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3.1.5  ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
3.1.5.1 รายวชิาทีเ่ป็นรหสัวชิาของหลกัสตูร  

01219114* การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์I                  3(3-0-6) 
 (Computer Programming  I) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219115  

การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาพ  ตวัแปร ทางเลอืก การวนรอบ เมทธอด อาเรย ์ คลาส 
การโปรแกรมเชงิวตัถุ การตดิต่อกบัผูใ้ชโ้ดยใชภ้าพสญัลกัษณ์ การจดัการขอ้มลู 

 Visual programming; variables; selection; iteration; methods; arrays; classes; 
object-oriented programming; graphical user interface; data handling.  
  

01219115*  ปฏบิตักิารการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์I                            1(0-3-2) 
                      (Computer Programming  Laboratory I) 
    วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219114  

 ปฏบิตักิารส าหรบัวชิา 01219114 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์I  
    Laboratory for 01219114 Computer Programming  Laboratory I 
 
01219116*  การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์II                 3(3-0-6) 
  (Computer Programming II) 
                     วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219114 และ 01219115 
     วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219117 

 อนิดคัชัน่และรเีคอรช์ัน่ การโปรแกรมเชงิวตัถุ เอน็แค๊ปซเูลชัน่ การดสิแพชแบบพล
วตัร อนิเตอเฟส อนิเฮอรแิตนซ ์ไทป์รอง สภาวะไมป่กตแิละการจดัการ นิพจน์แลมบด์า แบบ
แผนการออกแบบซอฟตแ์วร ์หลกัการพืน้ฐานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 Induction and recursion; object-oriented programming; encapsulation; dynamic 
dispatching; interface; inheritance; subtyping; exception and exception handling; 
lambda expression; design patterns; principles of software engineering. 
 

01219117* ปฏบิตักิารการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์II                        1(0-3-2) 
  (Computer Programming Laboratory II) 
     วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219114 และ 01219115 
  วชิาตอ้งทีเ่รยีนพรอ้มกนั 01219116 

ปฏบิตักิารส าหรบัวชิา 01219116 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์II  
  Laboratory for 01219116 Computer Programming II 
 
*วชิาเปิดใหม่ 
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01219211 ค่ายฝึกพฒันาซอฟตแ์วร ์     1(0-3-2) 
  (Software Development Training Camp) 

ค่ายเพิม่พนูทกัษะการพฒันาโปรแกรมไมต่ ่ากว่า 48 ชัว่โมง  
Program development skill enhancement camp, at least 48  person-hours.  

 
01219212** ปฏบิตักิารโครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ี    1(0-3-2) 
  (Data Structure and Algorithm Laboratory) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01204211, 01219114 และ 01219115 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219217 
      ปฏบิตักิารส าหรบัวชิา 01219217 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ีI  
           Laboratory for 01219217 Data Structure and Algorithm I 

 
01219214** ความน่าจะเป็นและสถติสิ าหรบัวศิวกรซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้    3(3-0-6) 

  (Probability and Statistics for Software and Knowledge Engineers) 
  ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มไมต่่อเนื่องและต่อเนื่อง ฟังกช์ัน่ของตวัแปรสุ่ม ตวัแปรสุ่ม

หลายตวั  การสุ่มตวัอยา่ง  การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง  สถติพิรรณนา การสรา้งภาพการ
กระจาย การประมาณค่าพารามเิตอร ์ ช่วงความเชื่อมัน่ การทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบ
ไคสแควร ์ การวเิคราะหก์ารถดถอย การประยกุตก์บัปัญหาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละ
ความรู ้

Probability; discrete and continuous random variable; function of random 
variable; multiple random variables; sampling; sampling distribution; descriptive 
statistics; distribution visualization; parameter estimation; confidence intervals; 
hypothesis testing; Chi-square test; regression analysis; application to software and 
knowledge engineering problems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
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01219217*   โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ีI               3(3-0-6) 
     (Data Structure and Algorithm I) 
     วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01204211, 01219114 และ 01219115 
     วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219212 

ขอ้มลูชนิดนามธรรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่ กองเรยีบทบัซอ้น แถวคอย รายการ ตน้ไม ้กราฟ
เบือ้งตน้ การสรา้งขอ้มลูนามธรรม ขัน้ตอนวธิพีืน้ฐานส าหรบัแก้ปัญหา ไดแ้ก่ การวเิคราะห์
อลักอรทิมึ ความถูกตอ้งของอลักอรทิมึ การวเิคราะหค์วามซบัซอ้นของอลักอรทิมึ การ
ออกแบบอลักอรทิมึทีค่รอบคลุมขัน้ตอนวธิเีชงิละโมบ และเทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ 

  Abstract data types:  stack, queues, lists, trees, and graphs; data abstraction; 
basic algorithms for problem solving: analysis of algorithms, correctness of algorithms, 
complexity analysis, greedy algorithms, divide-and-conquer techniques. 

 
01219218* โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวธิ ีII                                  3(3-0-6) 
  (Data Structure and Algorithm II) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219217 

ขอ้มลูชนิดนามธรรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การท าแฮชชิง่ ดกิชนันาร ีแถวคอยแบบมลี าดบั 
ขัน้ตอนวธิใีนส าหรบัแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ การหาระยะทางสัน้ทีสุ่ด ปัญหาตน้ไม ้
สแปน   การโปรแกรมแบบพลวตั ิปัญหาเชงิการจดั ปัญหากราฟ ปัญหาเอน็พบีรบิูรณ์      

Abstract data types: hashing, dictionary, priority queue; design and analysis 
of algorithm: shortest path problem, minimum spanning tree problem, dynamic 
programming, network flow, NP-completeness. 

 
01219222* พืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร ์                3(3-0-6) 
                    (Introduction to Computer Systems) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219114 และ 01219115 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219223  
   การจดัการและการแทนขอ้มลูในระดบัล่าง โครงสรา้งของฮารด์แวรพ์ืน้ฐานในการ

ค านวณ โปรเซสและเทรด การซงิโครไนซแ์ละการโปรแกรมแบบขนาน ระบบหน่วยความจ า 
ระบบไฟล ์พืน้ฐานระบบการค านวณแบบกระจาย 

           Low-level information organization and representation; fundamentals of 
computing hardware organization; processes and threads; synchronization and parallel 
programming; memory systems; file systems; introduction to distributed systems. 

 
*วชิาเปิดใหม่ 
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01219223** ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์    1(0-3-2) 
  (Computer System Laboratory) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั 01219222  
          ปฏบิตักิารส าหรบัวชิา 01219222 พืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร ์  
        Laboratory for 01219222 Introduction to Computer Systems 
 
01219224** สถาปัตยกรรมเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม      3(3-0-6) 
  (Computer Network Architecture and Programming)  
   หลกัการการสื่อสารขอ้มลู สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล เครอืขา่ย

คอมพวิเตอรเ์ฉพาะทีแ่ละบรเิวณกวา้ง การเชื่อมโยงโครงขา่ยดว้ยทซีพีี /ไอพแีละอนิเทอรเ์น็ต
การโปรแกรมเครอืข่าย ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ เทคโนโลยดีา้นเครอืขา่ยที่
เกีย่วขอ้งและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 Principle of data communication; communication architecture and protocols; 
local and wide area networks; internetworking with TCP/ IP and the internet; network 
programming; web application programming interface; related and emerging network 
technologies. 

 
01219231* ระบบฐานขอ้มลูส าหรบัวศิวกรซอฟตแ์วรแ์ละความรู้                       3(3-0-6) 
  (Database Systems for Software and Knowledge Engineers) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  01219217 

โมเดลข้อมูลและโมเดลแบบองค์ประกอบและความสัมพันธ์ โมเดลข้อมูลแบบ
ความสมัพนัธ ์ภาษาเอสควิแอลและการประมวลผลการเรยีกค้นขอ้มลู  เงื่อนไข มุมมองและ
ดชันี  ทฤษฎกีารออกแบบฐานขอ้มลูและการท าให้เป็นมาตรฐาน  รายการเปลีย่นแปลงและ
การท างานในภาวะพรอ้มกนั  หน่วยเกบ็ขอ้มลูและโครงสรา้งแฟ้ม  โมเดลวตัถุความสมัพนัธ์  
ฐานขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ป็นแบบเอสควิแอล  การพฒันาโปรแกรมประยกุตฐ์านขอ้มลู 

Data modeling and the entity-relationship models; relational data models; SQL 
and query processing; constraints, views, and indexes; database design theory and 
normalization; transaction and concurrency; storage and file structures; object-relational 
model; NoSQL databases; database application development. 

 
 
 
 

*วชิาเปิดใหม่ 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219243** ขอ้ก าหนดและการออกแบบซอฟตแ์วร ์      3(2-3-6) 
 (Software Specification and Design) 
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  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219116 และ 01219117 
การวเิคราะห์ความต้องการและขอ้ก าหนดในการพฒันาซอฟต์แวร ์การประยุกต์ใช้

ข ัน้ตอนในการพฒันาซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรบักบัความต้องการและ
ขอ้ก าหนด การประยุกต์ใช้รูปแบบการออกแบบเพื่อการออกแบบซอฟต์แวร ์การใช้รูปแบบ
การออกแบบเพื่อพฒันาซอฟต์แวร์ให้มปีระสิทธิภ์าพ การออกแบบซอฟต์แวร์ที่สามารถ
รบัรองกบัความเปลีย่นแปลงภายในอนาคตได ้
 Software requirement analysis and specifications; application of software 
process into development life cycle; software development that accurately fulfills the 
requirements; use of software principles in the design phase; use of software patterns 
in software implementation; software creation that is open for changes in the future. 

