
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

   
240-101   3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท า งานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัว
แปรค่าคงท่ีตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ การท างาน
แบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  โปรแกรมย่อยและ
กระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปร
และโปรแกรมย่อย  ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ขอ้มูลแบบโครงสร้าง 
ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบนั การฝึกเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts; event-driven programming concepts; high-level 
language programming concepts; program design and 
development methodology; data types; constant; operations 
and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; subprograms and 
parameter passing process, scope of variable and subprogram, 
arrays and data structures; current programming language; 
programming practices 

 
240-201 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารซอฟต์แวร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1   
Computer Engineering Software Laboratory I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 Software laboratory sessions supporting the second 
year courses of the first semester 

 

240-202 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารฮาร์ดแวร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
Computer Engineering Hardware Laboratory I 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบติัการฮาร์ดแวร์เพ่ือสนับสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 Hardware laboratory sessions supporting the 
second year courses of the first semester 

 
240-203 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารซอฟต์แวร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2   
Computer Engineering Software Laboratory II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   240-201  
 ปฏิบติัการซอฟตแ์วร์เพ่ือสนบัสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 Software laboratory sessions supporting the 
second year courses of the second semester 
 

240-204 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารฮาร์ดแวร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2   
Computer Engineering Hardware Laboratory II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   240-202 
 ปฏิบติัการฮาร์ดแวร์เพ่ือสนับสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 Hardware laboratory sessions supporting the 
second year courses of the second semester 
 

240-205 3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้า  
Electric Circuits 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ปริมาณและหน่วยวัดทางไฟฟ้า  นิยามและ
ความหมายของแรงดัน กระแส และความต้านทาน 
แหล่งจ่ายแรงดนั แหล่งจ่ายกระแส กฎของโอห์ม พลงังาน
และก าลังไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม วงจร



ขนาน ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน 
การวิเคราะห์วงจรโดยใชว้ิธีลูปและโหนด แนะน าวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ คุณสมบติัของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัว
เหน่ียวน า อิมพีแดนซ์ของวงจร การวิเคราะห์วงจรท่ีมีอุปกรณ์
เป็นตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และตวัเหน่ียวน า ก  าลงัไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
 Quantities and units; definition and meaning of 
voltage, current, and resistance; current source; voltage 
source; Ohm’s law; energy and power; Kirchhoff’s laws; 
series circuit; parallel circuits; superposition theorem; 
Thevenin’s theorem; Norton’s theorem; circuit analysis using 
loop and node methods; introduction to alternating current 
circuits; characteristics of resistor, capacitor, and inductor; 
circuit impedance; analysis of RLC circuits; power in AC 
circuits 
 

240-206 3(3-0-6) 
แนะน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Networks 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถ า ปัตยกรรมและโพร โทคอลขอ ง
ระบบส่ือสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์ โพรโทคอลใน
ระดับชั้นอินเทอร์เน็ต (ไอพีวี4 และ ไอพีวี6) การเช่ือมต่อ
เครือข่ายเครือข่ายทอ้งถ่ิน เครือข่ายทางไกล เครือข่ายไร้สาย 
อุปกรณ์บริดจ์ และสวิทข์และโพรโทคอลท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์
เลือกเส้นทางเครือข่ายโพรโทคอลส าหรับการบริหารจดัการ
เครือข่ายรวมถึงประเด็นอุบติัใหม่เก่ียวกบัเทคโนโลยีทางดา้น
เครือข่าย 
 Introduction to communications networks 
architecture and protocols, internet technologies, application 
layer protocols, internet layer protocols (IPv4 and IPv6), 
network interface operation, local and wide area networks, 
wireless, bridge, switch and related protocols, routing 
protocols, network management protocols and emerging 
issues in network technologies 
 
 
 
 

240-207 3(2-2-5) 
การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล  
Programming and Data Structures 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 กระบวนทศัน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร
ชนิดข้อมูลนิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้
โจทยปั์ญหาอาร์เรย ์ข้อความ การจัดการหน่วยความจ า
แบบเฉพาะใชง้าน โครงสร้างขอ้มลูแบบเช่ือมต่อ แถวคอย
กองเรียงทบัซอ้น ตารางแฮช กราฟตน้ไมก้ารยอ้นรอย 
 Programming paradigms; programming 
constructs, variables, types, expressions, control 
structures; problem-solving strategies; array; string; 
runtime storage management; linked structures, queues, 
stack, hash tables, graphs, trees; recursion 
 
240-208 3(3-0-6) 
ดิจิทลัตรรกะและการออกแบบ  
Digital Logic and Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ประวัติ และภาพรวม  ทฤษ ฎีก า รสลับ ค่ า 
พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง วงจร
คอมบิเนชัน่ การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น 
ส่วนประกอบของหน่วยความจ าและหน่วยเก็บ วงจรล าดบั 
การออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การ
จ าลองการท างานและการจ าลองรูปแบบวงจร การทวน
สอบแบบมีแบบแผน แนะน าแบบจ าลองผิดพร่องและการ
ทดสอบ แนะน าการออกแบบเพ่ือการทดสอบ 
 History and overview; switching theory; design 
parameters and related issues; combinational logic 
circuits, modular design of combinational circuits; 
memory and storage elements; sequential logic circuits; 
digital system design; hardware description language; 
modeling and simulation; formal verification; 
introduction to fault models and testing; introduction to 
design for testability 
 
 
 
 



240-209 3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน  
Basic Electronics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ประวัติแล ะภาพรวม พ้ืนฐาน อิ เล็ กทรอ นิก ส์ 
คุณสมบติัทางอิเล็กทรอนิกส์ของวสัดุ ไดโอดและวงจรไดโอด 
ทรานซิสเตอร์แบบมอสและการไบแอส ตรรกะตระกูลมอส 
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์และตระกูลตรรกะ วงจรขยายเชิง
ด าเนินการ แบบจ าลองวงจรและการจ าลองการท างาน วงจร
แปลงสัญญาณ แหล่งจ่ายแรงดนัและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
แบบอิ เล็กทรอ นิก ส์  การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ 
องคป์ระกอบยอ่ยของวงจรรวม 
 History and overview; basic electronics, electronic 
properties of materials; diodes and diode circuits; MOS 
transistors and biasing, MOS logic families; bipolar transistors 
and logic families; operational amplifiers; circuit modeling 
and simulation; data conversion circuits; electronic voltage 
and current sources; amplifier design; integrated circuit 
building blocks 
 
240-210 2(2-0-4) 
เทคนิคการเขียนโปรแกรม  
Programming Techniques 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-207  
 การโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาวะพหุสัณฐาน ล าดับชั้ น
ของคลาส คอลเล็คชั่นคลาสและการวนซ ้ า  รูปแบบการ
ออกแบบพ้ืนฐาน การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การโปรแกรม
ภาวะพร้อมกนั การใชง้านเอพีไอ 
 Object-oriented programming; polymorphism; class 
hierarchies; collection classes and recursion; fundamental 
design pattern; event-driven programming; concurrent 
programming; using APIs 
 
