สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-3)
(Computers and Programming)
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหมการแทนขอมูลใน
คอมพิวเตอรการแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems; data representation in
computers; algorithmic problem solving; program design and development
methodology; introductory programming using a high-level programming
language; programming practice in computer laboratory.
204112 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
1(0-2)
(Information Technology for Engineers)
การเรียนรูดวยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ภายใตการชี้แนะและควบคุม
ของอาจารยเกี่ยวกับสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร การจัดเก็บขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร ประเภทของซอฟทแวรคอมพิวเตอร การติดตั้งและใชงานซอฟตแวร
การใชซอฟตแวร สําหรับสํานักงานทั่วไป เครือขายคอมพิวเตอร การใชงาน
อินเตอรเน็ตระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานขอมูล การดูแลบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรเบื้องตน และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรดานวิศวกรรม
Self–learning course from electronic sources; under supervision of the
instructors in the topics of computer architecture; data storage in computer system;
computer software classification; computer software installation and usage; office
software usage, computer network; internet surfing, information and database
management system; basics in computer maintenance; applications of computer in
engineering fields.

204211 คณิตศาสตรเต็มหนวย
3(3-0)
(Discrete Mathematics)
เซต ลําดับ และฟงกชัน ตรรกศาสตร การเติบโตของฟงกชัน วิธีการพิสูจน
และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ํา วิธีการนับและความ
สัมพันธแบบปรากฎซ้ํา ความสัมพันธ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ
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.
204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา
3(3-0)
(Abstract Data Types and Problem Solving)
ขอมูลชนิดนามธรรมพื้นฐาน กองเรียงทับซอน แถวคอย รายการ
ตนไม และกราฟ การสราง ขอมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีพื้นฐานสําหรับแกปญหา
ไดแก เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ วิธีเชิงฮิวริสติก การวิเคราะหความซับซอน
ของขั้นตอนวิธี
Abstract Data Types: stack, queues, lists, trees, and graphs; data
abstraction; basic algorithms for problem solving: divide-and-conquer, heuristic
methods; analysis of algorithm complexity.
204213 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0)
(Theory of Computation)
พื้นฐาน : 204211
ออโตมาตาจํากัดเชิงกําหนดและเชิงไมกําหนด ภาษาและไวยากรณแบบ
ปรกติ ออโตมาตาแบบกดลง และไวยากรณไมพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริงและ
การคํานวณได ลําดับชั้นของชอมสกี การคํานวณไมได และปญหาที่ตัดสินไมได
Deterministic and non-deterministic finite automata; regular languages and
regular grammars; pushdown automata and context-free grammars; Turing
machines and computability; the Chomsky hierarchy; uncomputability and
undecidable problems.
204214** ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโปรแกรม
1(0-3)
(Programming Skills Development Laboratory)
การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสรางขอมูล และขั้นตอนวิธี การ
แกปญหาดวยการโปรแกรมคอมพิวเตอร
** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

1

Skill development, design of data structure and algorithm, problem
solving by computer programming.
204222 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Systems Design)
ระบบดิจิทัลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล
ลอจิกเกต การลดขนาดตรรกะใหเล็กที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ
ฟลิป-ฟล็อปวงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา พีแอลเอ
รอม และแรม วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรกะ
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.
1(0-3)
204223** การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(Practicum in Computer Engineering)
สวนประกอบของคอมพิวเตอรสวนบุคคลและการติดตั้งระบบ
ปฏิบัติการสมัยใหม การใช การซอมบํารุงและพัฒนาโปรแกรมบนระบบ
ปฏิบัติการสมัยใหม การติดตั้งโปรแกรมจากรหัสตนฉบับ เครื่องมือเพื่อ
ออกแบบลายวงจร และการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน กระบวนการ
สรางแผนพิมพลายวงจร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
Personal computer components and installation of a modern operating
system; use, maintenance, and software development on a modern operating
system; installing software from source code; tools for designing and
manufacturing process of printed circuit board; assembling basic electronic
circuit boards.
204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก
(Logic Circuit Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 204222
Laboratory works related to the topics in 204222.
204225 ** สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

1(0-3)