 
01219245**  กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรเ์ชงิเดีย่ว     3(2- 3-6) 
   (Individual Software Development Process) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219114 และ 01219115 

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วรส์มยัใหม ่ การพฒันาแบบวนรอบและแบบค่อยเป็นค่อย
ไป การวางแผนและประมาณโครงการเดีย่ว การจดัการเวลา การตดิตามเวลา คุณภาพรหสั
โปรแกรม การปรบัปรงุรหสัโปรแกรม การตรวจสอบรหสัโปรแกรม การควบคุมรุ่นของรหสั
โปรแกรม การทดสอบซอฟตแ์วรเ์บือ้งตน้ การพฒันาซอฟตแ์วรภ์ายใตก้รอบงาน 

Modern software development process; iterative and incremental development; 
individual project planning and estimation; time management; tracking time, code 
quality; code refactoring; code review, source code version control; introduction to 
software testing; software development under a modern framework. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
 
01219266** วศิวกรรมความรูแ้ละการจดัการความรู ้I      3(3-0-6) 
  (Knowledge Engineering and Knowledge Management I)   
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ลกัษณะเฉพาะของความรู ้ แนวคดิและกระบวนการเกบ็เกีย่วความรู ้ แหล่งความรู ้
สถาปัตยกรรมของระบบองิความรู ้ เครือ่งมอืส าหรบัวศิวกรรมความรู ้ วฏัจกัรของความรู ้ การ
จดัการความรู ้ กระบวนการจดัการความรู ้ โอกาสในการจดัการความรูใ้นองคก์รขนาดใหญ่        
กลยทุธก์ารจดัการความรู ้ เทคนิคและเครือ่งมอืการจดัการความรู ้ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
วฒันธรรมองคก์รกบัการจดัการความรู ้ 

Knowledge characteristics; concept and process of knowledge acquisition; 
knowledge sources architecture of knowledge- based system; knowledge engineering 
tools; knowledge cycle, knowledge management; knowledge management processes; 
knowledge management strategies; knowledge management tools and techniques; 
relations between organizational culture and knowledge management. 

 
01219312* การโปรแกรมแบบฟังกช์ัน่         3(3-0-6) 
  (Functional Programming) 
   นิพจน์ การประเมนิผล ฟังกช์ัน่ แนวคดิเรือ่งชนิดของขอ้มลู อนิดกัชัน่และรเีคอชัน่ 

ฟังกช์ัน่ระดบัสงู โพลมีอฟิสซึม่ ปฏบิตักิารพืน้ฐานบนลสิต์ แมปรดีวิซ ์ การลดรปูล าดบัแบบ
ปกต ิการประเมนิผลแบบเฉื่อยชา โมเดลเรือ่งราคาแบบงา่ย ความซบัซอ้นของเวลาและพืน้ที่ 
   Expression; evaluation; functions; notion of types; induction and recursion; 
higher-order functions; polymorphism; basic list operations; map-reduce; normal order 
reduction and lazy evaluation; simple cost models for functional programs; time and 
space complexity. 
 

01219313** ทกัษะการสื่อสารส าหรบัวศิวกรซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้ 1(0-3-2) 
  (Communication Skills for Software and Knowledge Engineers) 
    แนวคดิหลกัของการสื่อสาร การสื่อสารภายในกลุ่มงาน การสื่อสารกบัลูกค้าและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี รูปแบบการสื่อสารเชงิกลยุทธ์เพื่อระบุวตัถุประสงค์และวเิคราะห์ผู้ฟัง การ
ออกแบบขอ้ความส าหรบัผู้ฟังที่มคีวามหลากหลายและวธินี าเสนอขอ้มูลดงักล่าวด้วยความ
น่าเชื่อถอื การฝึกปฏบิตักิารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในสาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์
และความรู ้
        Principle concepts of communication; communication within the teams; 
communication with customers and stakeholders; strategic communication model to 
identify objectives, analyze audience; message design for diverse and resistant 
audiences and information presentation in a credible and convincing way; practices in 
various situations related to topics in the software and knowledge engineering field. 
 
 

*วชิาเปิดใหม่ 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219322 วศิวกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์      3(3-0-6) 
  (Electronic Commerce Engineering) 
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เทคโนโลยพีาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์การพฒันาและสรา้งระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
เทคโนโลยเีครอืข่ายและทศิทางในอนาคต เทคโนโลยฐีานขอ้มลู การเชื่อมต่อระหว่างเวบ็และ
ฐานขอ้มูล ประเดน็ด้านความมัน่คง ระบบจ่ายเงนิอเิล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การ
จดัการความเชื่อถือ ตวัแทนการค้า ความเป็นส่วนตวั ผลติภณัฑ์ทางสารสนเทศและการ
ป้องกนัการลอกเลยีน ความไมเ่ท่าเทยีมเชงิดจิทิลั 

Electronic commerce technology; electronic commerce system development 
and implementation; networking technologies and their future directions; database 
technologies; database-web connectivity; security- related issues; electronic payment 
systems; business intelligence; trust management; trading agents; privacy; information 
products and copy protection; digital devide. 

 
01219325* ความมัน่คงปลอดภยัในการพฒันาซอฟตแ์วร ์                       3(3-0-6) 
  (Software Development Security) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219243 

 ปรชัญาและหลกัการด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ มาตรฐานด้าน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ความสมัพนัธร์ะหว่างความต้องการทางธุรกิจกบั
ความต้องการด้านความมัง่คงปลอดภยัของซอฟต์แวร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบายด้าน
ความมัน่คงสารสนเทศกับความต้องการด้านความมั ง่คงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศระดบัองคก์รและส่วนขยายดา้นการรกัษาความมัง่คงปลอดภยั 
การออกแบบซอฟต์แวร์ให้มคีวามมัน่คงปลอดภยั การเขยีนเนื้อโปรแกรมให้มคีวามมัน่คง
ปลอดภยั การทดสอบความมัน่คงปลอดภยัของซอฟต์แวร ์การตดิตัง้และปรบัแต่งซอฟต์แวร์
อย่างมัน่คงปลอดภยั วธิปีฏบิตัิที่ดทีี่สุดในปัจจุบนัเกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ซอฟต์แวร์ กฎหมายเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้าน
สารสนเทศ จรรยาบรรณวชิาชพี ความเป็นมอือาชพี 
 Philosophies and principles of information security; information security 
standards; relationships between business requirements and software security 
requirements; relationships between information security policies and software security 
requirements; enterprise ( information system)  architecture and its security extension; 
secure software design; secure coding; software security testing; secure software 
installation and configuration; current best practices in software security; laws 
concerning information systems; laws concerning IT professionals, code of ethics; 
professionalism. 

 
 
*วชิาเปิดใหม่ 
01219332 คลงัขอ้มลู      3(3-0-6) 
  (Data Warehouse) 
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 พืน้ฐานของการสรา้งคลงัขอ้มลู การวางแผนโครงการ การนิยามขอ้ก าหนดของธุรกจิ 
การสร้างแบบจ าลองมมีติิ สถาปัตยกรรมเชงิเทคนิค ทางเลอืกของโครงแบบเชงิกายภาพ 
การเลอืกโครงการ การออกแบบฐานขอ้มูลกายภาพ การประมวลจดัขัน้ตอนขอ้มูล เทคนิค
การจดัขัน้ตอนขอ้มูล งานประยุกต์ส าหรบัผู้ใช้เป้าหมาย การใช้คลงัขอ้มูล การจดัการการ
เตบิโตของระบบ 

Fundamentals of data warehousing; project planning; business requirement 
definition; dimensional modeling; technical architecture; physical configuration options; 
project selection; physical database design; data staging process; data staging 
techniques; target user applications; deployment of data warehouse; system growth 
management. 

 
01219333 การท าเหมอืงขอ้มลูเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining) 

แนวคดิพืน้ฐานของการท าเหมอืงขอ้มลู การประยกุตก์ารท าเหมอืงขอ้มลู เทคนิคและ
แบบจ าลอง ประเดน็ด้านจรยิธรรมและความเป็นส่วนตวั ชุดซอฟต์แวรเ์หมอืงขอ้มูล วธิกีาร
ท าเหมอืงขอ้มลู ตารางการตดัสนิใจ ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ กฎการจ าแนก การเขา้กลุ่ม การสรา้ง
แบบจ าลองเชงิสถติแิละแบบจ าลองเชงิเสน้ 

Basic concepts of data mining; data mining applications; techniques and 
models; ethics and privacy issues; data mining software suite; data mining 
methodologies; decision tables; decision trees; classification rules; clustering; statistical 
modeling; and linear models. 

