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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 
 
คําอธิบายรายวิชาสําหรบัหลักสูตร 
02204112* การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3 (2-3-6) 
 (Introduction to Object-Oriented Programming) 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ บทบาท
ของการคํานวณในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการ
ของคลาส ส่วนต่อประสาน และการพ้องรูป การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

 Basic structure of modern computer systems; data representation in 
computers; role of computation in problem solving; introductory programming using 
an object-oriented programming language; concepts of classes, interfaces and 
polymorphism; programming practice in computer laboratory. 

 
02204211* วิยุตคณิต 3 (3-0-6) 
 (Discrete Mathematics) 

 ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซตและลําดับ ตรรกศาสตร์ วิธีการพิสูจน์และอุปนัยทางคณิตศาสตร์ 
การโตของฟังก์ชัน วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฎซ้ํา ทฤษฎีกราฟ นิยามและขั้นตอนวิธี
แบบเรียกซ้ํา 
 Functions, relations, sets and sequences, logic, methods of proof and 
mathematical induction, the growth of functions, counting methods and recurrence 
relations, graph theory, recursive definitions and algorithms. 

 
02204212* โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี I 3 (3-0-6) 
 (Data Structures and Algorithms I) 
 พื้นฐาน : 02204112 

 ข้อมูลชนิดนามธรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ กองเรียงทับซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ และกราฟ การ
สร้างข้อมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานและกลยุทธ์สําหรับแก้ปัญหา ได้แก่ เทคนิคการแบ่งแยกเพ่ือ
เอาชนะ วิธีเชิงฮิวริสติก การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
 Abstract data types: stack, queues, lists, trees, and graphs, data abstraction, 
basic algorithms and strategies for problem solving: divide-and-conquer, heuristic 
methods, analysis of algorithm complexity. 
 

 
                                                            

* วิชาเปดใหม 
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02204214* การฝึกปฏิบัติทางการเขียนโปรแกรมและทักษะการแก้ปัญหา 1 (0-3-2) 
 (Practicum in Programming and Problem Solving Skills) 
 พื้นฐาน : 02204112 

 การพัฒนาทักษะในการโปรแกรม และการแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาโปรแกรมภายใต้สภาวะแวดล้อมของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ การใช้โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี การใช้งานเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาโปรแกรมภาษาต่างๆท่ีเหมาะสม 
 Skill development on programming and problem solving by computer 
programming; program development under Unix environment; use of data structure 
and algorithm; use of tool for develop program in suitable programming languages. 

 
02204215* โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี II 3 (3-0-6) 
 (Data Structures and Algorithms II) 
 พื้นฐาน : 02204211 และ 02204212 

 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความ
ซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปัญหาเชิง
การจัดปัญหากราฟ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย 
 Design and analysis of algorithms, correctness of algorithms, complexity 
analysis, greedy algorithms, divide-and-conquer techniques, dynamic programming, 
combinatorial problems, graph problems and NP-complete problems, distributed 
algorithms. 

 
02204216 ค่ายพฒันาซอฟต์แวร์ 1 (0-3-2) 
 (Software Development Camp) 
 พื้นฐาน : 02204112 

 ค่ายเพ่ิมทักษะการพัฒนาโปรแกรมไม่ตํ่ากว่า 48 ช่ัวโมง 
 Program development skill enhancement camp at least 48 hours. 

 
02204217* ความนา่จะเปน็และสถิติสาํหรับวิศวกรคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
 (Probability and Statistics for Computer Engineers) 
 พื้นฐาน : 01417168 

 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงและความหนาแน่น ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
การดําเนินการกับตัวแปรสุ่ม กฎของจํานวนขนาดใหญ่ ทฤษฎีจํากัดช่วงกลาง กระบวนการสุ่มและ
การประยุกต์ การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Probability, random variables, distribution and density functions, functions of 
random variable, operations on random variables, laws of large numbers, central 
limit theorem, random processes and their applications, application to computer 
engineering problems. 