3(3-0)
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204225 **
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Architecture and Organization)
พื้นฐาน : 204222
พื้นฐานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร คณิตศาสตรของคอมพิวเตอร
โครงสรางและองคประกอบหนวยความจํา การเชื่อมตอและการสื่อสาร ภาษาแอส
เซมบลี อุปกรณตอเสริม องคประกอบและการออกแบบหนวยประมวลผลกลาง
ประสิทธิภาพและการเพิ่มสมรรถนะ แบบจําลองระบบแบบกระจาย ปฏิบัติการ
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
Basic of computer architecture; computer arithmetic; memory system
organization and architecture; interface and communication; assembly language;
device subsystems; processor system design and organization of CPU;
performance and enhancements; distributed system models; computer
architecture and organization laboratory.
204312 ความนาจะเปนและกระบวนการสุมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Probability and Random Processes for Computer Engineers)
พื้นฐาน : 417168
ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ความเปนอิสระของเหตุการณ ตัว
แปรสุม ฟงกชันการแจกแจงและความหนาแนน ฟงกชันของตัวแปรสุมเดียว ตัวแปรสุม
หลายตัว การดําเนินการกับตัวแปรสุมตัวเดียวและหลายตัว
กฎของจํานวนเลขขนาดใหญ ทฤษฎีจํากัดชวงกลาง กระบวนการสุม และ
การประยุกต การประยุกตกับปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Probability; conditional probability and independence of events; random
variables; distribution and density functions; functions of one random variable;
multiple random variables; operations on oneand multiple random variables; laws
of large numbers; central limit theorem; random processes and their applications;
application to computer engineering problems.
3(3-0)
204313** การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Design and Analysis)
พื้นฐาน : 204211 และ 204212
การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี ความถูกตองของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห
ความซับซอน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรมแบบ
พลวัต ปญหาเชิงการจัดปญหากราฟ ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพี
** วิชาปรับปรุง
** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

3

Design and analysis of algorithms; correctness of algorithms; complexity
analysis; greedy algorithms; divide-and-conquer techniques; dynamic programming;
combinatiorial problems; graph problems and NP-complete proplems.

204322* ระบบฝงตัว
3(3-0)
(Embedded System)
ไมโครคอนโทรลเลอรแบบฝงตัว โปรแกรมแบบฝงตัว ระบบปฏิบัติการ
เวลาจริง การคํานวณพลังต่ํา การออกแบบระบบเชื่อถือได วิธีการออกแบบ
เครื่องมือเสริม หนวยประมวลผลแบบฝงตัวหลายหนวย ระบบฝงตัวบนเครือขาย
การเชื่อมตอและระบบสัญญาณผสม
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.
204323** การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอรและระบบ
3(3-0)
ไมโครโปรเซสเซอร
(Microprocessors and Microprocessor System Design)
พื้นฐาน : 204225
พื้นฐานการออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอรและไมโครโปรเซสเซอร การ
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ดิจิทัลขาเขาและขาออก วงจรเวลา วงจรสุนัขยาม และ การ
ขัดจังหวะ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง บัสของไมโครคอนโทรลเลอร
และไมโครโปรเซสเซอร การจัดการหนวยความจํา การเชื่อมตอกับหนวยเก็บขอมูล การ
เชื่อมตอระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การสื่อสาร การเชื่อมตอแบบอนาลอก
Basic of microcontroller and microprocessor system design; assembly
language programming; digital I/O; timer; watchdog and interrupt; high-level
language programming; microcontroller and microprocessor bus; memory
management; storage interfaces; human- computer interfaces; communication;
hardware description language; analog interfaces.
204324 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร
(Computer System Laboratory)
พื้นฐาน : 204224 และ 204225
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 204225 และ 204323
Laboratory works related to the topics in 204225 and 204323.

1(0-3)