 
01219334 การประมวลผลรายการเปลีย่นแปลง    3(3-0-6) 
  (Transaction Processing) 

รายการเปลีย่นแปลงและสมบตั ิผูจ้ดัการทรพัยากรและผูจ้ดัการรายการเปลีย่นแปลง 
แบบจ าลองการประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ของการสื่อสารแบบรายการ
เปลี่ยนแปลงกบัระบบอื่น งานประยุกต์ที่ใช้การประมวลผลรายการผ่านเวบ็ การเฝ้าสงัเกต
การประมวลผลดว้ยรายการ รายการเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์งานประยุกต์ฝัง่
เครื่องบรกิาร การบรกิารรายการเปลี่ยนแปลง เครื่องบรกิารรายการเปลี่ยนแปลงที่มใีช้ใน
ปัจจบุนั 

Transactions and their properties; resource managers and transaction 
managers; transaction processing models; benefits of using transactional versus non-
transactional communications; applications that process transactions via the Web; 
transaction processing monitor; electronic payment transaction; server side 
applications; transaction services; currently deployed transaction servers. 

 
01219335* การน าเขา้และรวบรวมขอ้มลู                       3(3-0-6) 
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(Data Acquisition and Integration) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219231 

ประเภทของขอ้มลู ขอ้มลูแอนะลอ็กและดจิทิลั การจดัเกบ็ขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลู
ระยะไกล ไอโอท ีแบบสอบถามและแบบส ารวจ ช าระขอ้มลูเบือ้งตน้  ตวัเชื่อมต่อขอ้มลู การสุ่ม
ขอ้มลู ตวัแปลงขอ้มลู การจดัการขอ้มลูหลายแหล่ง การเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลู การอธบิาย
ขอ้มลูดว้ยภาพ 

Data types; analog and digital data; data collection; remote data acquisition; 
IoT; questionnaire and survey; data cleansing; data connectivity; data sampling; data    
transformation; data source management; database connectivity; data visualization. 

 
01219336*  ระบบฐานขอ้มลูขัน้สงู            3(3-0-6) 
   (Advanced  Database System) 

  หวัขอ้ขัน้สงูเกีย่วกบัฐานขอ้มลู เช่น การจดัการทรานแซก็ชนั ฮารโ์มไนเซชนั การแทน
ค่า และอินเด็กซ์ ประเภทของการจดัเก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลแบบใหม่ ฐานข้อมูลใน
หน่วยความจ า ฐานขอ้มลูเชงิวตัถุ ฐานขอ้มลูแบบกระจาย คลง้ขอ้มลู และขอ้มลูไรโ้ครงสรา้ง 
วธิกีารควิรีบ่นฐานขอ้มลูทีไ่ม่ไดเ้ป็นแบบเอสควิแอลและเทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมาย ความ
มัน่คง ความเสถียร ความถูกต้อง การจดัเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆและการพฒันาโปรแกรม
เชื่อมต่อ การบรหิารจดัการ และการบ ารงุรกัษา 

Advanced issues in database:  transaction management, harmonization, 
physical representation and indexing; various kinds of data storage: new database, in-
memory database, objected- oriented database, distributed database, data warehouse 
and unstructured data store; Query approaches using NoSQL and semantic web 
technology;  security, reliability, and integrity issues; data store on clouds and 
application development; administration and maintenance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*วชิาเปิดใหม่ 
01219343** การทดสอบซอฟตแ์วร ์      3(3-0-6) 
  (Software Testing) 
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   มโนทศัน์พืน้ฐานเกีย่วกบัการทดสอบซอฟตแ์วร ์กระบวนการและแบบจ าลองส าหรบั 
  การทดสอบซอฟตแ์วร ์การทดสอบทีร่ะดบัชิน้ส่วน การทดสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบ 
  ระบบ และการทดสอบการยอมรบัของผูใ้ช ้การทดสอบเชงิไมเ่ป็นฟังกช์ัน่ เทคนิคการ 

ทบทวน การวเิคราะห์ซอฟต์แวรเ์ชงิสถติย ์การวางแผน การประมาณ การดูแลและควบคุม 
การทดสอบซอฟตแ์วร ์เครือ่งมอืในการทดสอบ 
 Basic concepts of software testing;  processes and models of software testing; 
component testing; integration testing; system testing; acceptance testing;                    
non- functional testing;  review techniques;  static software analysis;  test planning; 
estimation; monitoring and control;  test tools. 
 

01219344** การพฒันาซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่     3(3-0-6) 
  (Mobile Software Development) 

 แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที่  การออกแบบ
และพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่  ช่องทางการจดัจ าหน่ายซอฟต์แวร์ส าหรบั
อุปกรณ์เคลื่อนที ่ การฝึกปฏบิตักิารพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยกุตส์ าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 Mobile software platforms; mobile software development processes; designing 

mobile user interface; designing and developing mobile software; mobile software 
distribution channels; practice in developing mobile applications. 
 

01219345*  ปฏบิตักิารการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟตแ์วร ์               1(0-3-2)
            (Software Verification and Validation Laboratory)     
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219245 

มโนทศัน์พืน้ฐานเกีย่วกบัการทวนสอบและการตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ การทดสอบที่
ระดบัชิน้ส่วน การทดสอบการเชื่อมต่อ การทดสอบระบบและการทดสอบการยอมรบัของผูใ้ช ้
การวเิคราะหค์วามครอบคลุม การทดสอบเชงิไมเ่ป็นฟังกช์ัน่ เทคนิคการทบทวน การ
วเิคราะหซ์อฟตแ์วรเ์ชงิสถติย ์การรายงานความผดิพลาด 

    Basic concepts of software verification and validation; component testing; 
integration testing; system testing and user acceptance testing; coverage analysis;    
non-functional testing;  review techniques;  static analysis of software; defect reporting.  

 
*วชิาเปิดใหม่ 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219346* การจดัการกระบวนการและโครงการซอฟตแ์วร์                3(2-3-6)
              (Software Process and Project Management)     
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219116 และ 01219117 
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การจดัการกระบวนการและโครงการซอฟตแ์วร ์ การก าหนดแผน ตารางเวลา 
งบประมาณ และ ทรพัยากรการแตกแผนการท างาน การตดิตามและควบคุม การวดัและการ
วเิคราะห ์การควบคุมโครงแบบ การทดสอบ และ ขัน้ตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

Standard processes to manage software project; timeline, budget and resource 
planning; work breakdown structure; project monitoring and control; measurement and 
analysis; configuration management; test and deployment steps. 

 
01219349*   การผลติเกมดจิทิลั                   3(3-0-6)
             (Digital Game Production)     

อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลติเกม การจดัประเภทของเกม ทฤษฎคีวามหรรษา 
ทฤษฎกีารออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม การด าเนินเรือ่งแบบปฏสิมัพนัธ ์ ตวั
ละครดจิทิลั เครือ่งมอืพฒันาเกม แพลตฟอรม์เกม การแปลงแพลตฟอรม์ การน าเสนอ การ
ประเมนิ 

Game industry; game production process; game genre; theory of fun; theory of 
game design; environment design; interactive story; digital character; game 
development tools; game platforms; platform transformation; presentation; evaluation. 

 
01219351** การพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยกุตบ์นเวบ็      3(3-0-6) 
  (Web Application Development) 

  มโนทศัน์พืน้ฐานของสถาปัตยกรรมเวบ็และโปโตคอลเฮชททีพี ี   สถาปัตยกรรมของ
โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  การออกแบบโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็  การทดสอบโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็  ความปลอดภยัของโปรแกรมประยกุต์บนเวบ็  การขยายโปรแกรมประยกุต์
บนเวบ็  การบรกิารบนเวบ็เบือ้งตน้  การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็บนเทคโนโลยกีลุ่ม
เมฆ  ฝึกปฏบิตักิารการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็โดยมผีูใ้ชง้านเป้าหมายจรงิ 
 Basic concepts of web architecture and the HTTP protocol; architecture of  

web applications; designing web applications; testing web applications; web  
 application security; scaling web applications; introduction to web services; web 
application development on cloud technology; practice in developing web application 
with real target users.  

 
*วชิาเปิดใหม่ 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219361** อจัฉรยิะเชงิธุรกจิ     3(3-0-6) 
  (Business Intelligence) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01204351 หรอื 01219231 
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ระบบสนับสนุนการจดัการ กระบวนการตดัสนิใจ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบ
ของระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกจิ  การคลงัขอ้มลู ระเบยีบวธิพีฒันาคลงัขอ้มลู การประยุกต์ใชก้าร
คลงัขอ้มูลส าหรบัระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกิจ กระบวนการค้นพบความรู ้เทคนิคการท าเหมอืง
ขอ้มลู การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลูส าหรบัระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกจิ 

Management support systems; decision making process; architectures and  
 elements of business intelligence; data warehousing; data warehouse development  
 methodology; application of data warehousing for business intelligence; knowledge 
 discovery; data mining technique; application of data mining for business.  
 intelligence. 
 
01219362 การเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร     3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 

เทคนิคและขัน้ตอนวธิเีพื่อการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร กระบวนการเชงิอุปนยัของต้นไม้
การตดัสนิใจ แนวทางการเรยีนรู้แบบเบย์เซยีนเชงิพารามเิตอร์ แบบจ าลองมาร์คอฟแบบ
ซ่อน วธิกีารแบบไม่มพีารามเิตอร ์ฟังก์ชนัการแยกแยะ เครอืข่ายประสาทเทยีม วธิกีารเชงิ
สุ่ม ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุศาสตร ์การเรยีนรูแ้บบไมม่ตีน้แบบ การแบ่งกลุ่มขอ้มลู 

Techniques and algorithms underlying machine learning; inductive process of 
decision trees; parametric-based Bayesian learning approach; hidden Markov models; 
non-parametric methods; discriminant functions; neural networks; stochastic methods; 
genetic algorithms; unsupervised learning; data clustering. 