240-211 2(2-0-4) 
วศิวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร์ ความต้องการและข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมการค้นหาความต้องการระบบซอฟต์แวร์ 
หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของซอฟต์แวร์ มโนทศัน์ของการแปลภาษา 
มโนทศัน์ของการบริหารจดัการโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ 
การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ การคงทนต่อความ
ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ วิวฒันาการของซอฟต์แวร์ การ
บ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์หลงัการพฒันา แนะน าเคร่ืองมือและ
ส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 Introduction to software development process; 
software life cycle; software requirement and 
specifications; software requirement engineering; 
software design; software testing and validation; concept 
of language translation; the concept of project 
management; software quality assurance; fault tolerance; 
software evolution; software support and maintenance; 
introduction to software tools and environments 
 
240-212 3(3-0-6) 
ความน่าจะเป็นและสถิต ิ  
Probability and Statistics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฎีเซทและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม 
ฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นสะสม ค่าคาดหมายของฟังก์ชันความน่ าจะเป็น 
กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงตัวอย่าง การ
คาดหมาย การวิ เคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและ
สหสัมพนัธ์ 
 Set and probabilities theory; random variables; 
probability mass function; discrete random variables and 
probability distributions; continuous random variables 
and probability distributions; stochastic process; simple 
distribution; expectation; variance analysis; estimation 
theory; hypothesis tests; correlation and regression 
 
 
 
 



240-213 2(2-0-4) 
คณติศาสตร์ดิสครีต  
Discrete Mathematics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 บทน า ตวัแบบเวลาไม่ต่อเน่ือง ตวัแบบเวลาต่อเน่ือง 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซท การนับได้ คาร์ดินาลิต้ี ตรรกะ
พ้ืนฐาน เทคนิคการพิสูจน์ พ้ืนฐานการนับ กราฟ ต้นไม ้การ
เรียกซ ้า ทฤษฎีการค านวณไดพ้ื้นฐาน ดีเทอร์มินิสตริกไฟไนท์
ออโตมาตา นอนดีเทอร์มินิสตริกไฟไนทอ์อโตมาตา 
 Introduction; discrete-time model, continuous-time 
model; functions, relations; sets; countability; cardinality; 
basic logic; proof techniques; basics of counting; graphs; 
trees; recursion; basic computability theory; deterministic 
finite automata; non-deterministic finite automata 
 
240-214 3(3-0-6) 
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย  
Data Communications and Networking 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าการส่ือสารข้อมูล โมเดลของเครือข่าย การ
ส่ือสารชั้ นกายภาพ ข้อมูลและสัญญาณ การบีบอัดและการ
คลายการบีบอดั อุปสรรคของการส่งขอ้มูล ขอ้จ ากดัของอตัรา
ความเร็วการรับส่งขอ้มูล การประเมินประสิทธิภาพ การส่ง
ขอ้มลูแบบดิจิทลั การส่งขอ้มลูแบบแอนะล็อก การมอดดูเลชัน่ 
การมลัติเพล็กซ์ สเปรดสเปคตรัม ส่ือตวักลางในการส่งขอ้มูล 
การสวิทช์ การส่ือสารชั้นดาต้าล้ิงก์ การตรวจพบและแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด   การควบคุมการเข้าถึงส่ือตวักลาง โพรโทคอล
ส่ือสารแบบเพียร์ทเูพียร์ 
 Introduction to data communications, network 
models, physical layer, data and signals, compression and 
decompression, transmission impairment, data rate limits, 
performance evaluation, digital transmission, analog 
transmission, modulation, multiplexing, spread spectrum, 
transmission media, switching, data-link layer, error detection 
and correction, media access control, peer-to-peer protocols 
 

 
 
 

240-215   3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์                                                             
Computer Engineering Mathematics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   322-172  
  ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผวิ สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย เมทริกซ์ 
   Multiple integrals; vector calculus; line 
integrals and surface integrals; linear ordinary differential 
equations with variable coefficients; Fourier series; 
partial differential equations; matrix 
 

240-300                         ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน          
Practical Training 
 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม องค์กร สถานประกอบการ หรือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่าน
ก่อนในรายวิชาบงัคบัท่ีเป็นรหัสของภาควิชา ทั้งหมดตาม
แผนการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง 
 Students who have completed a minimum of 5 
regular semesters have to spend at least 320 hours 
training in industrial enterprises, companies or academic 
institutes 
 

240-301 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 1  
Advanced Computer Engineering Laboratory I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-203 และ 240-204 
 ปฏิบติัการในหัวขอ้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนบัสนุนรายวิชาท่ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษา
ท่ี 1 
 Laboratory sessions in computer engineering 
related topics that support subjects offered in the first 
semester of the third year courses 
 

 



240-302 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 2  
Advanced Computer Engineering Laboratory II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :     240-301 
 ปฏิบติัการในหัวข้อทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนบัสนุนรายวิชาท่ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 Laboratory sessions in computer engineering related 
topics that support subjects offered in the second semester of 
the third year courses 
 

240-303 1(0-2-1) 
ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวชิาชีพคอมพิวเตอร์ 
Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าประเด็นส าคัญต่างๆทางจริยธรรม กฎหมาย 
และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์  นโยบายสาธารณะ 
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่องานและสังคม แนวคิด วีธี
การ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผดิชอบทางวิชาชีพและสังคมความเส่ียงและความน่าเช่ือถือ 
ทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัว สิทธิและเสรีภาพ 
อาชญากรรมคอมพิว เตอร์  ประ เด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
กรณีศึกษาส าคัญท่ีเกิดข้ึน องค์กรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การ
วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข 
 Introduction to important ethical, legal and social 
issues on computer; public policy; impact of computers 
towards works and societies; concept, methods and tools of 
analysis; professional and ethical responsibilities; risk and 
reliability; intellectual property; privacy and civil; computer 
crime; economic issues; case studies; stakeholders; problem 
analysis and solutions 
 

240-304    3(3-0-6) 
ระบบปฏบิัตกิารคอมพิวเตอร์ 
Computer Operating Systems      
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี

 หลักการออกแบบ กระบวนการ กระบวนการย่อย 
ภาวะพร้อมกนั การจดัก าหนดการและเลือกจ่ายงาน ระบบแฟ้ม 
การจัดการหน่วยความจ า การจดัการอุปกรณ์ การรักษาความ
ปลอดภยัและการป้องกนั การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

      Design principles; process; thread; concurrency; 
scheduling and dispatch; file systems; memory 
management; device management; security and 
protection; system performance evaluation 
 
240-305 3(3-0-6) 
ระบบฐานข้อมูล  
Database Systems 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ระบบฐานข้อมูล  แบบจ า ลอ งขอ งข้อมูล 
ฐานขอ้มลูเชิงสัมพนัธ์ การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
ส่ือเก็บขอ้มลูและโครงสร้างระบบแฟ้มขอ้มูล พจนานุกรม
ข้อมูล วฏัจักรและขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ภาษา
สอบถามฐานข้อมูล กระบวนการประมวลผลรายการ
เปล่ียนแปลง ระบบฐานขอ้มูลเชิงกระจาย การออกแบบ
ทางกายภาพของฐานขอ้มลู 
 Database system; data modeling; relational 
databases; relational database design; media and database 
structure; data dictionary; development and database life 
cycle; database query languages; transaction processing; 
distributed databases; physical database design 
 
