สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู (219xxx)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
219141 **

การสรางแบบจําลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0)
(Object-Oriented Modeling and Programming)
แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบและวิเคราะหเชิงวัตถุ การวิเคราะหเชิงวัตถุที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบจําลองเชิงแนวคิดในปญหาของผลิตภัณฑซอฟตแวร การ
ออกแบบเชิงวัตถุที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบจําลองของผลลัพธของปญหาจากการ
วิเคราะห การสรางโปรแกรมตามแบบจําลอง การประเมินและการปรับปรุงแบบจําลอง
และรหั ส คํ า สั่ ง เชิ ง วั ต ถุ ภาษาและเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การสร า งแบบจํ า ลองและการ
โปรแกรม
Object concepts, object-oriented design and analysis, object-oriented
analysis relating to developing conceptual models of the problem domain of a
software product, object-oriented design relating to developing models of the
software solution to the problem clarified during analysis, constructing programs
that implement models, evaluation and improvement of object-oriented models
and code, languages and tools for developing models and programming.

219142 *

ปฏิบัติการสรางแบบจําลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1(0-3)
(Object-Oriented Modeling and Programming Laboratory)
พื้นฐาน : 219141 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 219141 การสรางแบบจําลองและการโปรแกรมเชิง
วัตถุ
Laboratory for 219141 Object-Oriented Modeling and Programming.

219211

1(0-3)
คายฝกพัฒนาซอฟตแวร
(Software Development Training Camp)
คายเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาโปรแกรมไมต่ํากวา 48 ชั่วโมง
Program development skill enhancement camp, at least 48 personhours.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

219221

องคกรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Organization and Architecture)
องคกรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน เรจิสเตอร หนวยคํานวณและ
ตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่อง ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี
ระบบรั บ เข า /ส ง ออก วิ วั ฒ นาการคอมพิ ว เตอร สถาป ต ยกรรมซี พี ยู ชุ ด คํ า สั่ ง การ
ออกแบบเอแอลยู การควบคุ ม แบบฮาร ด ไวร แ ละโปรแกรมจุ ล ภาค ลํ า ดั บ ชั้ น ของ
หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน หนวยความจําแคช
Basic computer organization and architecture, registers, arithmeticlogic unit, control unit, machine representation of data and instructions, machine
language, assembly language, input/output system, computer evolution, CPU
architecture, instruction sets, ALU design, hardwired and microprogrammed
control, memory hierarchies, virtual memory, cache memory.

219243

ขอกําหนดและการออกแบบซอฟตแวร
3(3-0)
(Software Specification and Design)
การพัฒนาขอกําหนดซอฟตแวร สถาปตยกรรมและการออกแบบการวิเคระห
ซอฟต แ วร สถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร แบบรู ป การออกแบบ การออกแบบเชิ ง
สถาปตยกรรมและการออกแบบละเอียด
Development of software specifications; architecture and desing of
software analysis; architecture; design patterns; architecture design and detailed
design.

219244 *

ปฏิบัติการขอกําหนดและการออกแบบซอฟตแวร
1(0-3)
(Software Specification and Design Laboratory)
พื้นฐาน : 219243 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 219243 ขอกําหนดและการออกแบบซอฟตแวร
Laboratory for 219243 Software Specification and Design.

219245 *

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงบุคคล
3(3-0)
(Individual Software Development Process)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการเวลา การติดตามเวลา ชวงเวลาใน
การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเวลาสวนบุคคล คําสัญญา และ
ตารางนัดหมาย แผนงานโครงการ การคนหาขอผิดพลาด รายการตรวจสอบรหัส
การคาดคะเนขอบกพรอง เศรษฐศาสตรของการกําจัดขอบกพรอง ขอบกพรอง