 
 01219364** การคน้พบความรู ้     3(3-0-6) 
  (Knowledge Discovery) 

หลกัการของการค้นพบความรู้ การค้นพบความรู้โดยอตัโนมตัิ การหาเหตุผลเชงิ
เหนี่ยวน า กระบวนการคน้พบความรู ้ข ัน้ตอนวธิแีละเครือ่งมอืการท าเหมอืงความรู้ 

Principles of knowledge discovery; automated scientific discovery; inductive 
reasonin; knowledge discovery processes; knowledge mining algorithms  and  tools. 

 
 
 

 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219366* วศิวกรรมความรูแ้ละการจดัการความรู ้II                3(3-0-6)
 (Knowledge Engineering and Knowledge Management II) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 66012192  
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หลกัการพืน้ฐานการแทนความรูใ้หอ้ยูใ่นรปูทีค่อมพวิเตอรส์ามารถประมวลผลไดแ้ละ
การหาเหตุผล คุณลกัษณะตวัแทนความรู ้ ขอ้ไดเ้ปรยีบและขอ้จ ากดัของตวัแทนความรูแ้บบ
ต่างๆ เช่น กฎตรรกศาสตร ์การค านวณเชงิเพรดเิคต การแทนความรูแ้บบคลุมเครอื โครงขา่ย
ความหมาย เฟรม การแทนความรูโ้ดยใชภ้ววทิยา กระบวนการแทนความรูแ้บบไมม่ี
โครงสรา้ง ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของตวัแทนความรู้ 

Basic principle of knowledge representation and its reasoning tasks; 
characteristics, advantage, and limitations of various knowledge representation: logic, 
predicate calculus, fuzzy logic, semantic networks, frame, ontology; process of 
transforming unstructured knowledge to knowledge representation. 

 
01219367* การวเิคราะหข์อ้มลู                   3(3-0-6) 
  (Data Analytics) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219366 

แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะหข์อ้มลู เทคนิคและแบบจ าลอง ประเดน็ดา้นจรยิธรรม
และความเป็นส่วนตวั ชุดซอฟตแ์วรเ์หมอืงขอ้มลู วธิกีารท าเหมอืงขอ้มลู เทคนิคการเตรยีม
ขอ้มลู เทคนิคการจดักลุ่มขอ้มลู เทคนิคการแบ่งกลุ่มขอ้มลู เทคนิคการคน้หาความสมัพนัธบ์น
ขอ้มลู การประยกุตก์ารท าเหมอืงขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทีม่รีปูแบบซบัซอ้น การวเิคราะห์
ขอ้มลูขนาดใหญ่มาก แนวโน้มและทศิทางของเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลู 

Basic concepts of data analytics; techniques and models; ethics and privacy 
issues; data mining software suite; data mining methodologies; data pre-processing 
techniques; data regression and classification techniques; data clustering techniques; 
link and association discovery techniques, data mining applications; implementing 
analytics within an organization; un-structured and complex data analytics; big data 
analytics; data analytics trends. 

 
 
 
 
 
 
*วชิาเปิดใหม่ 
 
01219382* การออกแบบอนัตรกริยิา                  3(3-0-6) 
  (Interaction Design) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219243 
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แนวคดิเชงิจติวทิยาของผูใ้ช ้การพฒันาประสบการณ์ของผูใ้ช ้การออกแบบและสรา้ง
ระบบตดิต่อระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพวิเตอร ์อตัรกริยิาของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์อตัรกริยิาของ
ระบบงาน เครือ่งมอืส าหรบัการพฒันา การประเมนิคุณภาพ โมเดลของเวลาการตอบสนอง 
การท าคู่มอื  

Psychological concept on interaction; user-experience design; human-computer 
interface design; software interaction; hardware interaction; system interaction; 
development tools; interaction assessment; response-time model; user document 
development. 

 
01219395* การเตรยีมการโครงงานกลุ่มนวตักรรมซอฟตแ์วร ์                1(0-3-2)
  (Innovative Software Group Project Preparation)     

   การออกแบบและการจดัการโครงงานวศิวกรรม การเขยีนรายงานวชิาการ การตรวจ
และอา้งองิเอกสารวชิาการ การน าเสนอรายงานวชิาการ  การเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์การน าเสนอหวัขอ้โครงงาน 

Design and management of software group projects; technical report writing; 
literature review and reference; technical report presentation; preparation for a 
computer engineering project proposal; presentation of the project proposal. 

 
01219399* การฝึกงาน             1 
 (Internship)            

การฝึกงานในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ในสถานประกอบการเอกชน  
หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานศกึษา เพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์จากการไป
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบัสาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู้ 

Internship for software and knowledge engineering in private enterprises, 
government agencies, government enterprises or academic institutions in order to gain 
experiences from working in software and knowledge engineering field.   

 
 
 
 
 
*วชิาเปิดใหม่ 
01219411 ความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร ์      3(3-0-6) 
  (Computer Systems Security) 
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การรกัษาความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร ์การควบคุมการเข้าถึง การพสิูจน์ตวั
จรงิ ระดบัสทิธิ ์วทิยาการเขา้รหสัลบั ความปลอดภยัของระบบ การส ารองขอ้มูลและการกู้
ระบบ นโยบายดา้นความมัน่คง 

Computer security; access control; authentication; authorization; cryptography; 
system safety; system backup and recovery, security policies. 

 
01219412** การเขยีนเชงิเทคนิคส าหรบัวศิวกรซอฟตแ์วรแ์ละความรู้              3(3-0-6) 
 (Technical Writing for Software and Knowledge Engineers) 

วธิเีขยีนบทความทัว่ไป ขอ้เสนอโครงงาน รายงานความคบืหน้าและรายงานสรุป
โครงงาน การแสดงผลลพัธ ์ บทสรปุ บทวจิารณ์ รายงานวจิยั การทบทวนงานวจิยั 
บรรณานุกรม เครือ่งมอืซอฟตแ์วรส์ าหรบัการตรวจแก้และการส่งผลงาน วธิกีารระดมสมอง
ส าหรบัการเขยีน  การเรยีบเรยีงความคดิ การรา่งแผนการเขยีน การตรวจแก ้ การพสิูจน์
อกัษร การทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนั  การเรยีบเรยีงใหม ่ การประชุมรว่มกนัเพื่อรวบรวม
ขอ้เสนอแนะของงานเขยีนระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 

   General text writing; project proposal; progress and final report; result 
documentary; summary; critique; research paper; literature review; bibliography; 
software tools for editing and submission systems; writing brainstorm; idea 
organization; outlining; editing and proof reading; peer review; rewriting; feedback 
conference between teacher and student. 

 
01219421* เทคโนโลยกีลุ่มเมฆและการบรหิารจดัการ       3(3-0-6) 
 (Cloud Computing Technology and Management) 

แนะน าเทคโนโลย ี พืน้ฐานการค านวณกลุ่มเมฆ  สภาพแวดลอ้มระบบกลุ่มเมฆ  
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์สมอืน สถาปัตยกรรมระบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆ 
การออกแบบพฒันางานประยกุตท์ีใ่ชบ้รกิารกลุ่มเมฆ  การบรหิารจดัการกลุ่มเมฆและ
มาตรฐาน ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของระบบกลุ่มเมฆ กรณศีกึษา 

Introduction to cloud computing; cloud ecosystem;  virtualization technology; 
cloud computing architecture;  cloud platform and services; cloud programming; cloud 
application design and development; cloud management and standards; cloud security 
and privacy; case study. 

 
*วชิาเปิดใหม่ 
**ปรบัปรงุรายวชิา 
01219449** แนวคดิหลกัส าหรบัสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์                                          3(2-3-6)    
 (Principle of Software Architecture) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219116 และ 01219117 
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กระบวนการสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  ลกัษณะประจ าเชงิคุณภาพของซอฟต์แวร์   
การเขยีนเอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์   สถาปัตยกรรมที่ขบัเคลื่อนด้วยแบบจ าลอง   
สถาปัตยกรรมเชงิการบรกิาร   รปูแบบการออกแบบเชงิสถาปัตยกรรม   รปูแบบส าหรบัวตัถุ
แบบเครือข่ายที่ท างานจวบกัน  รูปแบบส าหรับระบบองค์ แบบรูปส าหรับระบบอิง 
อนิเทอรเ์น็ต 

Software architecture process; software quality attributes; software architecture 
documentation; model- driven architecture; service- oriented architecture; architectural 
design patterns; concurrent and networked object patterns; enterprise system patterns; 
internet-based system patterns. 