240-306 2(2-0-4) 
เครือข่ายไร้สายและเคลือ่นที ่  
Wireless and Mobile Networks 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-214 
 แนะน าการส่งข้อมูลแบบไร้สาย มาตรฐานการ
ส่ือสารแบบไร้สาย การส่ือสารคล่ืนวิทยุ เครือข่ายส่วน
บุคคลไร้สาย เครือข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย เครือข่ายระดบัเมือง
ไ ร้ส า ย  เ ค รื อ ข่ า ยบ ริ เ วณกว้า ง ไ ร้ส า ย  เ ค รื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีการส่งสัญญาณดาวเทียม แนะน า
เทคโนโลยีไร้สายเกิดใหม่ การประมวลผลไร้สายและ
เคล่ือนท่ี 
 Introduction to wireless data transmission, 
wireless standards, radio frequency communications, 
wireless personal area networks, wireless local area 
networks, wireless metropolitan area networks, wireless 
wide are anetworks, cellular telephony networks, satellite 



transmissions, introduction to emerging wireless technologies 
wireless: and mobile computing 
 

240-307 3(3-0-6) 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ  
Computer Architecture and Organization 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  โครงสร้างของ
ชุดค าสั่ ง  การจัดองค์ประกอบของโพรเซสเซอร์  ระบบ
หน่วยความจ าและแคช อินพุตและเอาตพุ์ต สถาปัตยกรรมแบบ
ค าสั่งสั้ น สถาปัตยกรรมแบบค าสั่งท่ียาวมาก การสนับสนุน
ระบบปฏิบติัการ การค านวณคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและ
การจดัองค์ประกอบของหน่วยความจ า โมเดลระบบกระจาย 
เทคนิคไปป์ลายน์และซุปเปอร์สเกลาร์ การส่ือสารและการ
เช่ือมต่อ อุปกรณ์ระบบย่อย การจัดองค์ประกอบของหน่วย
ประมวลผล โพรเซสเซอร์แบบหลายคอร์ แนะน าระบบค านวณ
แบบขนาน  ก า ร เ พ่ิมปร ะ สิท ธิ ภ าพและก ารปร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพของระบบ 
 Fundamental of computer architecture; instruction 
set architecture; processor organization; memory system and 
cache; input/output; RISC; VLIW; operating system support; 
computer arithmetic; memory system organization and 
architecture; distributed system models, pipeline and 
superscalar techniques; interfacing and communication; 
device subsystems; organization of the CPU; multi-core 
processor; introduction to parallel processing; system 
performance enhancements and evaluation 
 
240-308 2(0-6-0) 
เตรียมการโครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์   
Computer Engineering Project Preparation 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :     240-207 และ 240-208 
 การศึกษาปัญหาท่ีจะน ามาใชท้  าโครงงานในรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยการคน้ควา้ขอ้มูล
และท าการทดลองเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าโครงงาน 
มีการเขียนข้อเสนอโครงงาน ซ่ึงประกอบด้วยแรงจูงใจ 
ว ัตถุประสงค์ ขอบเขต งานของผู ้อ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง วิ ธีการ
ด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มี
การน าเสนอปากเปล่าสองคร้ังเก่ียวกบัขอ้เสนอโครงงาน 

 Study of problems to be used as a project in 
computer engineering project I and II, researching 
information and conducting some preliminary 
experiments for the senior project, writing a project 
proposal including motivation, objectives, scope, related 
works, methodologies, expected results, and others 
related information; giving two oral presentations on the 
project proposal 
 

240-309  3(3-0-6) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ   
Microcontroller and Interfacing 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
แนะน าชุดค าสั่งและภาษาแอสเซมบล้ี การเช่ือมต่ออุปกรณ์
รอบขา้ง การส่ือสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยอูาร์ท และ
เอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ในระดบัล่าง 
การเรียกใชอิ้นพุตและเอาทพุ์ตแบบหน่วยความจ า พูลล่ิง
และอินเทอร์รัพท ์การเขา้ถึงหน่วยความจ าโดยตรง วงจร
ตั้ ง เวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ได้แก่  ตัวแปลง
สัญญาณระหว่างแอนะล็อก และดิจิทลั หน่วยความจ าแบบ
แฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพ่ือการเช่ือมต่อ
และมาตรฐานบสั และงานประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์ 
 Introduction to microcontroller architecture, 
introduction to instruction set and assembly language, 
peripheral interfacing, serial communication, I2C, UART, 
SPI, low-level C programming technique, memory 
mapped I/O, polling, interrupt, DMA, timer, external 
interfacing ADC, DAC, flash memory and display, 
interfacing logic families and standard bus, and 
microcontroller applications 
 

240-310 3(3-0-6) 
การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธิี   
Algorithms: Design and Analysis  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :           240-207  
 แนะน าความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี
หลักการการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงเส้น
ก ากบั (รวมถึง บ๊ิกโอ) ขอบบน ขอบล่าง ขอบกระชบั กล
ยุทธ์การออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้ นตอนวิธีท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างขอ้มลู ฮีป บี-ทรี การเรียง การคน้หา ตารางแฮช 



กราฟ การหาเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุด ขั้นตอนแบบท่ือขั้นตอนวิธีเชิง
ละโมบ หลกัการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ ก าหนดการพลวตั การ
คน้ปริภูมิสถานะ การคน้แนวลึก การคน้แนวกวา้ง การยอ้นรอย
, อลักอริทีมแบบกระจาย อลักอริทึมทางการค านวณ แนะน า
ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหา
อินแทร็กเทเบิล คลาสแบบพี เอ็นพี และเอ็นพีสมบูรณ์ ปัญหา
มาตรฐานแบบเอ็นพีสมบรูณ์ 
 Overview of algorithms; algorithmic analysis 
principles, asymptotic analysis (including big-O), upper 
bound, lower bound, tight bound; algorithmic strategies: data 
structure-related algorithms, heap, b-tree, sorting, searching, 
hash table, graph, shortest-path algorithms; brute-force 
algorithm, greedy algorithm, divide-and-conquer, dynamic 
programming, state space search, depth-first search, breadth-
first search, backtracking; distributed algorithms; computing 
algorithms; introduction to algorithmic complexity; tractable 
and intractable problems; class P,class NP, NP-completeness; 
standard NP-complete problems 
 

240-311 3(3-0-6) 
คอมพิวเตอร์แบบกระจายและเทคโนโลยเีวบ็  
Distributed Computers and Web Technologies 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย เช่น 
แบบแม่ข่าย/ลูกข่าย และแบบเพียร์ทูเพียร์ เป็นตน้ การเขียน
โปรแกรมซ็อกเก็ต  การกระจายภาระงาน ก ารเ รียกใช้
กระบวนงานระยะไกล มิดเ ดิลแวร์ เทคโนโลยีเว็บ การ
โปรแกรมฝ่ังแม่ข่ายและฝ่ังลูกข่าย การยืนยนัตวัตนผูใ้ชง้านบน
เว็บ และการให้สิทธ์ิ เคร่ืองมือสนับสนุนในการสร้างและ
จดัการเวบ็ 
 Introduction to distributed computing, such as 
client/server and peer to peercomputing; socket programming; 
workload distribution; remote procedure call; middleware; 
web technologies, server-side and client-side programming; 
web authentication and authorization; support tools for web 
creation and management  
 