 
                                                            

* วิชาเปดใหม 
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02204222* ดิจิทัลเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Digital Fundamentals) 

 แนวคิดระบบดิจิทัล ระบบตัวเลข ลอจิกเกต พีชคณิตแบบบูล การลดขนาดตรรกะให้เล็กที่สุด 
วงจรเชิงประสม ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา วงจรนับ 
หน่วยความจําและการเก็บข้อมูล 
 Digital concepts; number systems; logic gates; boolean algebra; logic 
minimization; combinational logic circuits; flip-flops; synchronous and asynchronous 
sequential circuits; counter circuits; memory and storage. 
 

02204224* ปฏิบัติการดิจิทัล 1 (0-3-2) 
 (Digital Laboratory) 
 พื้นฐาน : 02204222 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 02204222 
 Laboratory experiments related to the topics covered in 02204222. 

 
02204225* สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
 (Computer Architecture) 

 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของหน่วยความจํา การเช่ือมต่อและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ต่อเสริม 
การออกแบบและองค์ประกอบของระบบหน่วยประมวลผลกลาง แบบจําลองระบบแบบกระจาย 
ประสิทธิภาพและการเพ่ิมสมรรถนะ 
 Fundamental of computer architecture, computer arithmetic, memory system 
organization and architecture, interface and communication, assembly language, 
device subsystems, processor systems design and organization, distributed system 
models, performance and enhancements. 
 

02204226* การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
 (Data Communications and Computer Network Systems) 

 เครือข่ายการส่ือสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด สื่อนําสัญญาณ การส่งข้อมูลในช้ัน
กายภาพ การควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ 
เครือข่ายบริเวณกว้าง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทํางานแบบแม่ข่าย-ลูกข่าย สถาปัตยกรรมและโพร
โทคอลการสื่อสาร 
 Data communication networks and open system standards, transmission  
media, data transmission in physical layer, data link controls, technologies of local 
area networks, wide area networks and internet, client-server computing, 
communication architecture and protocols. 
 

 
                                                            

* วิชาเปดใหม 



วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555                                                                                         4 
 

02204281* พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา้ 3 (3-0-6) 
 (Fundamentals of Electrical Engineering) 

 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและการใช้งาน มอเตอร์
และการใช้งาน หม้อแปลง ระบบสามเฟส ระบบส่งกําลัง เครื่องมือทางไฟฟ้า 
 Direct current and alternating current circuit analysis; generators and their 
uses; motors and their uses; transformers; three-phase systems; power transmission 
system; electrical instruments. 

 
02204282* ปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟา้ 1 (0-3-2) 
 (Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory) 
 พื้นฐาน : 02204281 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 02204281 
 Laboratory experiments related to the topics covered in 02204281. 
02204283* พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
 (Fundamentals of Electronics) 
 พื้นฐาน : 02204281 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาร ไดโอดและวงจรไดโอด การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง ทรานซิสเตอร์แบบมอสและการไบอัส ซีมอส ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้วและการ
ไบอัส ทีทีแอล การสวิตช์ วงจรขยาย ออปแอมป์ 
 Electronic properties of materials; diodes and diode circuits; AC/DC 
conversions; MOS transistors and biasing; CMOS; bipolar transistors and biasing; TTL; 
switches; amplifiers; operational amplifiers. 

02204284* ปฏิบัติการพืน้ฐานทางอิเล็กทรอนิกส ์ 1 (0-3-2) 
 (Fundamentals of Electronics Laboratory) 
 พื้นฐาน : 02204283 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 02204283 
 Laboratory experiments related to the topics covered in 02204283. 

02204322* ระบบฝังตัว 3 (3-0-6) 
 (Embedded System) 
 พื้นฐาน : 02204323 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ประวัติและการอธิบายโดยรวม สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว โปรแกรมแบบฝังตัว อุปกรณ์
รอบข้างและการเช่ือมต่อ ระบบสัญญาณผสม ระบบเวลาจริง การคํานวณพลังตํ่า การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ หน่วยประมวลผลแบบฝังตัวหลายหน่วย ระบบฝังตัวบนเครือข่าย 
 History and overview, embedded system architecture, embedded programs, 
peripherals devices and interfacing, mixed-signal systems, real-time systems, low-
power computing, software design and development, embedded multiprocessors, 
embedded systems networks. 