 
01219451** เทคโนโลยกีารบรกิารเวบ็     3(3-0-6) 
  (Web Services Technology) 

โพรโทคอลเฮชทีทีพีและการพัฒนาทรยัากรทางอินเตอร์เน็ต   โพรโทคอลแบบ
กระจายตวั  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกซ์เอ็มแอลและเจสนั   โพรโทคอลอารเ์อสเอส
และอะตอม  โพรโทคอลโซปและอาร์พซี ี แนวความคดิและสถาปัตยกรรมเรสท์ฟูล ความ
มัน่คงของเวบ็ การเขา้ถงึฐานขอ้มลู  การจดัการ การย่อส่วนและการเฝ้าระวงัการบรกิารเวบ็  
แนวความคดิและวตัถุประสงค์ของไมโครเซอรว์สิ การบรกิารทางเวบ็ผ่านส่วนหลงัของเว็บ
และระบบเคลื่อนที ่ โครงงานการบรกิารเวบ็ 

HTTP protocol and deployment of Internet resources; distributed programming 
protocols; XML and JSON format conversion; RSS and Atom protocols; SOAP and 
RPC protocols; RESTful concept and architecture; securing web services; database 
access with web services; deploying; scaling and monitoring web services;             
micro-service concept and objectives; web services as a backend for web and mobile 
applications; web service project.  

 
 
 
 
 
 
 

**ปรบัปรงุรายวชิา 
 
01219452 หลกัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ                                 3(3-0-6) 
  (Principle of Information security) 
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   ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ความลบั ความถูกตอ้ง และความพรอ้มใช ้กรอบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรรมาภบิาลเทคโนโลยสีารสนเทศ การออกแบบและการท าให้บรรลุ
ความส าเรจ็ของแผนรบัมอืเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ 
แผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ มาตรฐานความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ หน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารระดบัสูงด้านสารสนเทศ
ของหน่วยงานและผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นความมัน่คงปลอดภยัของหน่วยงาน 

Information security; confidentiality, integrity and availability; information 
technology framework; information technology governance; design and implementation 
of contingency plan; business impact analysis; business continuity plan; information 
security policies; information security standard; role and responsibility of Chief 
Information Officer and Chief Information Security Officer. 

 
01219461* แพลตฟอรม์ขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะห์      3(3-0-6) 
  (Big Data Platform and Analytics) 

โครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรบัการจดัเกบ็ขอ้มลูขนาดใหญ่ แหล่งทีม่าของขอ้มลูขนาด
ใหญ่  การโปรแกรมบนระบบแบบกระจายหรอืบนระบบกลุ่มเมฆ ระบบไฟลข์นาดใหญ่ 
คลงัขอ้มลู การสตรมี    การเขา้ถงึโดยใชเ้ครือ่งมอืแบบเอสควิแอลและไมใ่ชเ้อสควิแอล เทคนิค
การวเิคราะหแ์ละการท านายขอ้มลู เช่น เครอืขา่ยประสาทเทยีม การเรยีนรูข้องเครื่องจกัร การ
พยากรณ์ การเรยีนรูแ้บบลกึ เหมอืงขอ้มลู การถดถอย และการคดัเลอืกคุณลกัษณะส าหรบัการ
วเิคราะหโ์ครงสรา้งและไมใ่ช่โครงสรา้งแบบแบตชแ์ละเวลาจรงิ การวเิคราะหข์อ้มลูสรา้งภาพ 
รากฐาน การก ากบัดแูลขอ้มลู หวัขอ้พเิศษ เช่น ขอ้มลูกราฟ การท าเพจแรงค ์ กรณศีกึษา 

     Big data infrastructure; big data sources and types;  programming on 
distributed platform or cloud system; large file system and data warehouse, and 
streaming;   access using SQL-like and No-SQL-like tools; common data analysis and 
prediction techniques:  neural nets, machine learning, forecasting, deep learning,   data 
mining, regression, and feature selection; structure and unstructured analysis for batch 
and real-time mode; visual data analytics; provenance, governance;  advanced topics: 
graph data, page rank;  case study. 

 
 
 
*วชิาเปิดใหม ่
01219482** การอธบิายขอ้มลูดว้ยภาพ     3(3-0-6) 
  (Data Visualization) 
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เทคโนโลยกีารอธบิายขอ้มลูดว้ยภาพ การแสดงผลกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วดีทีศัน์ 
เสยีง จติวทิยาการรบัรู ้เทคนิคการน าเสนอขอ้มลูแบบสื่อประสม  การออกแบบการน าเสนอ 
สื่อโฆษณา สื่อประชาสมัพนัธ ์และ อนิโฟกราฟิก การน าเสนอขอ้มลูในช่องทางทีห่ลากหลาย 

Data visualization technology; graphic presentation; animation; video image; 
audio; perception psychology; multimedia presentation techniques; hypermedia- linked 
information; presentation design; advertisement; public announcement ; infographic   
multi-channel presentation. 

01219490  สหกจิศกึษา              9 
  (Cooperative Education) 

การปฏบิตังิานในลกัษณะพนักงานชัว่คราวตามโครงการทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตลอดจน
การจดัท ารายงานและการน าเสนอ 

On the job training as a temporary according to the assigned project including 
   Report and presentation. 
 
01219491**  ระเบยีบวธิวีจิยัเบือ้งตน้ทางวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู้      1(0-3-2) 
  (Introduction to Research Methods in Software and Knowledge Engineering) 

งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทาง
วศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้การจดัท าโครงร่างการวจิยั การรวบรวมและการคน้คนืขอ้มลู 
เครื่องมอืในการทดลองทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู ้การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขยีน
รายงานวชิาการ 

Research in software and knowledge engineering; characteristics of software 
and knowledge engineering research; research proposal preparation; data gathering 
and information retrieval; experiment tools in software and knowledge engineering; data 
analysis; technical report writing. 

 
 
 
 
 
 
 

**ปรบัปรงุรายวชิา 
 

01219492 การเป็นผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร ์      3(3-0-6) 
  (Software Entrepreneurship) 
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บทน าและกรณีศกึษา การพฒันาแบบจ าลองทางธุรกจิ การวางแผนเชงิกลยุทธ ์การ
จดัการทรพัยากรทุน การจดัการความเสีย่ง การบญัชเีบือ้งต้น กระบวนการและขอ้กฎหมาย
ในการจดัตัง้บรษิทั การฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัเนื้อหาในวชิา  

Introduction and case studies; business model development; strategic planning. 
financial resource management; risk management; basic accounting; procedures and 
laws for establishing a company; practice with materials in the course.  

 
01219493*       เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมระบบคอมพวิเตอร ์              3(3-0-6) 
                    (Selected Topics in Computer System Engineering) 
                             เรือ่งเฉพาะทางเทคโนยสีารสนเทศในระดบัปรญิญาตร ี หวัขอ้เรือ่งเปลีย่นแปลงไปใน

แต่ละภาคการศกึษา 
Selected topics in information technology at the bachelor’ s degree level; topics 

are subject to change each semester. 
 
01219494* เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมความรู้     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Knowledge Engineering) 

เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมความรูใ้นระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้เรือ่งเปลีย่นแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศกึษา 

Selected topics in knowledge engineering at the bachelor’ s degree level; topics 
are subject to change each semester. 

 
01219496** เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์     3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Software Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวศิวกรรมซอฟต์แวรใ์นระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้เรื่องเปลีย่นแปลงไป
ในแต่ละภาคการศกึษา 

Selected topics in software engineering at the bachelor’ s degree level; topics 
are subject to change each semester. 

 
 
 
 
  *วชิาเปิดใหม่ 
 **ปรบัปรุงรายวชิา 
01219497**      สมัมนาเชงิเทคนิคและปฏบิตัทิางวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้                        1(0-3-2) 
                      (Hands-on Technical Seminar in Software and Knowledge Engineering) 
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การฝึกปฏบิตัเิทคนิคทีเ่ป็นปัจจบุนัและทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมจากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิา
กรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ด าเนินการในรูปแบบ การบรรยาย/สมัมนาโดยวทิยากร การ
อภปิรายในชัน้เรยีน การสาธติ และการลงมอืปฏบิตักิารจรงิ 

Professional practices of the current technics and trends in software and                  
knowledge engineering; class will be conducted in a lecture/seminar format with guest 
speakers, class discussions and demonstrations, and hands-on workshops. 

 
01219498  ปัญหาพเิศษ                 1-3 
  (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรูร้ะดบัปรญิญาตร ีและเรยีบเรยีง
เขยีนเป็นรายงาน 

Study and research in software and knowledge engineering at the bachelor’ s 
degree level and compile into a report. 

 
01219499** โครงงานกลุ่มนวตักรรมซอฟตแ์วร ์     3(2-3-6) 
  (Innovative Software Group Project) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01219395 และ 01219490 (แผนการศกึษาสหกจิศกึษา) หรอื      
                      01219399 (แผนการศกึษาส าหรบันิสติแลกเปลีย่นต่างประเทศ) 

 โครงงานกลุ่มระยะยาวในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมในงานด้าน
วศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้

Long-term workgroup project on production and development of innovative tools 
for software and knowledge engineering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   **ปรบัปรงุรายวชิา 
 

 3.1.5.2 รำยวิชำท่ีเป็นรหสัวิชำนอกหลกัสูตร 
01200433  ระบบอาณตัสิญัญานและโทรคมนาคม         3(3-0-6) 
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 ระบบอาณตัสิญัญาน ระบบโทรคมนาคม ระบบ SCADA และ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
ทีใ่ชง้านในประเทศไทยระบบ Interlocking อุปกรณ์ขา้งทางรถไฟ อุปกรณ์บนตวัรถไฟ 
ระบบสื่อสารแบบต่างๆ ทีใ่ชก้บัรถไฟ ศูนยค์วบคุมการเดนิรถ ระบบ SCADA ระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าแก่รถไฟฟ้า ระบบจา่ยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบรางที ่ 3 ระบบจา่ยกระแส
ไฟฟ้าแรงสงูกระแสสลบัแบบ Catenary และ Pantograph สถานีจ่ายไฟฟ้าส าหรบัรถไฟฟ้า 
การดงูาน 
 Thailand’s Signalling, Telecommunication, SCADA, and Power Supply System, 
Interlocking System, Wayside Equipment, On-Board Equipment, Rail 
Telecommunication System, Central Train Control Center, SCADA System, Rail Power 
Supply System, Third Rail System, Catenary Cables and Pantographs, Rail Power 
Stations, Field Trips. 