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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3(3-0)
204325** การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communication and Computer Networks)
เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด สื่อนําสัญญาณ
การสงขอมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของ
เครือขายคอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะที่ และบริเวณกวาง สถาปตยกรรมการสื่อสาร
และโพรโทคอล
Data communication networks and open system standards; transmission
media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local
area networks and wide area networks; communication architecture and protocols.
204331** ซอฟตแวรระบบ
3(3-0)
(System Software)
พื้นฐาน : 204225
หลักพื้นฐานของระบบการโปรแกรม ความสัมพันธระหวางซอฟตแวร
ระบบกับสถาปตยกรรมของเครื่อง หลักการทํางานและการออกแบบแอสเซมเบลอร
ตัวบรรจุโปรแกรม ตัวเชื่อมโยง และตัวประมวลผลแมโคร ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม
Basic principles of programming systems; relationship between system
software and machine architecture; principles and design of assemblers, loaders,
linkers,land macroprocessors; introduction to programming language processors.
204332** ระบบปฏิบัติการ
3(3-0)
(Operating Systems)
พื้นฐาน : 204225
แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพรอมกัน
การจัดการ และการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับเขา/สงออก การจัดการ
หนวยความจํา ระบบแฟม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
Basic concepts of operating systems; processes and concurrency; process
management and scheduling; input/output management; memory management; file
systems; computer systems security.
3(3-0)
204341** วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
พื้นฐาน : 204212
แนวคิดดานกระบวนการซอฟตแวร ตัวแบบของกระบวนการซอฟตแวร
การจัดการและการดึงขอมูลความตองการ เทคนิคการวิเคราะห และการออกแบบ
** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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เชิงวัตถุ ภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล สถาปตยกรรมซอฟตแวร การออกแบบแบบรูป
เทคนิคการตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการโครงการซอฟตแวร
Software processes concepts; software process models; requirement
management and elicitation, object-oriented analysis and design techniques;
unified modeling language; software architecture design; patterns; software
construction techniques; software testing techniques; software project
management.
204342 การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร
3(3-0)
(Managing Software Development)
พื้นฐาน : 204341
หลักการดานกระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร
และโมเดลคุณภาพ โมเดลของกระบวนการซอฟตแวร การจัดการและการรวบรวม
ความตองการการจัดการ โครงการซอฟตแวร การประเมิน การวางแผน ทีมงาน
และการมอบบทบาท การประกันคุณภาพซอฟตแวร เทคนิคการตรวจสอบ การ
บริหารการจัดเก็บ
Software process concepts; software process improvement and quality
models;software process models; requirement management and elicitation;
software project mangement : estimation, planning, team organization and roles;
software quality assurance; inspection techniques; software configuration
management.
204351 ระบบฐานขอมูล
3(3-0)
(Database Systems)
พื้นฐาน : 204212
ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บขอมูล การบริการขอมูล
และการคนหาขอมูล การจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการเขาถึงขอมูลแบบตางๆ
หลักการของระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น
แบบเครือขาย แบบเชิงสัมพันธ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานระบบ
ฐานขอมูล
General characteristics of information systems; data storage techniques;
data manipulation and searching services; file management; information retrieval
techniques; principles of database systems and database management; database
modeling: hierachical model, network model, relational model, and objectoriented model; applications of database systems.
204352 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
(Laws and Ethics in Information Technology)
กฎหมายและจริยธรรมที่เกียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพาณิชยและธุรกรรมอิเล็คทรอทิคส การใชงานคอมพิวเตอรผิด
วัตถุประสงค เรื่องเกี่ยวกับความเทาเทียมกันทางสังคมในดานสารสนเทศ เสรีภาพ
ในการพูด ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสิน
ทางปญญา
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

6

Laws and ethical issues related to computer and information technology;
trading and commerce issues; computer abuse; social-justice issues; free speech;
information privacy; risk in computer systems; intellectual properties.
204371** เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
3(3-0)
(Transform Techniques in Signal Processing)
การแปลงแบบเชิงเสน การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาช การแปลงซี
การแปลงเวพเล็ต และการประยุกต
Linear transform; fourier transformation; laplace transformation;
z transformation; wavelet transformation and applications.
204411 การคํานวณเชิงสัญลักษณ
3(3-0)
(Symbolic Computation)
พื้นฐาน : 204213
ตรรกศาสตรเชิงสัญลักษณ การวิเคราะหเชิงศัพทและเชิงความหมายของ
พจนและประโยค การใหเหตุผลและการพิสูจนทฤษฎี การคํานวณเชิงสัญลักษณดวย
การโปรแกรมเชิงฟงกชันและการโปรแกรมเชิงตรรกะ
Symbolic logic; syntax and semantic analyses of terms and sentences;
reasoning and theorem proving; symbolic computation with functional
programming and logic programming.
204421** เครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Networks)
พื้นฐาน : 204325
ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขที่อยูไอพี โพรโทคอล
การจัดเสนทาง การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การจัดการเครือขาย
ความมั่นคงของเครือขาย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกตดานเครือขาย
TCP/IP protocol suite; IP address design; routing protocols;
internetworking with TCP/IP; network management; network security; multi-protocal
fable switching; network applications.
204422** ปฏิบัติการสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Communication and Network Laboratory)
พื้นฐาน : 204421 หรือเรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชา 204421
Laboratory for 204421.