 
 
 

240-312    3(3-0-6) 
ความมัน่คงคอมพิวเตอร์  
Computer Security 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :           ไม่ม ี
     หลกัการความมัน่คงคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัส
ลับ กุญแจสาธารณะ กุญแจสมมาตร บูรณภาพ ฟังก์ชัน
แฮชวิทยาการ การซ่อนขอ้มูล การพิสูจน์ตวัจริง รหัสผ่าน 
ชีวมาตร การให้อ  านาจ กลไกการควบคุมการเขา้ถึง ความ
มัน่คงเครือข่าย มลัแวร์ ไวรัส หนอน ความมัน่คงไร้สาย 
     Principle of computer security; cryptography, 
public key, symmetric key; integrity, hash function; 
steganography; authentication, password, biometric; 
authorization, access control mechanisms; network 
security; malware, virus, worm; wireless security 
 
240-320 3(3-0-6) 
แนววธิีการปฏบิัตสิ าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์   
Practical Approach for Software Development 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 มโนทัศน์ของโอเพ่นซอร์ส แชร์แวร์ ฟรีแวร์ 
ประเด็นการใช้ซอฟต์แวร์ซ ้ า ไลบรารีของโปรแกรม 
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ การสร้างไลบรารีหรือ
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์เพ่ิม การติดต่อกบัโปรแกรม
ประยุกต์ หลกัการออกแบบส่วนติดต่อ ประเด็นส่ือหลาย
แบบ ประเด็นการจดัการส่วนเก็บขอ้มูล หน้าท่ีของมิดเดิล
แวร์ กรณีศึกษา 
 Concepts of open source, share ware, freeware; 
issues of software reuse, program libraries; software 
components; creation of additional libraries and other 
components; application program interfaces, principles of 
interface design; multimedia issues; storage management 
issues; the role of middleware; case studies 
 

240-321  3(3-0-6) 
สถาปัตยกรรมการออกแบบและวิศวกรรมส าหรับระบบ
อจัฉริยะ  
Design Architecture and Engineering for Intelligent Systems 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี  

ประเด็นพ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบอัจฉริยะ กลยุทธ์
การแก้ปัญหาด้วยการสืบค้นแบบพ้ืนฐานและแบบ



กา้วหน้า การให้เหตุผลจากฐานความรู้ การให้เหตุผลขั้นสูง 
การเรียนรู้ของระบบอัจฉริยะ หน่วยท างานแบบเอเจนต ์
กรณีศึกษา ระบบอจัฉริยะระบบผูเ้ช่ียวชาญ เว็บเชิงไวยากรณ์ 
ระบบควบคุมแบบอจัฉริยะ บา้นอจัฉริยะ 
 Fundamental issues of intelligent systems; basic and 
advanced search strategies; knowledge-based reasoning;  
advanced reasoning; machine learning; agents; case studies of 
intelligent systems, expert system, semantic web, intelligent 
control system, home intelligence 
 
240-340  3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส  
CMOS VLSI Design   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   240-208 
 แนะน าการออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส ทฤษฎี
ทรานซิสเตอร์แบบมอส เทคโนโลยกีระบวนการผลิตซีมอส ค่า
หน่วงเวลา ลอจิคอลเอฟฟอร์ท การลดค่าหน่วงเวลา ก าลงังาน
ไฟฟ้า การเช่ือมต่อ ความเสถียรของวงจร การจ าลองการท างาน
ของวงจร การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน่ การออกแบบวงจร 
ซีเควนเซียล ขั้นตอนการออกแบบและเคร่ืองมือ การทดสอบ 
 Introduction to CMOS VLSI design, MOS 
Transistor theory, CMOS processing technology, delay, 
logical effort, delay optimization, power, interconnect, 
robustness, circuit simulation, combination circuit design, 
sequential circuit design, design methodology and tools, 
testing 
 
240-341  3(3-0-6) 
การออกแบบระบบฝังตวั  
Embedded System Design   
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม :  240-309 
 ประวัติ ศาสต ร์ และภาพรวมของระบบฝังตัว 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชง้านในระบบฝังตวั โปรแกรมฝังตวั 
การประมวลผลแบบพลงังานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได ้
ระเบียบวิธีการและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตัว การ
เช่ือมต่อและระบบสัญญาณแบบผสม 
 History and overview of embedded systems; 
embedded microcontrollers; embedded programs; low-power 
computing; reliable system design; design and methodologies; 

network embedded systems; interfacing and mixed-signal 
systems  
 
240-360 3(3-0-6) 
แบบจ าลองเครือข่ายและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
Network Modeling and Performance Analysis 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-212 
 แ น ะ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ส โ ท แ ค ส ติ ก  
กระบวนการปัวซอง  กระบวนการเบิร์ธ-เด็ธ ทฤษฎีลูกโซ่
แบบมาร์คอฟทฤษฎีคิว  การวิเคราะห์สมรรถนะส าหรับ
การจ าลองคิว คิวแบบ M/M/s คิวแบบ M/D/1 คิวแบบ 
M/G/1  
 Introduction to stochastic process; poisson 
process; birth-death process; Markov chains; queueing 
theory; performance analysis for queueing models; 
M/M/s queue, M/D/1 queue, M/G/1 queue 
 
240-361   3(3-0-6) 
โพรโทคอลเครือข่าย  
Network Protocols 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :         240-206 
      แนะน าโพรโทคอลเครือข่าย การจดัเส้นทางของ
ไอพีแพ็กเกต เออาร์พี/อาร์เออาร์พี อินเทอร์เน็ตโพรโท
คอล ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี ยดีูพี ทีซีพี เอสซีทีพี การมลัติ
คาสท ์ดีเฮ็ทซีพี การล็อกอินทางไกล เอฟทีพี เอสเอ็มทีพี ป็
อบและเมป็ เอสเอ็นเอ็มพี และโพรโตคอลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
               Introduction to network protocols, routing of IP 
packets, ARP/RARP, internet protocol (IP), ICMP, 
IGMP, UDP, TCP, SCTP, multicasting, DHCP, DNS, 
remote login,  FTP, SMTP, POP and IMAP, SNMP, other 
related protocols 
 
240-380  3(3-0-6) 
การประมวลผลสัญญาณและภาพ   
Signals and Image Processing       
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฏีและหลักการของการประมวลผลข้อมูล
สัญญาณและภาพแบบดิจิทลั การไดม้าของขอ้มูลสัญญาณ
และภาพ การสุ่มตวัอยา่งและควอนไทเซชนั การคอนโวลู



ชนั อนุกรมฟเูรียร์ การแปลงฟเูรียร์แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง 
การกรองสัญญาณและภาพเชิงต าแหน่ง การกรองสัญญาณและ
ภาพเชิงความถ่ี การวิเคราะห์ภาพเชิงสัณฐานวิทยา  การแยก
ขอ้มูลภาพ การประมวลผลภาพกบัรูปร่างและโครงสร้างของ
ภาพ การรู้จ  าภาพ การบีบอดัขอ้มลูภาพ 
 Theories and principle of digital signal and image 
processing; acquisition; sampling and quantization; 
convolution; Fourier series; continuous and discrete Fourier 
transform; spatial filters; frequency filters; morphological 
image processing; image segmentation; shape representation 
and description; image recognition; image compression 
 
240-381 3(3-0-6) 
ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  
Computer Control systems   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี  
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนอง
ในโดเมนเวลา ความเสถียรและความคลาดเคล่ือน ทางเดินของ
ราก ผลตอบสนองในโดเมนความถ่ี การออกแบบตวัควบคุม
แบบ PD, PID การแปลง Z เวลาการสุ่มขอ้มูล สมการผลต่าง 
การแปลงระบบเวลาต่อเน่ืองเป็นระบบเวลาเต็มหน่วยและ
ระบบเวลาเต็มหน่วย  การใชง้านโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบน
ไมโครคอนโทรเลอร์  
 Mathematic modelling, time response, stability and 
steady state error, roots locus frequency response, design of 
PD, PID controller, Z-transform, data sampling time, 
difference equation, conversion of continuous time system to 
digital system, mathematic program usage, microcontroller 
programming and design of controller.         
 