 
01204211     คณติศาสตรเ์ตม็หน่วยและพชีคณติเชงิเสน้          4(4-0-
8)  
            (Discrete Mathematics and Linear Algebra)  

เซต ล าดบั และฟังกช์นั ตรรกศาสตร ์การเตบิโตของฟังกช์นั วธิกีารพสิูจน์และอุปนยั
วธิทีางคณติศาสตร ์ นิยามและขัน้ตอนวธิแีบบเรยีกซ ้า วธิกีารนับและความสมัพนัธแ์บบ
ปรากฏซ ้า ความสมัพนัธ ์ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎกีราฟ  ปรภิูมเิวกเตอรแ์ละการตัง้ฉาก  
เมตรกิซแ์ละการน าเสนอระบบเชงิเสน้ดว้ยเมตรกิซ ์ การแปลงเชงิเสน้  ค าตอบของระบบเชงิ
เสน้  ระบบไอเกน 

Sets, sequences, and functions; logic; the growth of functions; methods of proof 
and mathematical induction; recursive definitions and algorithms; counting methods 
and recurrence relations; relations; introduction to graph theory;  vector spaces and 
orthogonality;  matrices and matric representations of linear systems;  linear 
transformations; solution of linear systems;  eigensystems. 

 
01204222    การออกแบบระบบดจิทิลั       3(3-0-
6)  
            (Digital Systems Design)  

ระบบดจิทิลัพืน้ฐาน พชีคณิตแบบบลู เทคนิคการออกแบบทางดจิทิลั ลอจกิเกต การ
ลดขนาดตรรกะใหเ้ลก็ทีสุ่ด วงจรเชงิประสมมาตรฐาน วงจรเชงิล าดบั ฟลปิ-ฟลอ็ปวงจรเชงิ
ล าดบัแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พแีอลเอ รอม และแรม วงจรค านวณ  การ
ใชค้อมพวิเตอรช์่วยออกแบบทางตรรกะ 

Basic digital systems; boolean algebra; digital design techniques; logic gates; 
logic minimization; standard combinational circuits, sequential circuits; flip-flops; 
synchronous and asynchronous sequential circuits; PLA, ROM, and RAM; arithmetic 
circuits; computer-aided logic design. 
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01204314   สถติสิ าหรบัการประยกุตท์างวศิวกรรมคอมพวิเตอร์       3(3-0-6) 
            (Statistics for Computer Engineering Applications) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204312 หรอื 01219214 

      สถติเิชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน กระบวนการสุ่มและการประมาณ  การทดสอบ
สมมตฐิานและแบบไม่มพีารามเิตอร ์การวเิคราะหข์อ้มลูแบบประเภท การสรา้งภาพแสดง
ขอ้มลู การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหแ์บบถดถอย  วธิกีารเรยีนรูแ้บบตน้ไม ้
วธิกีารอนุมานแบบเบยเ์ซยีน  การประยกุต์ทางสถติ ิ

    Descriptive and inferential statistics; Sampling and estimation; Hypothesis 
and non-parametric testing; Analysis of categorical data; Data visualization; Analysis 
of variance; Regression; Tree-based learning methods; Bayesian inference; 
Applications of statistics. 

 
01204322    ระบบฝังตวั       3(3-0-
6) 
            (Embedded System) 

ไมโครคอนโทรลเลอรแ์บบฝังตวั โปรแกรมแบบฝังตวั ระบบปฏบิตักิารเวลาจรงิ การ
ค านวณพลงัต ่า การออกแบบระบบเชื่อถอืได ้ วธิกีารออกแบบเครือ่งมอืเสรมิ หน่วย
ประมวลผลแบบฝังตวัหลายหน่วย ระบบฝังตวับนเครอืขา่ย การเชื่อมต่อและระบบสญัญาณ
ผสม 

Embedded microcontrollers;  embedded programs; real-time operating 
systems; low-power computing; reliable system design;  design methodologies;  tool 
support;  embedded multiprocessors;  networked embedded systems; interfacing and 
mixed-signal systems. 

 
01204331 ส่วนต่อประสานซอฟตแ์วรร์ะบบ      3(3-0-
6) 
            (System Software Interface) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204225  หรอื 01219222 

ซอฟตแ์วรท์ีร่บัผดิชอบและจดัการการท างานของโปรแกรมใชง้าน แอสเซมเบลอร์ ตวั
บรรจโุปรแกรม ตวัเชื่อมโยง ตวัประมวลผลแมคโคร คลงัโปรแกรม ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระบบปฏบิตักิารและซอฟตแ์วรก์ารแปลภาษาโปรแกรม 

Software responsible for managing execution of application programs; 
assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between 
operating systems and language translators. 
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01204421       เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์           3(3-0-6)  
           (Computer Networks)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน :  01204325 หรอื 01219224 

ชุดโพรโทคอลทซีพี/ีไอพ ี การออกแบบเลขทีอ่ยูไ่อพ ี โพรโทคอลการจดัเสน้ทาง การ
เชื่อมโยงระหว่างเครอืขา่ยดว้ยทซีพี/ีไอพ ี  การจดัการเครอืขา่ย  ความมัน่คงของเครอืขา่ย 
เอม็พแีอลเอส  โปรแกรมประยกุตด์า้นเครอืขา่ย 

TCP/IP protocol suite; IP address design; routing protocols; internetworking with 
TCP/IP; network management; network security; multi-protocal fable switching; network 
applications. 

 
01204422        ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตัง้ค่าพืน้ฐาน      1(0-3-
2) 
           (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 
           วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204421 หรอืเรยีนพรอ้มกนั 
  ปฏบิตักิารเกีย่วกบัวชิา 01204421 
              Laboratory  for  01204421. 
 
01204423        สถาปัตยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ยและการประยกุตใ์ชง้าน      3(3-0-
6) 
           (Network Kernel Architectures and Implementation) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01204332 หรอื 01219222   และ 01204421 

แนวคดิการพฒันาสถาปัตยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ย โครงสรา้งขอ้มลูในระดบัเคอร์
เนล โครงสรา้งตวัขบั การอา้งองิต าแหน่งความจ า การประสานจงัหวะในเคอรเ์นล โปรเซสและ
การขดัจงัหวะ การส่งขอ้มลูในระดบัเคอรเ์นล การพฒันาโมดลูเครอืขา่ยในระดบัเคอรเ์นล การ
เชื่อมต่อระหว่างโมดลูเคอรเ์นล การประยกุตใ์ชส้ถาปัตยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ย 

Network kernel architecture concept; kernel data structure; device driver 
structure; memory addressing; kernel synchronization; process and interrupts; data 
communication in kernel level; kernel module implementation; kernel module interface; 
network kernel architecture application. 

 
01204425   การโปรแกรมระบบอนิเทอรเ์น็ต      3(3-0-

6)                  (Internet System Programming) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204325 หรอื 01219224 

ทซีพี/ีไอพ ีการเขยีนโปรแกรมรบั-ใหบ้รกิาร  การสื่อสารระหว่างกระบวนการ  การต่อ
ประสานซอ็กเกต็ทซีพีแีละยดูพีซีอ็กเกต็  กระบวนการดมีอน รอวซ์อ็กเกต็ ขัน้ตอนวธิสี าหรบั
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ผูร้บัและผูใ้หบ้รกิาร โปรแกรมขบัอุปกรณ์เครอืข่าย 
TCP/ IP; client- server programming; interprocess communications; TCP and 

UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and server; 
network device driver.  

01204426 ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตัง้ค่าขัน้สงู       3(2-3-
6) 
  (Advanced Network and Network Configuration) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204421 และ 01204422 

โพรโทคอลการจดัเส้นทาง  การตัง้ค่าการควบคุมการเขา้ถงึ  การออกแบบและการ
ตัง้ค่าระบบแลนเสมอืน  ระบบการสวติช์  การออกแบบระบบเครอืข่ายบรเิวณกว้าง  การ
ท างานรว่มกนัของอุปกรณ์จากหลากหลายผูผ้ลติ 

Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual 
LANs; switching systems; wide area network design; multi-vender device 
interoperability. 

 
01204427 ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย                                             3(3-0-
6) 
  (Computer System and Network Security)  

ความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ใช้งาน การโจมตี
โดยทัว่ไป การป้องกนัและการลดปัญหาจากการโจมตี จุดอ่อนของทซีพีไีอพ ีจุดอ่อนของ
ระบบปฏบิตักิารโดยทัว่ไป เครื่องมอืในการตรวจสอบความปลอดภยั การทดสอบการเจาะ
ระบบเครอืขา่ย การรบัมอืกบัเหตุการณ์ การพฒันานโยบายความปลอดภยั  

Practical computer system and network security; common security attacks; 
attack prevention and mitigation; TCP/ IP vulnerabilities; common OS vulnerabilities; 
security auditing tools; network penetration testing; incident handling; security policy 
development.  