* วิชาเปดใหม
สาขาวิชาวิศวกรมซอฟทแวรและความรู ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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จากการออกแบบ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกระบวนการ คํ า สั ญ ญาเชิ ง บุ ค คลที่ มี ต อ
คุณภาพ
Software development process, time management, tracking time,
period and production planning, managing personal time, commitments and
schedules, project plan, finding defects, code review checklist, projecting
defects, economics of defect removal, design defects, product quality, process
and personal commitment to quality.
219246 * ปฏิบตั ิการกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงบุคคล
1(0-3)
(Individual Software Development Process Laboratory)
พื้นฐาน : 219245 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 219245 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงบุคคล
Laboratory for 219245 Individual Software Development Process.
219271 *

วิศวกรรมความรูและการจัดการความรู
3(3-0)
(Knowledge Engineering and Knowledge Management)
ลักษณะเฉพาะของความรู แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู แหลง
ความรู สถาปตยกรรมของระบบอิงความรู เครื่องมือสําหรับวิศวกรรมความรู การเรียนรู
และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู วัฏจักรของความรู ความหลากหลายของงานดาน
ความรู โอกาสในการจัดการความรูในองคกรขนาดใหญ กลศาสตรการจัดการความรู
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการจัดการความรู
Knowledge characteristics, concept, and process of knowledge
acquisition, knowledge sources architecture of knowledge-based system,
knowledge engineering tools, learning and performance in the knowledge
economy, knowledge cycle, varieties of knowledge work, knowledge
management opportunities in large enterprise, mechanics of knowledge
management, relations between organizational culture and knowledge
management.

* วิชาเปดใหม
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219311 **

ระบบปฏิบตั ิการสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู
3(3-0)
(Operating Systems for Software and Knowledge Engineer)
พื้นฐาน : 219141
แนวคิดพื้นฐานของการตอประสานซอฟตแวรขนาดใหญกับระบบปฏิบัติการ
การตอประสานระหวางซอฟตแวรและฮารดแวร การจัดการและการจัดกําหนดการ
กระบวนการ การจัดการรับเขา/สงออก การจัดการหนวยความจําระบบแฟม ความ
มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
Basic concepts of interfacing between large-scale software and
operating systems, software and hardware interfacting, process management
and scheduling, input/output management, memory management, file systems,
computer system security.

219321 **

การสื่อสารขอมูลและการโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขาย
3(3-0)
(Data Communication and Computers Networks Programming)
เครือขายการสื่อสารขอมูล การสงขอมูล การควบคุมเสนทางเชื่อมโยงขอมูล
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เ ฉพาะที่ แ ละบริ เ วณกว า ง สถาป ต ยกรรมการสื่ อ สารและ
โพรโตคอล การเชื่อมโยงระหวางงานประยุกตในเครือขาย การโปรแกรมเชิงบริการ
Data communication network; data transmission; data link controls;
local area network and wide area network; communication architecture and
protocols; service-oriented programming.

219322

วิศวกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
(Electronic Commerce Engineering)
เทคโนโลยี พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การพั ฒ นาและสร า งระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีเครือขายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานขอมูล การ
เชื่ อ มต อ ระหว า งเว็ บ และฐานข อ มู ล ประเด็ น ด า นความมั่ น คง ระบบจ า ยเงิ น
อิเล็กทรอนิกส ขาวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการคา ความเปน
สวนตัว ผลิตภัณฑทางสารสนเทศและการปองกันการลอกเลียน ความไมเทาเทียมเชิงดิ
จิทัล
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.

** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรมซอฟทแวรและความรู ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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219331 *

การออกแบบและการโปรแกรมฐานขอมูล
3(3-0)
(Database Design and Programming)
ลั ก ษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศ เทคนิ ค การจั ด เก็ บ ข อ มู ล การจั ด
ดําเนินการและการบริการการคนหาขอมูล เทคนิคการสืบคนขอมูล หลักการของระบบ
ฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล เอนทิตีและความสัมพันธ การปรับบรรทัดฐานของ
ขอมูล ภาษานิยามขอมูล และภาษาการจัดดําเนินการขอมูล วิธีการประสานตองาน
ประยุกตกับฐานขอมูล การโปรแกรมในระบบจัดการฐานขอมูล
Characteristics of information systems, data storage techniques, data
manipulation and searching services, information retrieval techniques, principles
of database systems and database management, entities and relations, data
normalization, data definition languages and data manipulation languages,
interfacing between applications and database, programming in database
management systems.