                                                            

* วิชาเปดใหม 
* วิชาเปดใหม  
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02204323* ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3-0-6) 
 (Microprocessor and Microcontroller) 
 พื้นฐาน : 02204225 

 พ้ืนฐานการออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาแอสเซมบลี
และชุดคําสั่ง พอร์ตขาเข้าและขาออก วงจรสุนัขยามและการขัดจังหวะ วงจรเวลาและวงจรนับ การ
โปรแกรมภาษาช้ันสูง เคร่ืองมือเพ่ือการออกแบบและพัฒนา บัสของไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ องค์ประกอบหน่วยความจําและการเช่ือมต่อ การสื่อสาร การเช่ือมต่อแบบแอ
นะล็อก การเช่ือมต่อกับผู้ใช้ 
 Fundamental of microcontroller and microprocessor system design, assembly 
language and instructions set, input/output ports, watchdog and interrupt, timer and 
counter, high-level language programming, tools for design and development, 
microcontroller and microprocessor bus, memory organization and interfacing, 
communication, analog interfaces, user interfaces. 

02204324* ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร ์ 1 (0-3-2) 
 (Microprocessor and Microcontroller Laboratory) 
 พื้นฐาน : 02204323 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 02204323 
 Laboratory experiments related to the topics covered in 02204323. 

 
02204326 ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 1 (0-3-2) 
 (Data Communications and Computer Network Systems Laboratory) 
 พื้นฐาน : 02204226 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 02204226 
 Laboratory experiments related to the topics covered in 02204226. 

 
02204332* วิศวกรรมระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 
 (Operating Systems Engineering) 
 พื้นฐาน : 02204225 

 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ การเรียกระบบ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การ
จัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การขัดตาย การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการ
หน่วยความจํา หน่วยความจําเสมือน ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 
 Basic concepts of operating systems, system calls, processes and concurrency, 
process management and scheduling, deadlocks, input/output management, 
memory management, virtual memory, file systems, computer systems security. 

 
 
 
                                                            

* วิชาเปดใหม 
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02204341* วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 (Software Engineering) 
 พื้นฐาน : 02204212 และ 02204214 

  แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ต้นแบบกระบวนการซอฟต์แวร์ ภาษาการโมเดลแบบ
ยูเอ็มแอล ความต้องการทางซอฟต์แวร์ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์คอมโพเน้นท์ แพทเทริ์นการออกแบบ การออกแบบอินเตอร์เฟส เทคนิคการ
สร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
 Software processes concepts, software process models, unified modeling 
language (UML), software requirements, object-oriented analysis and design 
principles, software architecture, software components, design patterns, interface 
design, software construction techniques, software testing and validation, software 
project management. 

 
02204351* การจัดการระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 
 (Database Systems Management) 
 พื้นฐาน : 02204212 

 แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
แบบจําลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ การออกแบบ
ทางกายภาพ การออกแบบทางตรรกะ การออกแบบทางแนวความคิด การนอร์มัลไลเซช่ัน ภาษา
สําหรับการเรียกใช้ข้อมูล การจัดการทรานแซคช่ัน ความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล 
 Basic concept of database systems and database management; database 
architecture; database modelling; relational database design: physical, logical, and 
conceptual database design; normalization; database query language; transaction 
processing; data integrity and security; distributed Databases; applications of 
database systems. 

 
02204352* ข้อกฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Legal and Ethical Considerations in Information Technology) 

กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นทางการค้าและการพาณิชย์ เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานคอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับทางวิชาชีพ ประเด็นความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็นส่วนตัว 

Laws and ethic related to computer engineering and information technology; 
Trading and commerce issues; Intellectual properties; Computer abuse; Computer 
crime; Risk in Computer Systems; Rules and regulations for the profession; Social-
justice issues; Free speech; Privacy. 

                                                            

* วิชาเปดใหม 
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02204385* ระบบควบคุมแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Analog  and Digital  Control Systems) 

 การสร้างตัวแบบระบบพลวัตและการจําลองแบบ การตอบสนองเชิงพลวัต คุณสมบัติพ้ืนฐาน
การควบคุมแบบป้อนกลับ วิธีการออกแบบการตอบสนองเชิงความถ่ี  การวิเคราะห์เสถียรภาพ การ
ออกแบบระบบควบคุม ข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ืองและระบบควบคุมแบบดิจิทัล การวิเคราะห์พลวัตของ
ระบบไม่ต่อเน่ือง วิธีการออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัล  
 Modeling dynamic systems and simulation, dynamic response, basic 
properties of feedback control, frequency response design method, stability 
analysis, control systems design, discrete-data and digital control systems, dynamic 
analysis of discrete system, digital control system design method. 