 
01204428 ระบบคอมพวิเตอรฝั์งตวัแบบไรส้าย     3(3-0-6) 
  (Wireless Embedded Systems) 

สถาปัตยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลส าหรบัเครอืข่ายฝังตวัไรส้าย โพรโท
คอลสื่อสารที่ระดบัต่าง ๆ การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล การผสมและประมวลผล
ข้อมูลระหว่างทาง การอ้างอิงปลายทางเชิงอุปกรณ์และเชิงข้อมูล การจดัการก าลงั การ
ควบคุมโทโพโลจ ีการพฒันาและตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นสถานีเชื่อมโยงไรส้าย 

Wireless embedded system architectures, applications, and protocol stack; 
communication protocols at different layers; routing and data flow; on- route data 
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aggregation and processing; node- centric and data- centric addressing; power 
management; topology control; developing and deploying software on wireless nodes. 

 
 
 
 

 

01204429 เครอืขา่ยไรส้ายและการจ าลองเครอืขา่ย      3(3-0-
6) 
  (Wireless Networks and Simulation) 

การสื่อสารแบบไร้สาย เครอืข่ายเฉพาะที่แบบไร้สาย เทคโนโลย ีมาตรฐานและ
ส่วนประกอบ การควบคุมการใช้สื่อแบบไรส้าย สถาปัตยกรรมทางกายภาพแบบไรส้ายและ
การออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการท าให้เกิดผล อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ การจ าลอง
เครอืขา่ย การประเมนิประสทิธภิาพเครอืขา่ย 

Wireless communications, wireless local area network, technologies, standards, 
and components; wireless medium access control; wireless physical architecture and 
system design; integration and implementation; mobile internet; network simulation; 
network performance evaluation. 

 
01204433 การแปลภาษาโปรแกรม             3(3-0-
6)  
  (Programming Language Translation) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 หรอื 01219222 

การจดัองคป์ระกอบภาษาโปรแกรม ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการแปลภาษา โปรแกรม
และตวัแปลภาษา การวเิคราะหเ์ชงิศพัท ์ เชงิวากยสมัพนัธ ์ และเชงิความหมาย  การจดั
ด าเนินการตารางสญัลกัษณ์ การสรา้งรหสัเครือ่ง  การปรบัรหสัใหเ้หมาะทีสุ่ด  การจดัการ
ขอ้ผดิพลาดระหว่างการแปล 

Organization of programming languages; introduction to programming language 
translation and translators; lexical, syntax, and semantic analysis; symbol-table 
manipulation; code generation and code optimization; compile-time error handling. 

 
01204434 ระบบค านวณแบบขนานและแบบกระจาย            3(3-0-
6)  
  (Parallel and Distributed Computing Systems)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 และ 01204332    หรอื 01219222 

หลกัการและแนวทางปฏบิตัขิองระบบแบบกระจาย ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรแ์บบ
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ขนาน ระบบขยายไดแ้ละระบบขนาดใหญ่ ความมัน่คงและความปลอดภยัของระบบ การ
ค านวณในกลุ่มเมฆ แมปรดีวิซ ์

Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software; 
scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing; 
MapReduce. 

 
 
 
 

201 04435 มโนทศัน์ภาษาโปรแกรม             3(3-0-
6)  
  (Programming Language Concepts)  

โครงสรา้งและการจดัองคป์ระกอบภาษาโปรแกรม ตวัประมวลผลภาษา 
วากยสมัพนัธ ์ชนิดขอ้มลู การควบคุมล าดบัการท างาน การควบคุมโปรแกรมยอ่ย การจดัการ
หน่วยเกบ็ความจ า เทคนิคการสมัฤทธกิารแต่ละส่วนของภาษา การศกึษาและเปรยีบเทยีบ
กรอบแนวคดิหลกัของการโปรแกรม 

Structure and organization of programming languages; language processors; 
syntax; data types; sequence control; subprogram control; storage management; 
implementation techniques of each language feature; the study and comparison of 
major programming paradigms.  

 
01204436      วศิวกรรมระบบเวลาจรงิ                     3(3-0-
6) 
                   (Real-time System Engineering) 
                             นิยามและประเภทของระบบเวลาจริง ประเด็นการออกแบบระบบเวลาจริง ตัว    

แบบฟอรม์อล ความคงทนต่อความเสยีหาย ความเชื่อถอืได ้การทางานพรอ้มกนั การทาให้
เข้าจงัหวะกัน การสื่อสาร การจดัลาดับเวลาจริง การสนับสนุนของภาษาและตัวอย่าง
เครือ่งมอื ระบบเวลาจรงิแบบฝังตวั กรณศีกึษา  

                               Definition and types of real-time systems, real-time system design issues, formal 
models, fault tolerance, reliability, concurrency, synchronization, communications, real-
time scheduling, language support and tool examples, real- time embedded systems, 
Case study. 

            
01204451 การออกแบบระบบฐานขอ้มลู            3(3-0-
6)  
  (Database Systems Design)  
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  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204351  หรอื 01219231 
แบบจ าลองของขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูแบบล าดบัชัน้ แบบเครอืขา่ย และแบบเชงิ

สมัพนัธ ์ โครงสรา้งฐานขอ้มลูเชงิตรรก  เอนทติีแ้ละความสมัพนัธ ์ การปรบับรรทดัฐานของ
ขอ้มลู ภาษาจดัการฐานขอ้มลูเพื่อการก าหนดและสอบถาม การรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู การเกบ็ส ารองขอ้มลู การรกัษาความถูกตอ้ง ความเชื่อถอืได ้ และความคงสภาพของ
ขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูแบบกระจาย  

Data models;  hierarchical databases, network databases, and relational 
databases;  structures of logical databases;  entities and relations;  normalization;  data 
definition languages and data manipulation languages;  data security, backup, 
consistency, reliability, and integrity;  distributed databases. 

 
01204452 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ       3(3-0-
6)  
  (Information Technology Management) 

การจดัระบบหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การ
จดัการทรพัยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการโครงการส าหรบัการออกแบบ การ
พฒันา การสรา้ง  การตดิตัง้ และการประเมนิผลระบบสารสนเทศ การวเิคราะหค์่าใชจ้่าย/
ผลประโยชน์ส าหรบัระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองคก์ร ต่อ
บุคคล และต่อสงัคม จรยิธรรม กฎหมายและนโยบายระดบัประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Organizing information technology (IT) departments; planning information 
systems; managing IT resources; project management for the design, development, 
implementation, installation, and evaluation of an information system; cost/benefit 
analysis for information systems; impacts of IT on organizations, individuals, and 
societies; ethics, laws, and national policies concerning IT. 

 
01204453 การคน้คนืและการท าเหมอืงขอ้มลูเวบ็       3(3-0-
6) 
  (Web Information Retrieval and Mining) 

พืน้ฐานการคน้คนื และการจดัล าดบัขอ้มลูการประเมนิค่าประสทิธภิาพ การคราวลิง่
เวบ็ขนาดใหญ่ เครือ่งมอืในการท าดรรชนี โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ ระบบไฟลก์ูลเกลิ 
สมบตัทิางสถติแิละโครงสรา้งของเวบ็กราฟ ประเภทการล าดบัแบบองิลงิก ์ การท าเหมอืง
ขอ้มลูเวบ็เนื้อหาและเวบ็จากลอ็ก เครือ่งมอืท าเหมอืงแบบจ าลองการปรบัใหมข่องเวบ็ 

Basic of information retrieval and ranking; performance evaluation; large- scale 
web crawling; indexing tool; large-scale infrastructure; google file system; statistical 
and structural properties of the web graph; type of link-based rankings; web content 
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and web log mining; mining tool; web refresh model. 
 

01204454 การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม       3(3-0-
6) 
  (Management of Technology and Innovation) 

เทคโนโลยเีทคโนโลยสีารสนเทศนวตักรรมกลยุทธ์เพื่อการจดัการเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมวัฎจกัรชีวิตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวางแผนเทคโนโลยีการพัฒนา
เทคโนโลย ีการควบคุมและการประเมนิผลเทคโนโลย ี การวางแผนนวตักรรม   การน า
นวตักรรมไปปฏบิตั ิ การควบคุมและการประเมนิผลนวตักรรมการแขง่ขนั   

Technology;  information technology; innovation;  strategy development for 
managing technology and innovation; technology and Innovation life cycle; technology 
planning, development, evaluation and control; innovation planning, implementation, 
evaluation and control; competitiveness of technology and innovation. 

01204456      การท าเหมอืงขอ้มลูเครอืขา่ยสงัคม                                                        3(3-0-
6) 
                    (Social Networks Data Mining) 

แนวคดิหลกัและขัน้ตอนวธิกีารในการวเิคราะหข์อ้มลูบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จาก
มมุมองของการท าเหมอืงขอ้มลู การคน้พบชุมชน การวเิคราะหว์วิฒันาการ การท านายการ
เชื่อมโยง การวเิคราะหอ์ทิธพิล 
         Key concepts and algorithms for analyzing online social networks from the data 
mining point of view; community discovery; evolution analysis; link prediction; influence 
analysis. 