219332

คลังขอมูล (Data Warehouse)
3(3-0)
พื้นฐานของการสรางคลังขอมูล การวางแผนโครงการ การนิยามขอกําหนด
ของธุรกิจ การสรางแบบจําลองมีมิติ สถาปตยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกของกโครง
แบบเชิงกายภาพ การเลือกโครงการ การออกแบบฐานขอมูลกายภาพ การประมวลจัด
ขั้นตอนขอมูล เทคนิคการจัดขั้นตอนขอมูล งานประยุกตสําหรับผูใชเปาหมาย การใช
คลังขอมูล การจัดการการเติบโตของระบบ
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.

219333

การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน (Introduction to Data Mining)
3(3-0)
แนวคิดพื้นฐานของการทําเหมืองขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูล
เทคนิคและแบบจําลอง ประเด็นดานจริยธรรมและความเปนสวนตัว ชุดซอฟตแวร
เหมืองขอมูล วิธีการทําเหมืองขอมูล ตารางการตัดสินใจ ตนไมการตัดสินใจ กฎการ
จําแนก การเขากลุม การสรางแบบจําลองเชิงสถิติและแบบจําลองเชิงเสน
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.

* วิชาเปดใหม
สาขาวิชาวิศวกรมซอฟทแวรและความรู ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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219334

การประมวลผลรายการเปลีย่ นแปลง
3(3-0)
(Transaction Processing)
รายการเปลี่ย นแปลงและสมบั ติ ผู จัดการทรัพยากรและผู จัด การรายการ
เปลี่ยนแปลง แบบจําลองการประมวลผลดวยรายการเปลี่ยนแปลง ประโยชนของการ
สื่อสารแบบรายการเปลี่ยนแปลงกับระบบอื่น งานประยุกตที่ใชการประมวลผลรายการ
ผานเว็บ การเฝาสังเกตการประมวลผลดวยรายการ รายการเปลี่ยนแปลงการจายเงิน
อิเล็กทรอนิกส งานประยุกตฝงเครื่องบริการ การบริการรายการเปลี่ยนแปลง เครื่อง
บริการรายการเปลี่ยนแปลงที่มีใชในปจจุบัน
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.

219347 *

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมงาน
3(3-0)
(Workgroup Software Development Process)
แนวคิดของกลุมงาน ตรรกะของกระบวนการซอฟตแวรเชิงกลุมงาน กลยุทธ
การพัฒนา แผนการพัฒนา การนิยามความตองการ การออกแบบ การทําใหเกิดผลและ
การทดสอบ ระบบโดยกลุมงาน บทบาทของผูนําบทบาทของผูจัดการพัฒนา ผูจัดการ
แผนงาน ผูจัดการดานคุณภาพและกระบวนการและผูจัดการฝายสนับสนุน
Concept of workgroup, logic of workgroup software process,
development strategy, development plan, defining the requirements, role of
reader, development manager, design, implementation and system testing by
workgroup, Leader role of team development manager role, planning manager
role, quality and process manager, and support manager role.

219348 *

ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมงาน
1(0-3)
(Workgroup Software Development Process Laboratory)
พื้นฐาน : 219347 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 219347 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมงาน
Laboratory for 219347 Workgroup Software Development Process.

* วิชาเปดใหม
สาขาวิชาวิศวกรมซอฟทแวรและความรู ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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219361

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0)
(Decision Support System)
ระบบสนั บ สนุ น การจั ด การ กระบวนการการตั ด สิ น ใจ คุ ณ ลั ก ษณะและ
สวนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสรางและการจัดการแบบจําลอง
แบบจําลองระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม
Management support systems, decision making process,
characteristics and components of decision support system, modeling and
model management, group decision support system.