1(0-3)

** วิชาปรับปรุง

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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204424

การออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ
3(2-3)
(Digital Design Automation)
พื้นฐาน : 204222
พื้นฐานการออกแบบดิจิทัลอัตโนมัติ เทคนิคและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร
เพื่อชวยการออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาสาธยายฮารดแวร คอมไพเลอรฮารดแวร
การตรวจสอบและจําลองสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การจําลองวงจรตรรกของ
ขั้นตอนวิธี โปรแกรมชวยการออกแบบ การแบงแยก การวางตําแหนงและการจัด
เสนทางของวงจรดิจิทัล
Basics of digital design automation; techniques and tools for digital
design automation; hardware descriptive language; hardware compiler; computer
architecture testing and simulating; logic circuit simulation; automation programs;
partitioning; component placing and routing of digital circuits.

204425** การโปรแกรมเครือขาย
3(3-0)
(Network Programming)
พื้นฐาน : 204325 หรือ 219324
ทีซีพี/ไอพี แบบจําลองรับ-ใหบริการ การสื่อสารระหวางกระบวนการ
การตอประสานซ็อกเก็ตทีซีพีและยูดีพีซ็อกเก็ต กระบวนการดีมอน รอวซ็อกเก็ต
ขั้นตอนวิธีสําหรับผูรับและผูใหบริการ โปรแกรมขับอุปกรณเครือขาย
TCP/IP; client-server model; interprocess communications; TCP
and UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for
client and server; network device driver.

204426 **

การปรับแตงเครือขาย
3(2-3)
(Network Configuration)
พื้นฐาน : 204422
โพรโทคอลการจัดเสนทาง การตั้งคาการควบคุมการเขาถึง การออก
แบบและการตั้งคาระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช การออกแบบระบบ
เครือขายบริเวณกวาง
Routing protocols; access control lists; design and configuration of
virtual LANs; switching systems; wide area network design.

** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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204432 การออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0)
(Object-Oriented Computing)
พื้นฐาน : 204313
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุสําหรับระบบสารสนเทศระดับองคกร
เทคโนโลยีวัตถุแบบกระจาย สถาปตย-กรรมแบบคอรบาและการประยุกต
Object-oriented software development for enterprise information system;
distributed object technology; common object request broker architecture
(CORBA) and its applications.
204433 การแปลภาษาโปรแกรม
3(3-0)
(Programming Language Translation)
พื้นฐาน : 204213 และ 204331
การจัดองคประกอบภาษาโปรแกรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการแปลภาษา
โปรแกรมและตัวแปลภาษา การวิเคราะหเชิงศัพท เชิงวากยสัมพันธ และเชิง
ความหมาย การจัดดําเนินการตารางสัญลักษณ การสรางรหัสเครื่อง การปรับรหัส
ใหเหมาะที่สุด การจัดการขอผิดพลาดระหวางการแปล
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.
204434**

ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(3-0)
(Parallel and Distributed Computing Systems)
พื้นฐาน : 204332
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน แบบไปปไลน และแบบกระจาย
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน การออกแบบระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
วิธีการโอนยายแฟมขอมูล การจัดการการเฝาสังเกต ทอพอโลยีเครือขายและ
ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
Computer architecture for parallel processing, pipelining and distributed
processing; parallel algorithms; design of parallel and distributed computing
systems; file transfer methods; monitoring management; network topologies
and distributed operating systems.