240-401 3(0-9-0) 
โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
Computer Engineering Project I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-203, 240-204 และ 240-308 
 นักศึกษาแต่ละคนจะต้องท าโครงงานทางด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่ึงโครงงานซ่ึงคลุมสองเทอม โดยเนน้
งานดา้นการออกแบบและการสร้าง หรือการศึกษาคน้ควา้จาก
การทดลอง นกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหน้าของงานดว้ย

การพูดในท่ีสัมมนาเป็นระยะ ๆ แมว้่านักศึกษาจะได้รับ
การแนะน าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาอย่างน้อยหน่ึงคน 
นักศึกษาจะตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการ
แกปั้ญหาต่างๆ เองเป็นส่วนใหญ่ 
 Each student will perform a project in the fields 
of computer engineering spanning two semesters; the 
project should focus on design, development or research 
and experimentation; students must give an oral 
presentation on his/her progress periodically; although 
students are supervised by at least one supervisor, most of 
the time they should initiate project ideas and solve the 
problem by themselves 
 
240-402 3(0-9-0) 
โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  
Computer Engineering Project II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :      240-401 
 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 240-401 โดยเป็นการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เสร็จโครงงาน น าเสนอ
ผลงานดว้ยวิธีการปากเปล่า และน าเสนอช้ินงาน รวมทั้ง
เขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ดว้ย 
 Continuing of 240-401 for developing the 
project until finish; an oral presentation and 
demonstration of the project must be given; a final 
written report must be submitted 
 
240-404  9(0-45-0) 
สหกจิศึกษา    
Cooperative Education  
 การฝึกปฏิบติังานในลกัษณะเสมือนพนักงานใน
สถานประกอบการท่ีภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษาจะตอ้งมี
ชัว่โมงการท างานเต็มเวลารวมแลว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือ 640 ชั่วโมง  เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้อง
น าเสนอและจดัท ารายงานให้กบัสถานประกอบการ 
 On the job training as a full-time staff of an 
approved workplace for a period not less than 16 weeks 
or 640 hours including oral presentation and final report 
submission to the entrepreneur 
 



240-420 3(3-0-6) 
วศิวกรรมเวบ็และการประยุกต์ใช้งาน  
Web Engineering and Applications 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าวิศวกรรมเว็บและองค์ประกอบพ้ืนฐาน การ
สร้างแบบจ าลองโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ สถาปัตยกรรมเว็บและ
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บท่ีดีตามหลักการ การ
จดัการโครงงานเพ่ือพฒันาโปรแกรมประยุกต์เว็บ เทคโนโลยี
เว็บแบบต่างๆ ของทางดา้นแม่ข่ายและลูกข่าย เว็บเชิงบริการ 
เว็บแมชอัพ กรณีศึกษาเฟรมเวิร์คช่วยการพฒันาโปรแกรม
ประยกุตเ์วบ็แบบต่างๆ  
 Introduction of web engineering; modeling web 
applications; web architectures, application design, and 
accessibility; web project management; the web application 
development process; client-side and server-side technologies 
for web applications; web mashup; web services; testing web 
applications; technologies for mobile web development: case 
studies on various web application development frameworks 

 
240-421 3(3-0-6) 
ระบบสารสนเทศและการจัดการ      
Information Systems and Management 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร 
การจัดระบบของข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ วฏัจกัรการพฒันาระบบสารสนเทศ แนวทางในการ
พฒันาระบบสารสนเทศ การจดัการโครงการ ระบบสารสนเทศ
และการตดัสินใจ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศต่อบุคคลและสังคม 
 Introduction to information systems; information 
systems in organizations; organizing data and information; big 
data analytics, information systems development life cycle; 
themes in information systems development; project 
management; information systems and decision support; E-
commerce; personal and social impact of information systems 
 

 
 
 
 

240-422 3(3-0-6) 
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์  
Software Project Management       
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 การเร่ิมต้นโครงการ การบริหารจัดการและ
ความส าเร็จ การประเมินค่าและความเส่ียง ระบบคุณภาพ
และการท าให้เกิดผล การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สัญญา ต้นทุน การเงิน การ
วางแผน องค์กร การบริหารจัดการคน นโยบายและกล
ยทุธ์ของสัญญา การพาณิชยน์านาชาติ การต่อรอง ศุลกากร 
กฎหมาย 
 Project initiation; management and success; 
appraisal and risk; quality systems and implementation; 
large scale software development; environmental 
impacts; contracts; costs; finance; planning; organization; 
personnel management; contract strategies and policy; 
international commerce; negotiation; customs and law 
 
240-423 3(3-0-6) 
วศิวกรรมระบบซอฟต์แวร์เชิงบริการ  
Service-Oriented Software System Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
บริการ สถาปัตยกรรมการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์
เชิงบริการ การจัดการกิจกรรมและประกอบบริการ 
ซอฟต์แวร์ เชิงบริการส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย
เคล่ือนท่ีและเอเจนต์ การรักษาความมั่นคงในระบบ
ซอฟต์แวร์เชิงบริการ กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์เชิง
บริการแบบต่างๆ  
 Conceptual foundation of service-oriented 
development; service-oriented architecture design and 
development; activity management and service 
composition; mobile web services and agents; security in 
service-oriented systems; case studies of service 
orientation applications 
 
 
 
 



240-424  3(3-0-6) 
การประมวลผลข้อมูลและองค์ความรู้แบบก้าวหน้า  
Advanced Information and Knowledge Processing 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :    240-321 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลองค์ความรู้ดว้ยออน
โทโลย ีการแทนองคค์วามรู้ดว้ยออนโทโลยี กระบวนการและ
วิธีการส าหรับการสร้างออนโทโลย ีภาษาส าหรับการสร้างออน
โทโลยี เคร่ืองมือช่วยการพฒันาออนโทโลยี การค้นหาองค์
ความรู้ด้วยออนโทโลยี เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เว็บ
บริการเชิงความหมาย กรณีศึกษางานประยุกต์เก่ียวกับออน
โทโลย ี
 Conceptual foundations of knowledge processing 
using ontologies; knowledge representation ontologies, 
methodologies and methods for building ontologies; 
languages for building ontologies, ontology tools; knowledge 
discovery for ontologies; semantic web technologies; 
semantic web services; case studies of ontology-based 
applications 
 