 

02204399* การฝึกงานวิชาชีพ 1 
 (Professional Training) 

ฝึกงานนอกสถานที่เพ่ือใช้ความรู้ทางวิชาชีพ ฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง หรือไม่น้อยกว่า 
30 วันทําการนําเสนอประสบการณ์ฝึกงานพร้อมอภิปราย  

Professional fieldwork training at workplaces; participate in training not less 
than 240 hours or 30 working days; present and discuss the training experience. 

 

02204424* การออกแบบอัตโนมัติของระบบดิจิทลั 3 (3-0-6) 
 (Design Automation of Digital System) 
 พื้นฐาน : 02204222 

 พ้ืนฐานการออกแบบสําหรับระบบดิจิทัล เทคนิคและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการ
ออกแบบระบบดิจิทัล การโปรแกรมภาษาสาธยายฮาร์ดแวร์ คอมไพเลอร์ฮาร์ดแวร์ การตรวจสอบ
และจําลองสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การจําลองวงจรตรรกะ โปรแกรมการออกแบบอัตโนมัติ การ
แบ่งแยก การวางตําแหน่งและการจัดเส้นทางของวงจรดิจิทัล 
 Basics design of digital system, techniques and tools for digital design 
automation, hardware descriptive language programming, hardware compiler, 
computer architecture testing and simulating, logic circuit simulation, automation 
programs, partitioning, component placing and routing of digital circuits. 

 

02204425* การออกแบบโครงขา่ยคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
 (Computer Network Design) 
 พื้นฐาน : 02204226 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 การวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบระบบเครือข่าย การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล 
สถาปัตยกรรมโครงข่าย การกําหนดเทคโนโลยี การกําหนดกลไกการเช่ือมโยงเครือข่าย การเลือก
รูปแบบการเช่ือมต่อ การเลือกจุดติดต้ังสายสื่อสาร การกําหนดเส้นทางการไหลของข้อมูล การ
กําหนดขนาดสายสัญญาณและอุปกรณ์ การประเมินคุณสมบัติของโครงข่าย 

                                                            

* วิชาเปดใหม 
* วิชาเปดใหม  
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 Requirements analysis for network design, data flow analysis, network 
architecture, technology selection, interconnection mechanism selection, topology 
selection, link selection, traffic routing, link and node dimensioning, network 
evaluation. 
 

02204426* การปรับแต่งเครือข่ายเชิงปฏิบัติการ 3 (2-3-6) 
 (Practical Network Configuration) 
 พื้นฐาน : 02204326 

 โพรโทคอลหาเส้นทางแบบคลาสเลส สวิตช์และการกําหนดค่าสวิตช์ โพรโทคอลแบบสแปน
น่ิงทรี การต้ังค่าการควบคุมการเข้าถึง (เอซีแอล) การออกแบบและการต้ังค่าระบบแลนเสมือน การ
ออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การวิเคราะห์ความต้องการในการออกแบบเครือข่าย การ
วิเคราะห์การไหลของข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเลือกเทคโนโลยี การเลือกกลไกการ
เช่ือมโยง การเลือกวิธีเช่ือมโยง การเลือกเส้นทาง การเช่ือมโยงเส้นทางจราจร ความกว้างของ
จุดเช่ือมและการเช่ือมโยง และพัฒนาการของระบบเครือข่าย 
 Classless routing protocols, switch and switch configuration, spanning tree 
protocol, access control lists (ACLs), design and configuration of virtual LANs, wide 
area network design. Requirements analysis for network design, data flow analysis, 
network architecture, technology selection, interconnection mechanism selection, 
topology selection, link selection, traffic routing, link and node dimensioning and 
network evaluation. 