 
01204461  ปัญญาประดษิฐ ์           3(3-0-
6)  
  (Artificial Intelligence)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 หรอื 01219218 

ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดษิฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจ าการหา
เหตุผล  การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรยีนรู้
การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ ทศันศาสตรค์อมพวิเตอร ์ระบบผูเ้ชีย่วชาญ  

Introduction to artificial intelligence:  its scope, history and techniques;  
knowledge representation; memory structures; reasoning mechanisms; probabilistic 
reasoning and searching techniques;  games; planning; machine learning; natural 
language processing; computer vision; expert systems. 
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01204462  ระบบผูช้ านาญการเบือ้งตน้             3(3-0-
6)  
  (Introduction to Expert Systems)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204461    

เทคนิคการแทนความรู้แบบกรอบ แบบกฎเกณฑ์ และแบบข่ายความหมาย การ
ค้นหาฐานความรู ้การอ้างเหตุผลด้วยวธิเีดนิหน้าและถอยหลงั ตวัอย่างระบบผู้ช านาญการ 
การออกแบบและการสร้างระบบผู้ช านาญการ  การเชื่อมโยงกับระบบความเข้าใจ
ภาษาธรรมชาต ิ 

Knowledge representation techniques: frames, rules, and semantic networks; 
searching knowledge base; reasoning mechanisms with forward chaining and 
backward chaining; expert system case studies; design and development of expert 
systems: knowledge acquisition, validation and verification, user interface and natural 
language understanding. 

 
 
 
 
 

01204463 การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิบือ้งตน้            3(3-0-
6)   
  (Introduction to Natural Language Processing) 

หลกัการค านวณน าไปสู่พืน้ความรูข้องการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ การวเิคราะห์
โครงสรา้งประโยคเชงิวากยสมัพนัธ ์การแทนความหมายของประโยค การวเิคราะหแ์ละสรา้ง
ความเกีย่วพนัระหว่างประโยค   

Introduction to basic computation of natural language processing; syntax 
analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation 
creation between sentences. 

 
01204465 การท าเหมอืงขอ้มลูและการคน้พบความรูเ้บือ้งตน้       3(3-0-
6) 
  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204351  หรอื 01219231  

กระบวนการค้นพบความรู ้การวเิคราะห์ขอ้มลู  การส ารวจขอ้มลู  การเตรยีมขอ้มูล 
เทคนิคการท าเหมอืงข้อมูล  การจ าแนกข้อมูล  การค้นพบกฎความสมัพนัธ์  การจดักลุ่ม
ขอ้มลู การประยกุตก์ารท าเหมอืงขอ้มลูในงานวศิวกรรม 

Knowledge discovery process; data analysis; data exploration; data pre-
processing; data mining techniques;  data classification; association rule discovery; 
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data clustering; data mining applications in engineering fields. 
 

01204472  การค านวณเชงิตวัเลข              3(3-0-
6)   
  (Numerical Computation)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204212 หรอื 01219218   และ 01417168 

โครงสรา้งระบบเลขจ านวนของคอมพวิเตอร ์ขัน้ตอนวธิเีพื่อการประมวลผลเลขคณติ  
การใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อการแก้ปัญหาทางวศิวกรรมโดยรวมถงึ การหาค่าประมาณการ  การ
หาอนุพนัธ ์การอนิทเิกรตเชงิตวัเลข การเขา้สมการอนุพนัธ ์ระบบสมการเชงิเสน้ และไม่เชงิ
เสน้ การปรบัหาเสน้โคง้ทีเ่หมาะสม และตวัแปลงฟูเรยีรอ์ยา่งเรว็  

Number systems; algorithms for number crunching; solving engineering 
problems with computers:  estimation, differentiation, numerical integration, differential 
equtations, linear and non- linear system equations, curve fitting, and fast Fourier 
transform. 

 
 
 
 
 
 

01204473 ระบบเมคาทรอนิกสแ์ละการควบคุม       3(3-0-
6) 
  (Mechatronic System and Control) 

การสร้างตัวแบบระบบพลวัตและการจ าลองแบบ การบ่งชี้ระบบเบื้องต้น การ
วเิคราะหใ์นโดเมนเวลา  การวเิคราะหใ์นโดเมนความถี่เสถยีรภาพ  การออกแบบตวัควบคุม 
ระบบหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ที่ใช้งานจรงิ  เซน็เซอรแ์ละแอกตูเอเตอรค์วามฉลาดของ
เครือ่งจกัร สนเทศศาสตรอ์ตัโนมตัใินอุตสาหกรรม 

Modeling dynamic systems and simulation;  basic system identification;  time 
domain analysis;  frequency domain analysis;  stability; controller design;  practical 
robotic and mechatronic systems;  sensor and actuators;  machine intelligence;  
industrial informatics. 

 
01204481    คอมพวิเตอรก์ราฟิกสข์ัน้พืน้ฐาน            3(3-0-
6)   
                     (Foundations of Computer Graphics) 
    วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 หรอื 01219218 
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ประวตัศิาสตรแ์ละภาพรวมในคอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์ระบบคอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์ส่วน
ต่อประสานส าหรบัการเขยีนโปรแกรมประยกุตก์ราฟิกส ์ขัน้ตอนวธิแีรสเตอรก์ราฟิกสพ์ื้นฐาน 
การแปลงเรขาคณิต ทัศนะ การพิจารณาก าหนดพื้นผิวที่ปรากฏ การส่องแสงและการ
เรนเดอรพ์ืน้ผวิ 

 History and overview in computer graphics; computer graphics systems; 
graphics application programming interface; basic raster graphics algorithms; 
geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and 
surface-rendering. 

   
01204482   การโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์          3(3-0-
6) 
  (Computer-Human Interfaces)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01204313  หรอื 01219218   

การออกแบบและสรา้งระบบตดิต่อระหว่างผู้ใช้กบัคอมพวิเตอร ์สถาปัตยกรรมด้าน
ฮารด์แวร ์และซอฟต์แวรข์องสถานีงานส่วนบุคคล  ระบบการโปรแกรมเชงิวตัถุการจดัการ
ส่วนแสดงผลแบบโตต้อบ และช่องหน้าต่าง  

Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software 
architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive display 
management and windows.  

 
 
 

01204483 การประมวลผลสญัญาณภาพดจิทิลั         3(3-0-
6) 
  (Digital Image Processing)   

การประมวลผลสญัญาณภาพดจิทิลั เน้นขัน้ตอนวธิใีนบรบิทของการประยุกต์การใช้
งานจรงิ เช่น การประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจดัสญัญาณรบกวน การ
ตรวจจบัขอบ การปรบัแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเขา้รหสัของภาพด้วยคอมพวิเตอร์ 
การบบีอดัขอ้มลู  รปูภาพส ีการแทนวตัถุในรปูภาพและการรูจ้ าวตัถุ 

Digital image processing emphasizes on image processing algorithms in the 
context of real-world applications such as histogram transformation, noise reduction, 
edge detection, image enhancement, image segmentation, image coding, 
compression, color image representation and object representation and recognition. 

 
01417167      คณติศาสตรว์ศิวกรรม I             3(3-0-
6)  



                                                                                                                                     มคอ. 2 

32 
 

       (Engineering Mathematics I)  
ลมิติและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั อนุพนัธแ์ละการประยุกต์ ค่าเชงิอนุพนัธ ์ปรพินัธ์

และการประยุกต์ ระบบพกิดัเชงิขัว้ ปรพินัธ์ไม่ตรงแบบ ล าดบัและอนุกรม การอุปนัยเชิง
คณติศาสตร ์ 

Limits and continuity of functions, derivatives and applications, differentials, 
integration and applications, polar coordinates , improper integrals, sequences and 
series, mathematical induction. 

 
01417168      คณติศาสตรว์ศิวกรรม II            3(3-0-
6)  

       (Engineering Mathematics II)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01417167  

เวกเตอรแ์ละเรขาคณติวเิคราะหท์รงตนั แคลคลูสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร แคลคลูสั
ของ ฟังกช์นัค่าเวกเตอร ์ 

Vectors and solid analytic geometry, calculus of multivariables functions, 
calculus of vectorvalued functions. 

 
01420111      ฟิสกิสท์ัว่ไป I              3(3-0-
6)  

         (General Physics I)  
กลศาสตร ์การเคลื่อนทีแ่บบฮารม์อนิก คลื่น กลศาสตรข์องไหล อุณหพลศาสตร ์ 
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics. 

 
 
 

01420112      ฟิสกิสท์ัว่ไป II              3(3-0-
6)  

  (General Physics II)  
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01420111  

ไฟฟ้าแมเ่หลก็ คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร ์ฟิสกิสย์คุใหมเ่บือ้งตน้ และนิวเคลยีร์
ฟิสกิส ์ 

Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern 
physics and nuclear physics. 

 
01420113      ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I             1(0-3-
2)  
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(Laboratory in Physics I)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01420111 หรอืพรอ้มกนั หรอื 01420117 หรอืพรอ้มกนั  

ปฏบิตักิารส าหรบัวชิาฟิสกิสท์ัว่ไป I หรอื ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน I  
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 
 

01420114        ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II                                                1(0-3-2) 
    (Laboratory in Physics II) 
    วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01420113 และ 01420112 หรอืพรอ้มกนั หรอื 01420118  
    หรอืพรอ้มกนั  

ปฏบิตักิารส าหรบัวชิาฟิสกิสท์ัว่ไป II หรอืฟิสกิสพ์ืน้ฐาน II  
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