240-425 3(0-6-3) 
เหมอืงข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน  
Data Mining and Applications 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าเหมืองขอ้มลู คุณสมบติัของขอ้มูล การเตรียม
ข้อมูล วิธีลดขอบเขตของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ต้นไม้
ส าหรับการตดัสินใจ กฎของความเช่ือมโยง การแบ่งประเภท
ของข้อมูล การจัดกลุ่มของข้อมูล  การค้นพบความรู้ใน
ฐานข้อมูล เทคนิคในการประเมินผล การประยุกต์ใช้งาน
เหมืองขอ้มลู 
 Introduction to data mining; data property; data 
preprocessing; data dimension reduction methods; data 
analysis; decision trees; association rules; data classification; 
data clustering; knowledge discovery in database; evaluation 
techniques; applications of data mining 
 

240-426 3(0-6-3) 
ข้ันตอนวธิีข้ันสูง   
Advanced Algorithms 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :        240-310 
 ตวัอย่างปัญหาทางขั้นตอนวิธี  กราฟ ขั้นตอนวิธีเชิง
ละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ การโปรแกรม

แบบพลวตั ขั้นตอนวิธีเชิงเรขาคณิต ปัญหาแบบ เอ็นพี 
และปัญหาท่ีไม่สามารถจดัการไดท้างการค านวณ กลุ่มของ
ปัญหาท่ีอยูน่อกเหนือ เอ็นพี  ขั้นตอนวิธีการประมาณ การ
คน้หาแบบทอ้งถ่ิน ขั้นตอนวิธีท่ีใชห้ลกัการสุ่ม      
 Some representative problems; graphs; greedy 
algorithms; divide and conquer; dynamic programming; 
geometric algorithms; NP and computational 
intractability; class of problems beyond NP; 
approximation algorithms; local search; randomized 
algorithms 
 
240-427 3(3-0-6) 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม  
Computer Animation and Game 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าเทคโนโลยเีกมคอมพิวเตอร์ ประเภทและ
หลกัการการออกแบบ ผลกระทบของเกมต่อสังคม  การ
เขียนโปรแกรมส าหรับเกมเชิงโต้ตอบ ลักษณะการเขียน
โปรแกรม  การวนซ ้าของเหตุการณ์ กระบวนการยอ่ย  การ
ท าการ ภาพเคล่ือนไหว 2 และ 3 มิติการเรนเดอร์ การ
ต ร ว จส อ บก า ร ชน  พ้ื น ฐ า น ต้น แ บบท า ง ฟิ สิ ก ส์ 
ปัญญาประดิษฐส์ าหรับเกม  เกมแบบหลายผูเ้ล่นผา่นระบบ
เครือข่าย 
 Introduction to computer game technology, type 
and design principle; social impact of games; 
programming interactive games, programming aspects, 
event loops, execution threads; animation in 2D and 3D; 
rendering; collision detection; physically-based 
modeling; game artificial intelligence; multi-user games 
and networking   
 
240-428 3(3-0-6) 
การปฏสัิมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   
Human-Computer Interaction 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ การติดต่อกับผูใ้ช้แบบ
กราฟิก เทคโนโลยีด้านอินพุตเอาต์พุต  การประเมิน
ซอฟต์แวร์โดยใช้มนุษย์เ ป็นศูนย์กลาง  การพัฒนา



ซอฟตแ์วร์โดยใชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การออกแบบระบบการ
ติดต่อกับผูใ้ช้แบบกราฟิก การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผูใ้ช้
แบบกราฟิก ระบบส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย  
 Concepts and foundations of human-computer 
interaction; graphical user interface; I/O technologies; human-
centered software evaluation; human-centered software 
development; interactive graphical user-interface design; 
graphical user-interface programming; multimedia systems 
 
240-429  3(3-0-6) 
การรักษาความมั่นคงโปรแกรมประยุกต์เว็บและระบบสารสนเทศ
Security in Web Applications and Information Systems  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   240-312 
 ประโยชน์ของการรักษาความมัน่คงโปรแกรมเว็บ
และระบบสารสนเทศ เทคนิคการบุกรุกท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาต
และเคร่ืองมือช่วย เทคนิควิธีปลอดภยัเพ่ือการยนืยนัตวัตน  การ
ก าหนดระดับสิทธิใช้งาน และการเข้ารหัสข้อมูล กลไกการ
รักษาความมัน่คงในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  การรักษา
ความมัน่คงไฟลเ์อกสาร เอ็กซ์เอ็มแอล การออกแบบและพฒันา
โปรแกรมประยกุตเ์วบ็แบบปลอดภยั  
 Benefits of security in web application and 
information system; hacking techniques and tools; secured 
techniques for authentication, authorization and data 
encryption; security in electronic business; securing XML 
documents; design and development of security-enabled web 
applications 
 
240-438  3(2-2-5)     
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสารสนเทศ 1    
Special Topic in Information Engineering I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
สารสนเทศ ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก าหนดเป็น
คราว ๆ ไป 
 Special topic in the technology in information 
engineering according to the approval granted by the 
Computer Engineering Department 
 
 

240-439  3(3-0-6)      
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสารสนเทศ 2   
Special Topic in Information Engineering II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามท่ีภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 Special topic in the development of the new 
technology in information engineering according to the 
approval granted by the Computer Engineering 
Department 
 
240-440  3(3-0-6) 
หลกัการระบบการท างานแบบเวลาจริง  
Principles of Real Time Systems   
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-304 
     พ้ืนฐานการออกแบบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ การท างานตามเวลาจริง นโยบายความปลอดภยั
สูงสุด  ระบบสมองกลฝังตัวท่ีมีความน่าเ ช่ือถือและ
ทนทานต่อ ส่ิงแวดล้อม พ้ืนฐานการรวมระบบของ
ระบบปฏิบติัการแบบเวลาจริง กระบวนการท างานแบบ
ขดัจงัหวะ การท างานหลายงานพร้อมกนั และแนวคิดการ
จดัล าดบังาน  
                Principles of hardware and software design, 
hard real-time, critical safety policy; reliability and 
robustness embedded system; integrating principles of 
RTOS, interrupt service routine, multitasking, and 
scheduler algorithm  
 
240-441  3(3-0-6) 
สถาปัตยกรรมแบบมัลติคอร์และการเขียนโปรแกรม
Multi-Core Programming and Architecture  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมมลัติคอร์ แนวคิดการเขียน
โปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดบัเธรด  รูปแบบ
ท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบัก
โปรแกรมแบบขนาน การวิ เ คราะห์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมแบบขนาน   



 Introduction to multi-core architecture; concept of 
parallel programming; thread-level parallelism; design 
patterns for parallel programming; debugging parallel 
programs; performance analysis and optimization; 
development tool for parallel programming 
 

240-442   3(3-0-6) 
การจัดก าหนดการทรัพยากรและการจัดการ     
Resource scheduling and management          
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-212 
 บทน า การวิเคราะห์และเทคนิคการจัดก าหนดการ 
ล าดับความส าคัญ การจัดล าดบัความส าคัญหลายตวั การวดั
ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ระบบ ปริมาณงาน วันส้ิน
ก าหนด ภาวะถ่วงดุลของประสิทธิภาพ คุณลักษณะของภาระ
งาน ผลกระทบของคุณลกัษณะของภาระงานต่อประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา 
 Introduction; scheduling techniques and analysis; 
priority, combination of priorities; performance measures, 
system utilization, throughput; deadline; performance 
tradeoff; workload characteristic; effect of workload 
characteristic on performances; case study 
 