 
02204427* การสื่อสารไรส้าย 3 (3-0-6) 
 (Wireless Communication) 
 พื้นฐาน : 02204226 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ความรู้เบ้ืองต้นของระบบเซลลูลาร์ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเซลลูลาร์ การเข้ารหัสเสียง
และการเข้ารหัสช่องสัญญาณ เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ระบบสื่อสารเคลื่อนที่จีเอสเอ็ม 
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ เครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ไร้สาย เครือข่ายบริเวณนครหลวงไร้สาย และเครือข่าย
พ้ืนที่ส่วนบุคคลไร้สาย เทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ ไวแมกซ์ และระบบช้ีเฉพาะอัตโนมัติแบบไร้สาย 
 Fundamentals of cellular systems, cellular system infrastructure, speech 
coding and channel coding, multiple access techniques, GSM mobile 
communication system, CDMA mobile communication system, satellite systems, 
wireless ad hoc networks, wireless sensor networks, wireless local area network, 
wireless metropolitan area network and wireless personal area network, ultra-
wideband technology, WiMAX, RFID system. 

 
 
 
                                                            

* วิชาเปดใหม 
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02204428* สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 3 (3-0-6) 
 (Service Oriented Architectures) 

 สถาปัตยกรรมเชิงบริการยุคใหม่ การประเมินและวิเคราะห์ชุดของการบริการ การออกแบบ
ตรรกะทางการบริการ การแปลงการออกแบบทางตรรกะสู่การบริการ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ความน่าเช่ือถือของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร 
 Modern Service Oriented Architectures (SOA), evaluation and analysis of a set 
of services, logical service model designs, converting logical designs into services, 
SOA industry standards, SOA reliability, performance and security throughout the 
enterprise. 

 
02204429* ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 (3-0-6) 
 (Computer and Network Security) 

 ภาพรวมของความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การ
ป้องกันการเจาะระบบ การเข้ารหัสข้อมูล ไฟร์วอล การวิเคราะห์และการตรวจจับการบุกรุก การกู้
คืนระบบ ความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการต่างๆ การวางแผนรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 Computer security overview, information security process, anti hacking, 
cryptography, firewall, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System 
(IPS), outbreak control and recovery, security in the operating systems, security 
planning system. 

 
02204432* การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-3-6) 
 (Object-Oriented Programming) 
 พื้นฐาน : 02204214 

 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ภาวะนามธรรม การสืบทอด การพ้องรูป คลาสนามธรรม 
ส่วนต่อประสาน คลาสซ้อนคลาส การจัดการความผิดพลาด การจัดการเหตุการณ์ในส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (จียูไอ) การพัฒนาระบบขนาดใหญ่เชิงวัตถุ 
 Object-oriented programming principles; abstraction; inheritance; 
polymorphism; abstract class; interface; nested class; error handling; event handling 
in graphical user interface (GUI); development of large software using object 
orientation. 

 
02204436* เทคโนโลยีระบบกริด 3 (3-0-6) 
 (Grid System Technology) 
 พื้นฐาน : 02204332 

 แนะนําเทคโนโลยีกริด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกริด สถาปัตยกรรมระบบกริด เทคโนโลยี
เครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบกริดมิดเดิลแวร์ ระบบความปลอดภัยบนกริด

                                                            

* วิชาเปดใหม 



วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555                                                                                         10 
 

และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง การบริหารทรัพยากรบนระบบกริด ระบบกริดข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
แบบขนานบนกริด การพัฒนาโปรแกรมบนกริดด้วยกริดเซอร์วิส ระบบกริดในประเทศไทย 
 Introduction to grid technology, application of grid technology, grid system 
architecture, computer network and high performance computing system 
technology, grid middleware, grid security and related standard, grid resources 
management, data grid, parallel program development on the grid, grid service 
software development, grid system in Thailand. 

 
02204452* การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 (Management of Information Technology) 

 การจัดระบบหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการสําหรับการออกแบบ การพัฒนา การสร้าง 
การติดต้ัง และการประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์สําหรับ
ระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร ต่อบุคคล และต่อสังคม กฎหมาย 
และจริยธรรม ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
02204453* การสื่อสารวิทยาศาสตรส์ําหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
 (Science Communication for Engineers) 

ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์สําหรับวิศวกร แนวคิดของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
วิธีการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การทําสารสนเทศให้เข้าใจได้ง่าย รูปแบบของสื่อและการสื่อสารที่
กลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ 

Meaning of science communication for engineers, concepts of science 
communication, methods of science communication, information simplification, 
media types, target group based communication. 