219362

การเรียนรูของเครื่องจักร
3(3-0)
(Machine Learning)
เทคนิคและขั้นตอนวิธีเพื่อการเรียนรูของเครื่องจักร กระบวนการเชิงอุปนัย
ของตนไมการตัดสินใจ แนวทางการเรียนรูแบบเบยเซียนเชิงพารามิเตอร แบบจําลอง
มารคอฟแบบซอน วิธีการแบบไมมีพารามิเตอร ฟงกชันการแยกแยะ เครือขายประสาท
เที ย ม วิ ธี ก ารเชิ ง สุ ม ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง พั น ธุ ศ าสตร การเรี ย นรู แ บบไม มี ต น แบบ การ
แบงกลุมขอมูล
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.

219363

การแทนความรู
3(3-0)
(Knowledge Representation)
การแทนความรูและการหาเหตุผล หลักการพื้นฐานในการแทนความรู ขอ
ได เ ปรี ย บและข อ จํ า กั ด ของระบบฐานความรู แ บบกฎเกณฑ แบบเฟรมและแบบ
ตรรกศาสตร การคํานวณเชิงเพรดิเคต โครงขายความหมาย การแทนความรูโดยใชภว
วิทยา การแทนความรูแบบคลุมเครือ
Knowledge representation and its reasoning tasks, basic principles of
knowledge representation, advantage and limitations of rule-based systems,
frame-based systems and logic-based systems; predicate calculus; semantic
networks; ontology of knowledge representation; fuzzy representation.
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219364 **

การคนพบความรู (Knowledge Discovery)
3(3-0)
พื้นฐาน : 219271
หลักการของการคนพบความรู การคนพบความรูโดยอัตโนมัติ การหาเหตุผล
เชิงเหนี่ยวนํา กระบวนการคนพบความรู ขั้นตอนวิธีและเครื่องมือการทําเหมืองความรู
Principles of knowledge discovery, automated scientific discovery,
inductive reasoning, knowledge discovery processes, knowledge mining
algorithms and tools.

219371

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
3(3-0)
(Information Technology for Managing Knowledge)
ระบบการประมวลผลสารสนเทศแบบดั้งเดิม การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู เทคโน
โยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อการจัดเก็บความรู
โปรแกรมสื บ ค น ขั้ น ตอนวิ ธี แ ละระเบี ย บวิ ธี ใ นการสื บ ค น การแทนความรู
ปญญาประดิษฐและการจัดการความรู งานประยุกตในการจัดการความรู
Traditional information processing systems; the development of
information systems; management information systems and information
technology for knowledge management; information technology for knowledge
development; information technology for knowledge storage; search engines;
searching algorithms and methodologies; knowledge representation; artificial
intelligence and knowledge management; knowledge management applications.

219372 *

การจัดการองคการในธุรกิจซอฟตแวรและความรู
3(3-0)
(Enterprise Management in Software and Knowledge Business)
หลักการจัดการ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
ซอฟตแวร พฤติกรรมองคการ การจัดการงานบุคคล การจัดการสํานักงาน การจัดการ
คาจางและคาตอบแทน การจัดการทรัพยากร การจัดการธุรกิจผลิตซอฟตแวรตลาด และ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายธุรกิจ การประเมินโครงการทางธุรกิจซอฟตแวร
Principles of management, concept on administration and
management, characteristics of software business, organizational behavior,
personnel management, office management, wage and salary management,
resource management , software business management, information technology
market and business, business policies, software business project evaluation.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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219373 **

การจัดการนวัตกรรม
3(3-0)
(Innovation Management)
นิ ย ามและชนิ ด ของนวั ต กรรมเชิ ง เทคโนโลยี ลั ก ษณะและการจั ด การ
นวัตกรรม การเปลี่ยนกระบวนทัศนทางทฤษฎีนวัตกรรมและแบบจําลองกระบวนการ
การทํางานผิดพลาดในการจัดการนวัตกรรม เงื่อนไขเชิงกลยุทธและเงื่อนไขปฏิบัติการ
ในการกอใหเกิดนวัตกรรม พลวัตของการเชื่อมโยงกลยุทธของนวัตกรรมไปยังวงจร
เทคโนโลยีและการจัดการกระแสนวัตกรรม การนํากลยุทธนวัตกรรมไปใชโดยการปรับ
กระบวนการธุรกิจ การจัดการความรูในองคกรและการกระตุนความคิดสรางสรรคของ
มนุษย เครือขายนวัตกรรมและพันธมิตรเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ การวัดเปรียบเทียบ
สมรรถนะประสิทธิภาพของนวัตกรรม
Definition and types of technological innovation, characteristics and
innovation management, paradigm shifts in innovation theory and process
models, malfunctions in managing an innovation process, strategic and
operative conditions facilitating innovation, dynamics of linking innovation
strategies to technology cycles and managing innovation streams, implementing
innovation strategies through business process redesign, managing knowledge
in the organization and motivating human creativity, innovation networks and
strategic technology alliances, benchmarking innovation efficiency.