204435 มโนทัศนภาษาโปรแกรม
(Programming Language Concepts)
พื้นฐาน : 204213 และ 204331
** วิชาปรับปรุง
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

3(3-0)
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โครงสรางและการจัดองคประกอบภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษา
วากยสัมพันธ ชนิดขอมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย
การจัดการหนวยเก็บความจํา เทคนิคการสัมฤทธิการแตละสวนของภาษา
การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม
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
204436* เทคโนโลยีการคํานวณระบบกริด
3(3-0)
(Grid System Computing Technology)
พื้นฐาน : 204425 และ 204332
เทคโนโลยีกริดและการประยุกต สถาปตยกรรมระบบกริด เทคโนโลยี
เครือขายและระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ระบบกริดมิดเดิลแวร
ระบบความปลอดภัยบนกริด และมาตรฐานที่เกี่ยวของ การบริหารทรัพยากร
บนระบบกริด ระบบกริดขอมูล การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานบนกริด
การพัฒนาโปรแกรมดวยกริดเซอรวิส
Grid technology and applications ; grid system architecture; computer
network and high performance computing system technology; grid middleware;
grid security and related standard; grid resources management; data grid system;
parallel program development on grid; grid service software development.
204451 การออกแบบระบบฐานขอมูล
3(3-0)
(Database Systems Design)
พื้นฐาน : 204351
แบบจําลองของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบเครือขาย และ
แบบเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลเชิงตรรก เอนทิตี้และความสัมพันธ การปรับ
บรรทัดฐานของขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูลเพื่อการกําหนดและสอบถาม
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง
ความเชื่อถือได และความคงสภาพของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย
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.
204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
(Information Technology Management)
การจัดระบบหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบ
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ
* วิชาเปดใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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สําหรับการออกแบบ การพัฒนา การสราง การติดตั้ง และการประเมินผลระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะหคาใชจาย/ผลประโยชนสําหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอองคกร ตอบุคคล และตอสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบาย
ระดับประเทศที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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.
204453* การคนคืนและการทําเหมืองขอมูลเว็บ
3(3-0)
(Web Information Retrieval and Mining)
พื้นฐานการคนคืน และการจัดลําดับขอมูลการประเมินคาประสิทธิภาพ
การคราวลิ่งเว็บขนาดใหญ เครื่องมือในการทําดรรชนี โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
ระบบไฟลกูลเกิล สมบัติทางสถิติและโครงสรางของเว็บกราฟ ประเภทการลําดับ
แบบอิงลิงก การทําเหมืองขอมูลเว็บเนื้อหาและเว็บจากล็อก เครื่องมือทําเหมือง
แบบจําลองการปรับใหมของเว็บ
Basic of information retrieval and ranking; performance evaluation; largescale 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 and web log mining; mining tool; web refresh model.
204461 ปญญาประดิษฐ
3(3-0)
(Artificial Intelligence)
พื้นฐาน : 204213 และ 204313
ขอบเขตและที่มาของปญญาประดิษฐ การแทนความรู โครงสรางความจํา การหา
เหตุผล การหาเหตุผลแบบนาจะเปนและเทคนิคการคนหา เกมส การวางแผน
การเรียนรู การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ
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.
204462 ระบบผูชํานาญการเบื้องตน
(Introduction to Expert Systems)
พื้นฐาน : 204461
* วิชาเปดใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

3(3-0)
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เทคนิคการแทนความรูแบบกรอบ แบบกฎเกณฑ และแบบขายความหมาย
การคนหาฐานความรู การอางเหตุผลดวยวิธีเดินหนาและถอยหลัง ตัวอยางระบบ
ผูชํานาญการ การออกแบบและการสรางระบบผูชํานาญการ การเชื่อมโยงกับ
ระบบความเขาใจภาษาธรรมชาติ
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.
204463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Natural Language Processing)
พื้นฐาน : 204213
หลักการคํานวณนําไปสูพื้นความรูของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การวิเคราะหโครงสรางประโยคเชิงวากยสัมพันธ การแทนความหมายของประโยค
การวิเคราะหและสรางความเกี่ยวพันระหวางประโยค
Introduction to basic computation of natural language processing; syntax
analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation
creation between sentences.
204464 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Vision)
พื้นฐาน : 204461
ศึกษาระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติของการจัดการดานทัศนศาสตร
การเลือกขอมูลจากรูปแบบวิธีตางๆ การประมวลผลเชิงกลุม โครงสรางขอมูลที่เปน
ลําดับชั้นกระบวนการทางดานกราฟกสสําหรับการอธิบายโครงสราง การแทน
ความหมายวัตถุ 3 มิติดวยวิธีตางๆ
Study of automatic and semi-automatic of vision management; pattern
selection; groups processing; hierarchical structures; graphical procedures for
structure description; 3-dimensional object representation methods.
204465 การทําเหมืองขอมูลและการคนพบความรูเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to data mining and knowledge discovery)
พื้นฐาน : 01204351
กระบวนการคนพบความรู การวิเคราะหขอมูล การสํารวจขอมูล การเตรียมขอมูล
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล การจําแนกขอมูล การคนพบกฎความสัมพันธ การจัดกลุม
ขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูลในงานวิศวกรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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Knowledge discovery process, data analysis, data exploration, data
pre-processing, data mining techiques, data classification, association rule
discovery, data clustering, data mining application in engineering fields.
204471