 
02204454* คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล 3 (2-3-5) 
 (Data Warehouse and Data Mining) 
 พื้นฐาน : 02204351 

 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบ
ลูกบาศก์ กระบวนการค้นพบความรู้ แนวคิดพ้ืนฐานของการทําเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียม
ข้อมูล เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้ด้วยกฎความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล 
การจัดกลุ่มข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สําหรับทําเหมืองข้อมูล 

                                                            

* วิชาเปดใหม 
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 Architectures and component of data warehouse systems; data warehouse 
development methodology; data warehouse design and implementation; data 
warehouse application; cube data structure; knowledge discovery process; basic 
concept of data mining; data preparation process, data mining techniques: 
association rule for knowledge discovery, data classification, data clustering; data 
mining application program. 

 
02204461* ปัญญาประดิษฐ์สําหรบัวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Computer Engineer) 
 พื้นฐาน : 02204215 

 ขอบเขตและเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา เทคนิคการค้นหา เกมส์ การแทน
ความรู้ การหาเหตุผลและการโต้ตอบ การวางแผน การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เช่ียวชาญ 
 Scope and techniques of artificial intelligence, problem representations, 
search techniques, games, knowledge representation, reasoning and interface, 
planning, machine learning, natural language processing, expert systems. 
 

02204466* การเรียนรู้ของเครื่อง 3 (3-0-6) 
 (Machine Learing) 

 การเรียนรู้ของเคร่ืองเบ้ืองต้น ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ การเรียนรู้พ้ืนฐาน การเรียนรู้ด้วย
กรณีศึกษา การจัดประเภทรอบข้างที่ใกล้ที่สุด ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ทฤษฎีการวิเคราะห์การ
เขียนโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย 
 Introduction to machine learning, decision algorithms, base learning, case-
based learning, nearest neighbor classifiers, genetic algorithm, inductive logic 
programming. 

 
02204471* คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 (3-0-6) 
 (Computer Graphics) 

 องค์ประกอบและโครงสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพและการแสดงภาพ การแปลงรูปสองมิติ
และสามมิติ การสุ่มและการสร้างภาพกลับมาใหม่ เทคนิคการใช้เมตริกซ์ช่วยในการแปลงมุมมองใน
สามมิติ การตัดขอบภาพล้น การตอบโต้กับผู้ใช้โปรแกรมระบบช่องหน้าต่าง 
 Computer graphic components and structures, images and displays, 2-
dimensional and 3-dimensional transformations, sampling and image 
reconstructions, matrix transformation techniques in 3-dimensional viewport, 
clipping, window user interface. 
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02204472* ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
 (Human-Computer Interaction) 

 การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ การศึกษาความเหมาะสม
ของระบบคอมพิวเตอร์ต่อผู้ใช้ สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของสถานีงานส่วนบุคคล 
ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการส่วนแสดงผลแบบโต้ตอบ และช่องหน้าต่าง 
 Design and construction of Human-Computer Interaction (HCI), feasibility study 
of a computer system to the user, hardware and software architecture for personal 
workstations, object-oriented programming, interactive display management and 
windows. 

 
02204473* การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
 (Mechatronic Systems Design) 
 พื้นฐาน : 02204385 

 ระบบเมคาทรอนิกส์เบ้ืองต้น อุปกรณ์การสวิตช์  ระบบตัวตรวจจับและการวัด  ตัวกระตุ้น
เชิงกล ตัวกระตุ้นเชิงไฟฟ้า การแปลงสัญญาณ การเช่ือมต่อระบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ระบบ
หุ่นยนต์และเมคาทรอนิกส์ที่ใช้งานจริง ความฉลาดของเคร่ืองจักร สนเทศศาสตร์อัตโนมัติใน
อุตสาหกรรม 

Introduction to Mechatronic Systems, Switching devices, sensor and 
measurement, mechanical actuators, electrical actuators, signal conversion, system 
interfacing, automatic control systems, practical robotic and mechatronic systems, 
machine intelligence, industrial informatics. 

 
02204474* การประมวลผลภาพดิจิทลั 3 (3-0-6) 
 (Digital Image Processing) 

 การประมวลผลภาพดิจิทัลสําหรับการประยุกต์ใช้งานจริง การแปลงฮิสโตแกรม การขจัด
สัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การตรวจสอบขอบภาพ 
การปรับปรุงภาพ สัญญาณรบกวน การแทนสีแบบ 24 บิตและ 8 บิต 
 Digital image processing for real world application, histogram transformation, 
noise reduction, edge detection, image enhancement, image segmentation, color 
representation 24 bit and 8 bit. 