240-443  3(3-0-6) 
สถาปัตยกรรมและทฤษฏกีารทดสอบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก  
Architectures and VLSI Test Principles  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 การทบทวนประวติัของเทคโนโลยีการทดสอบวงจร
รวมขนาดใหญ่มาก การออกแบบส าหรับรองรับการทดสอบได ้
การจ าลองการท างานดา้นตรรกะ การจ าลองการท างานด้าน
ความผิดพลาด การก าเนิดข้อมูลส าหรับการทดสอบ การ
ทดสอบภายในตวั การบีบอดัขอ้มลูทดสอบ  
 Historical review of VLSI test technology; design 
for testability; logic simulation; fault simulation; test 
generation; logic built-in self-test; test compression 
 

240-444  3(3-0-6) 
เครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจและตัวตรวจรู้: สถาปัตยกรรมและ
โพรโทคอล  
Wireless Ad hoc Sensor Networks: Architectures and Protocols 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮ็อก 
และเครือข่ายตัวตรวจรู้ สถาปัตยกรรมของตัวตรวจรู้ ทั้ ง

ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่าย โพร
โทคอลระดับชั้นส่ือสาร การควบคุมการเข้าถึงส่ือกลาง 
การคน้หาเส้นทางในเครือข่ายแบบแอดฮ็อก และเครือข่าย
ตัวตรวจรู้  การออกแบบด้วยวิ ธีการเ ช่ือมต่อระหว่าง
ระดบัชั้นส่ือสาร 
  Introduction to wireless ad hoc and sensor 
networks; architecture of sensor hardware and software; 
network architectures; physical layer protocol; medium 
access control; routing in ad hoc and sensor networks; 
cross layer design 
 
240-445   3(3-0-6) 
การออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
Hardware and Software Codesign 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-208 
 แนะน าการออกแบบร่วมอาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ 
การออกแบบระบบ กราฟควบคุมการไหลของขอ้มูล การ
ออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ระบบดว้ยเอฟพีจีเอ การแบ่งระบบออกแบบ การออกแบบ
แบบขนานบนเอฟพีจีเอ และการเช่ือมต่อกบัเอฟพีจีเอ 
 Introduction to hardware-software codesign, 
system design, control flow graph, hardware design, 
software design, platform FPGA design, partitioning 
design, spatial design on FPGA, interfacing with FPGA 
 
240-446  3(3-0-6) 
ระบบแบบกระจายและขั้นตอนวธิี  
Distributed Systems and Algorithms 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-304 และ 240-307 
 แนะน าระบบแบบกระจายและขั้นตอนวิธีต่าง ๆ 
การเข้าจังหวะ ความสอดคล้องและการส าเนา ความ
ทนทานต่อความผิดพลาด ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย 
ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย  
 Introduction to distributed systems and 
algorithms; synchronization; consistency and replication; 
fault tolerance; distributed operating systems; distributed 
algorithms 
 
 



240-447 3(3-0-6) 
ไมโครโพรเซสเซอร์สมรรถนะสูง  
High Performance Microprocessors 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ทิศทางของเทคโนโลยี โพรเซสเซอร์แบบไปป์ลายน์ 
โพรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์  โครงสร้างซุปเปอร์สเกลาร์ การ
ประมวลผลแบบไม่เรียงล าดบั การค านวณแบบท านาย  ค าสั่ง
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีระบุการท างานแบบขนานในระดบัค าสั่ง
อย่ า งชัดแจ้ง   ก ารออกแบบโครงส ร้ า งล า ดับชั้ นขอ ง
หน่วยความจ า  เทคนิคการควบคุมการไหลของขอ้มูลระหว่าง
รีจิสเตอร์ขั้นสูง การจดัองค์กรหน่วยความจ าแคช การท านาย
การบรานช์แบบคงท่ีและแบบพลวัต  การบรานช์แบบซีโร
ไซเคิล การท ามลัติเธรดและและมลัติโพรเซสเซอร์ระดบัชิป 
 Trends in technology; pipelined processor, vector 
processors; superscalar organization; out-of-order execution; 
speculative execution; explicitly parallel instruction 
computing; memory hierarchy design; advanced register 
dataflow techniques; cache organization; static and dynamic 
branch prediction; zero-cycle branching; multithreading and 
chip multiprocessors 

 
240-448 3(3-0-6) 
การประมวลผลทางคณติศาสตร์และขั้นตอนวธิี   
Computer Arithmetic and Algorithm 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  240-208 
 ระบบเลขสัญนิยม ระบบเลขไม่สัญนิยม ระบบเลข
ฐานตรึง ขั้นตอนวิธีโดยล าดับส าหรับการคูณและหาร ระบบ
ทศนิยมเลขฐานสอง การบวกท่ีรวดเร็ว การคูณท่ีรวดเร็ว การ
หารท่ีรวดเร็ว วิธีการหารด้วยการคูณ การประเมินฟังก์ชัน
พ้ืนฐาน ระบบเลขลอการิทึม ระบบเลขเศษตกคา้ง 
 Conventional number; unconventional number; 
fixed-radix number system; sequential algorithm for 
multiplication and division; binary floating point number; fast 
addition; high-speed multiplication; fast division; division 
through multiplication; evaluation of elementary functions; 
logarithm number system; residue number system 
 

 
 
 

240-449 3(3-0-6) 
การประมวลผลแบบคลาวด์และกระจาย       
Distributed and Cloud Computing 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 โมเดลระบบกระจายและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง 
คลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณแบบปรับขนาด
ได ้เคร่ืองเสมือนและเทคโนโลยีเสมือนส าหรับคลสัเตอร์
และศนูยข์อ้มลู การออกแบบแพลตฟอร์มการค านวณแบบ
กลุ่มเมฆ การโปรแกรมแบบกลุ่มเมฆและส่ิงแวดล้อม
ซอฟตแ์วร์  การค านวณแบบท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งดว้ยกลุ่ม
เมฆและอินเทอร์เน็ตของส่ิงต่างๆ 
 Distributed system models and enabling 
technologies, computer clusters for scalable computing, 
virtual machines and virtualization of clusters and 
datacenters, design of cloud computing platforms, cloud 
programming and software environments, ubiquitous 
computing with clouds and the internet of things 
 
240-458   3(2-2-5)   
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1  
Special Topic in Computer System Design Engineering  I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี  
 หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 Special topic in the technology in computer 
system design engineering according to the approval 
granted by the Computer Engineering Department 
 