การเชื่อมตอกับไมโครคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Microcomputer Interfacing)
พื้นฐาน : 204323
อุปกรณการสวิตชและการประยุกตใชงาน อุปกรณจับสัญญาณ การแปลง
สัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมตอกับไมโครคอมพิวเตอร
ไมโครคอนโทรเลอรและการเชื่อมตอ หุนยนต
Switching devices and applications; sensors; signal conversion;
automatic control systems; microcomputer interfacing techniques; microcontrollers
and interfacing; robotics.

204472 การคํานวณเชิงตัวเลข
3(3-0)
(Numerical Computation)
พื้นฐาน : 204212 และ 417267
โครงสรางระบบเลขจํานวนของคอมพิวเตอร ขั้นตอนวิธีเพื่อการประมวลผลเลข
คณิต การใชคอมพิวเตอรเพื่อการแกปญหาทางวิศวกรรมโดยรวมถึง การหาคาประมาณ
การ การหาอนุพันธ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การเขาสมการอนุพันธ ระบบสมการเชิงเสน
และไมเชิงเสน การปรับหาเสนโคงที่เหมาะสม และตัวแปลงฟูเรียรอยางเร็ว
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.
204473* ระบบเมคาทรอนิกสและการควบคุม
3(3-0)
(Mechatronic System and Control)
การสรางตัวแบบระบบพลวัตและการจําลองแบบ การบงชี้ระบบเบื้องตน
การวิเคราะหในโดเมนเวลา การวิเคราะหในโดเมนความถี่เสถียรภาพ การออกแบบ
ตัวควบคุม ระบบหุนยนตและเมคคาทรอนิกสที่ใชงานจริง เซ็นเซอรและแอกตูเอเตอรความ
ฉลาดของเครื่องจักร สนเทศศาสตรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

* วิชาเปดใหม
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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.
204481 คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
(Foundations of Computer Graphics)
พื้นฐาน : 204313
ฮารดแวรที่ใชในการสรางภาพคอมพิวเตอรกราฟกสโครงสรางขอมูล
สําหรับการแสดงผลกราฟกส การแปลงรูปสองมิติและสามมิติ เทคนิคการใชเมตริกซ
ชวยในการแปลงมุมมองในสามมิติ การตัดขอบภาพลน การตอบโตกับผูใช
โปรแกรมระบบชองหนาตาง
Hardware for the display of graphics generation; data structures for
graphical display, 2- and 3-dimensional transformations; matrix transformation
techniques in 3-dimensional viewport; clipping; window user interface.
204482

การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย
3(3-0)
(Computer-Human Interfaces)
พื้นฐาน : 204313
การออกแบบและสรางระบบติดตอระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร
สถาปตยกรรมดานฮารดแวร และซอฟตแวรของสถานีงานสวนบุคคล ระบบการ
โปรแกรมเชิงวัตถุการจัดการสวนแสดงผลแบบโตตอบ และชองหนาตาง
Design and construction of human-computer interfaces; hardware and
software architecture for personal workstations; object-oriented programming;
interactive display management and windows.

204495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(2-0)
(Computer Engineering Project Preparation)
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การ
ตรวจและอางอิงเอกสารวิชาการ การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอ
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การนําเสนอหัวขอโครงงาน
Design and management of engineering projects; technical report writing;
literature review and reference; technical report presentation; preparation for a
computer engineering project proposal; presentation of the project proposal.

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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204496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1-3
(Selected Topics in Computer Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in computer engineering at the bachelor’s degree level,
topics are subject to change in each semester.
204497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion of interesting topics in computer engineering
at the bachelor’s degree level.

204498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in computer engineering at the bachelor’s degree level
and compile into a report.
204499

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(0-6)
(Computer Engineering Project)
พื้นฐาน : 204495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Project of practical interest in various fields of computer engineering.
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