219381

วิศวกรรมขอมูลสื่อประสม
3(3-0)
(Multimedia Data Engineering)
เทคโนโลยีระบบสื่อประสม รูปแบบและมาตรฐานขอมูล มาตรฐานการบีบอัด
เทคโนโลยีนําเขา/สงออกและเทคโนโลยีหนวยเก็บขอมูล สวนตอประสานกับผูใช ฐานขอมูล
สื่อประสม การสื่อสารสื่อประสม และระบบสื่อประสมแบบกระจาย
Multimedia systems technology, data formats and standards, compression
standards, input/output and storage technologies, user interface, multimedia
database, multimedia communications, and distributed multimedia systems.

219411

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Systems Security)
การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร การควบคุมการเขาถึง การ
พิสูจนตัวจริง ระดับสิทธิ์ วิทยาการเขารหัสลับ ความปลอดภัยของระบบ การสํารอง
ขอมูลและการกูระบบ นโยบายดานความมั่นคง
Computer security, as access control, authentication, authorization,
cryptography, system safety, system backup and recovery, security policies.

** วิชาปรับปรุง
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219449 *

แบบรูปและสถาปตยกรรมซอฟตแวร
3(3-0)
(Software Patterns and Architecture)
กระบวนการสถาป ต ยกรรมซอฟต แ วร ลั ก ษณะประจํ า เชิ ง คุ ณ ภาพของ
ซอฟตแวร การเขียนเอกสารสถาปตยกรรมซอฟตแวร สถาปตยกรรมที่ขับเคลื่อน
ด ว ยแบบจํ า ลอง สถาป ต ยกรรมเชิ ง การบริ ก าร แบบรู ป การออกแบบเชิ ง
สถาปตยกรรม แบบรูปสําหรับวัตถุแบบเครือขายที่ทํางานจวบกัน แบบรูปสําหรับ
ระบบองค แบบรูปสําหรับระบบอิง อินเทอรเน็ต
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.

219451

เทคโนโลยีการบริการเว็บ
3(3-0)
(Web Services Technology)
ปญหาในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกตเว็บตั้งแตขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ งานประยุกตระดับองคกร โปรแกรมประยุกตที่กระจายในอินทราเน็ต
เอกซทราเน็ต และอินเทอรเน็ต มาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานสวนตอประสาน
สําหรับเว็บ ความมั่นคงของเว็บ ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมของเว็บ สถาปตยกรรมและ
สวนประกอบของเว็บ โครงสรางพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การบูรณาการ
ระหวางเว็บและฐานขอมูล มาตรฐานและเทคโนโลยีการบริการเว็บ การพัฒนางาน
ประยุกตเชิงเว็บ
Problems in analyzing and designing web applications from smallscale to large-scale; enterprise applications; applications distributed across
corporate intranets, extranets, and internet; web standard protocols and
interfaces; web security; web engineering methodology; web architectures and
web components; electronic-commerce infrastructures; database and web
integration; web services standards and technologies; web-based application
development.

* วิชาเปดใหม
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219481

การวิเคราะหเนื้อหาสื่อประสม
3(3-0)
(Multimedia Content Analysis)
แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและขั้นตอนวิธีสําหรับการรูจําแบบรูปของขอมูลสื่อ
ประสม การรับรูภาพคอมพิวเตอร การประมวลผลสัญญาณ การรูจําเสียงพูด การสกัด
เนื้อหาของสื่อประสม ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย การเรียนรูแบบมีพารามิเตอรและ
แบบไมมีพารามิเตอร การลดมิติ ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาที่สําคัญของขอมูลสื่อประสม
Fundamental concepts, theories and algorithms for pattern recognition
of multimedia data, computer vision, signal processing, speech recognition,
multimedia feature extraction, Bayes decision theory, parametric and nonparametric learning, dimension reduction, characteristics of important contents
of multimedia data.