 
02204485* อิเล็กทรอนิกสกํ์าลังและการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 (Power Electronics and Communication) 
 พื้นฐาน : 02204283 

 อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์กําลัง คอนเวิร์ทเตอร์ อินเวิร์ทเตอร์ การวิเคราะห์สายส่ง แผนภูมิ
สมิทธ์ การแพร่กระจายคลื่น ท่อนําคลื่น ไมโครเวฟ การจับคู่อิมพีแดนซ์ วงจรขยายกําลัง 

                                                            

* วิชาเปดใหม 
* วิชาเปดใหม  
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 Power electronic devices; converters; inverters; transmission line analysis; 
smith chart; wave propagation; waveguides; microwaves; impedance matching; 
power amplifier. 

 
02204486* เทคโนโลยีวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3 (3-0-6) 
 (Very Large Scale Integrated Circuit Technology) 
 พื้นฐาน : 02204283 

 แบบจําลองของทรานซิสเตอร์แบบมอส การสร้างประตูสัญญาณซีมอส เทคโนโลยีการผลิต
ไอซี การออกแบบไอซี เทคโนโลยีเอฟพีจีเอ การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากโดยใช้วีเอชดีแอ
ลและการหาค่าเหมาะที่สุด วงจรรวมเฉพาะงาน 
 Models of MOS transistor; CMOS gate construction; IC fabrication technology; 
IC design; FPGA technology; very large scale integrated circuit design using VHDL and 
optimization; application specific integrated circuit. 

 
02204487* การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 

 พ้ืนฐานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล สัญญาณเวลาไม่ต่อเน่ือง ระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง การ
แปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเน่ืองและการแปลงฟูเรียร์แบบรวดเร็ว การแปลงซี การชักตัวอย่างสัญญาณเวลา
ต่อเน่ือง เทคนิคการออกแบบวงจรกรอง การประยุกต์การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 Fundamentals of digital signal processing; discrete-time signals; discrete-time 
systems; discrete Fourier transform and fast Fourier transform; Z transform; sampling 
of continuous-time signals; filter design techniques; digital signal processing 
applications. 

 
02204490* สหกิจศึกษา 6 
 (Co-operative Education) 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่
ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 Job training as a temporary employee for one semester. After finish, students 
have to send and present academic report to the major's teachers. The evaluation 
criterias are based on the evaluation results from the advisor of Co-operative 
Education, the officer at the organization and student's academic report. 
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02204495* โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ I 2 (2-0-4) 
 (Computer and Electronics Engineering Project I) 

 เลือกหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การ
ออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจและอ้างอิงเอกสาร
วิชาการ การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมและการนําเสนอข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม 
 Select an interesting project topic in computer and electronics engineering, 
design and management of engineering projects, technical report writing, literature 
review and reference, technical report presentation, preparation and presentation 
of the engineering project proposal. 

 
02204496* เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส ์ 1-3 
 (Selected Topics in Computer and Electronics Engineering) 

 การศึกษาเรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Study in selected topics in computer and electronics engineering at the 
bachelor’s degree level, topics are subject to change in each semester. 

 
02204497* สัมมนา 1 
 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับปริญญาตรี 
 Presentation and discussion of interesting topics in computer and electronics 
engineering at the bachelor’s degree level. 

 
02204498* ปัญหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems) 

 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in computer and electronics engineering at the bachelor’s 
degree level and compile into a report. 

 
02204499* โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ II 2 (0-6-3) 
 (Computer and Electronics Engineering Project II) 
 พื้นฐาน : 02204495 หรือเรยีนพร้อมกัน 

 ทําโครงงานวิศวกรรมต่อเน่ืองจากวิชา 02204495 
 Continuing the same engineering project as in 02204495. 
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คําอธิบายรายวิชาสําหรบัวิชาบริการ 
02204111* การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-3-6) 
 (Introduction to Programming) 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ บทบาท
ของการคํานวณในการแก้ปัญหา การพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วยภาษาระดับสูง การ
ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 Basic structure of modern computer systems; data representation in 
computers, role of computation in problem solving, small program development, introductory 
programming using a high-level programming language, programming practice in computer 
laboratory. 
 