219482

การนําเสนอแบบสื่อหลายมิติ
3(3-0)
(Hypermedia Presentation)
เทคโนโลยีสื่อหลายมิติ การแสดงผลกราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน เสียง
จิตวิทยาการรับรู เทคนิคการนําเสนอขอมูลแบบสื่อประสม การเชื่อมโยงสื่อหลายมิติ
การออกแบบการนําเสนอ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ การนําเสนอสื่อหลายมิติบน
เว็บและอินเทอรเน็ต
Hypermedia technology, graphic presentation, animation, video image,
audio, perception psychology, multimedia presentation techniques, hypermedialinked information, presentation design, advertisement, public announcement,
hypermedia presentation on the web and Internet.

219483

ศิลปศาสตรดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Arts)
สวนประกอบทางฮารดแวรของระบบกราฟก ตัวอักษร สัญรูป กราฟกขาวดํา กราฟกสเกลสีเทา กราฟกแบบโตตอบ การวาดเสน การวาดเสนโคง การแปลงสอง
มิติ การตัดกรอบ แรสเตอรและเวกเตอร กราฟกสามมิติ พื้นผิว การแปลงสามมิติ การ
กํ า จั ด พื้ น ผิ ว ซ อ น การให แ สงและเงา มาตรฐานแฟ ม ข อ มู ล กราฟ ก การสร า ง
ภาพเคลื่อนไหว งานประยุกตทางศิลปศาสตรดิจิทัลในงานโฆษณา และเกมวีดิทัศน
Hardware component for graphic systems, fonts, icons, black-white
graphic, gray-scale graphic, interactive graphic, line drawing, curve drawing,
two-dimensional transformation, clipping, raster and vector, three-dimensional
graphic, surface, three-dimensional transformation, hidden surface removal,
shading and shadowing, graphic file standard, moving picture creation,
applications of digital arts in advertising and video games.

สาขาวิชาวิศวกรมซอฟทแวรและความรู ปรับปรุง พ.ศ. 2551

11

219490 **

สหกิจศึกษา
9
(Cooperative Education)
ฝกภาคปฏิบัติกับองคกรจริง ดวยชั่วโมงทํางานรวมไมนอยกวา 1000 ชั่วโมง
Coopertive training with at least 1000 workhours.

219491

ระเบียบวิธวี ิจยั เบื้องตนทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู
3(3-0)
(Introduction to Research Methods in Software and Knowledge Engineering)
งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทาง
วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู การจัดทําโครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืน
ขอมูล เครื่องมือในการทดลองทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู การวิเคราะหขอมูล
การเขียนรายงานวิชาการ
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.

219495

3(3-0)
โครงงานรายบุคคลวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู
(Software and Knowledge Engineering Individual Project)
โครงงานรายบุคคลที่นาสนใจในแขนงตางๆทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรและ
ความรู
Individual project on interesting topic in software and knowledge
engineering.

219496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู
3(3-0)
(Selected Topics in Software and Knowledge Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรูในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in software and knowledge engineering at the
bachelor’s degree level, topics are subject to change each semester.

219497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมซอฟตแวรและ
ความรูในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in software and
knowledge engineering at the bachelor’s degree level.

** วิชาปรับปรุง
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219498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศซกรรมซอฟตแวรและความรูระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in software and knowledge engineering at the
bachelor’s degree level and compile into a report.

219499 ** โครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร
3(2-3)
(Innovative Software Group Project)
พื้นฐาน : 219490
โครงงานกลุมระยะยาวในการสรางและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมในงานดานวิศวกรรม
ซอฟตแวรและความรู
Long-term workgroup project on production and development of
innovative tools for software and knowledge engineering.

** วิชาปรับปรุง
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