240-459  3(3-0-6)            
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 
Special Topic in Computer System Design Engineering II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
สาขาวิ ศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์  ตามท่ีภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 Special topic in the development of the new 
technology in computer system design engineering 



according to the approval granted by the Computer 
Engineering Department 
 

 
240-460 3(2-2-5) 
การเขียนโปรแกรมอนิเทอร์เน็ต   
Internet Programming 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :       240-210  
 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การขับเค ล่ือนด้วย
เห ตุการณ์  การประมวลผลโดย ข้ึนอยู่กับสถานะ  การ
ประมวลผลโพรโตคอล โมดูล การโปรแกรมแบบกระจาย เว็บ
เซอร์วิส เซิร์ฟเวอร์โครงสร้างขอ้มูล ผูบ้อกรับข่าว และผูแ้จ้ง
ข่าว การเช่ือมต่อกับเครือข่ายสังคม การรองรับการขยายตัว 
เครือข่ายส่งเน้ือหา การแบ่งภาระงาน พร็อคซ่ีแบบยอ้นกลับ 
การส่ือสารแบบเวลาจริงผา่นเวบ็ การเฝ้าตรวจบริการ 
 Programming techniques; event-driven, state-based 
processing, protocol processing, modularity; distributed 
programming; web services, data structure server, subscriber 
and publisher, integration of social network; scalability; 
content-delivery network, load balancing, reverse proxy; real-
time communication on web; service monitoring 
 

 
240-461  3(2-2-5) 
การออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายส าหรับองค์กร     
Enterprise Network Design Operation and Management 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :     240-101 และ 240-206 
 หลกัการออกแบบเครือข่ายส าหรับองค์กร วิเคราะห์
ความตอ้งการและจดัท าขอ้ก าหนดคุณลกัษณะขั้นพ้ืนฐานของ
ระบบการออกแบบและบริหารจดัการศูนยข์้อมูลขององค์กร 
การจดัการระบบป้องกนัอคัคีภยัในศนูยข์อ้มลู การจดัการระบบ
ระบายความร้อนในศนูยข์อ้มลูเทคโนโลย ีคลาวด์และเครือข่าย
ในศนูยข์อ้มลู การบริหารจดัการศนูยข์อ้มลูและกูข้อ้มลู 
 Fundamental of enterprise network design, 
requirement analysis and Term of Reference (ToR), 
fundamental of datacenter design and operation; datacenter 
fire protection and alarm; datacenter cooling systems; cloud 
and network operation; disaster recovery and management 
 

 
 
 

240-462 3(3-0-6) 
การเช่ือมต่อเครือข่ายของพหุส่ือ  
Multimedia Networking 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-206 
 หลักการของการรับส่งเ สียงแบบแพ็ก เก็ ต 
คุณภาพการบริการเสียงบนเครือข่ายไอพี แหล่งของเวลา
หน่วง ค่าเวลาหน่วง ค่าหน่วงเวลา ค่าผิดพลาดทางเวลา 
การสูญหายของแพ็กเก็ต ผลกระทบของเวลาหน่วงและ
การสูญหายของแพก็เก็ต โอเวอร์เฮดของเสียงบนเครือข่าย
ข้อมูล สมรรถนะและการเปรียบเทียบการเข้ารหัสและ
ถอดรหัสของเสียง แบบจ าลองของมอสและอี -โมเดล 
แนะน าการส่ือสารดว้ยวิดีโอ การแบ่งแยกสี รูปแบบของ
วิดีโอและสมรรถนะ พฤติกรรมของแหล่งวิดีโอ การจับ
ภาพวิดีโอ ตัวแปรต่างๆท่ีมีผลต่อวิดีโอ การส่ือสารแบบ
เวลาจริงบนเครือข่าย  อินเทอร์เน็ตและโพรโทคอลท่ี
เก่ียวข้อง แนะน าโพรโทคอล เอสไอพี การไหลของ
สัญญาณและองค์ประกอบของเอสไอพี การระบุสัญญาณ
ของ เอสไอพี  โพรโทคอลแบบ SDP SIP E-NUM JAIN 
SIP และ SIP API ร่วมกบัเกตเวยใ์นระดบัชั้นงานประยกุต ์
 Packet voice fundamentals; quality of service in 
voice over IP issues, sources of delay, delay components, 
delay, jitter, packet loss, effects of delay and packet loss; 
voice overhead in data network; voice codecs 
performance/comparisons; MOS and E-Model; 
introduction to video communication; colour space; video 
formats; behaviours of video sources; video capturing; 
parameters effects of video quality, traffic intensity, 
frame lose, colour, frame size; new video codec and its 
performance; real Time communications on the Internet 
and its protocols; SIP protocol operations overview; SIP 
signal flow and components; SIP clients; SIP proxy and 
redirect servers; SIP registration; description of SIP 
signal and flow; session description protocol (SDP); 
transport protocol; SIP and E-NUM, JAIN SIP and SIP 
API, issues with some application level gateway 
 
 
 
 



240-463    3(3-0-6) 
การบริการและเครือข่ายยุคหน้า  
Next Generation Services and Networks 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-206 
       เครือข่ายแบบใช้สายความเร็วสูง อีเทอร์เน็ทและ
เครือข่ายใยแกว้ เครือข่ายความเร็วสูงชนิดไร้สาย โมบายไอพี 
คุณภาพการบริการและคุณภาพจากประสบการณ์ มาตรฐานท่ี
ถูกเปิดใช้และซอฟต์แวร์ดีไฟเน็ตเวิร์ค แนวคิดการส่ือสาร
ระหว่างเพียร์ โอเวอร์เลยแ์บบไร้โครงสร้าง โอเวอร์เลยแ์บบ
โครงสร้าง การใชง้านการส่ือสารระหว่างเพียร์ การคน้หาใน
เครือข่ายส่ือสารระหว่างเพียร์ การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่าย
ส่ือสารระหว่างเพียร์ การกระจายขอ้มูลและการท ามลัติคาสต์
บนโอเวอร์เลย ์แนวคิดการให้บริการผ่านโอเวอร์เลย ์การส่ง
เสียงในเครือข่ายส่ือสารระหว่างเพียร์ การบริการทีวีระหว่าง
เพียร์ การบริการโดยไอเอ็มเอส แบบจ าลองและแนวคิด การ
บริการไอพีทีวีผ่านไอเอ็มเอส การประชุมผ่านไอเอ็มเอส การ
ค านวณแบบบริบท 
       High speed wired networks: ethernet and optical 
networks; high speed wireless networks; Universal  Mobile 
IP; quality of Service (QoS) and Quality of Experience (QoE); 
Open Flow and Software Defined Networking (SDN); peer-
to-peer concepts; unstructured overlays, structured overlays; 
peer-to-peer in practice; searching in peer-to-peer networks; 
content delivery in peer-to-peer; peer casting and overlay 
multicasting; service overlay concepts; voice over peer-to-
peer; peer-to-peer IPTV; IMS services, models and concepts; 
IMS based IPTV, IMS based conference services; context-
aware computing 
 
240-464 3(3-0-6) 
ความมัน่คงเครือข่ายข้ันสูง  
Advanced Network Security 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :        240-312  
 บทน า โพรโทคอลเครือข่าย วิทยาการรหัสลบั การจู่
โจมเครือข่าย ความมัน่คงการพิสูจน์ตวัจริง ความมัน่คงควบคุม
การเขา้ถึง การจดัการเอกลกัษณ์ จุดดอ้ยความมัน่คงของโพรโท
คอลการจดัเส้นทาง วิธีการป้องกัน ไอพีเซค ความมัน่คงทีซี
พีไอพี ไฟลว์อลล ์ระบบตรวจจบัผูบุ้กรุก ความมัน่คงของหัวขอ้
ขั้นสูง การสนทนาบนไอพี เครือข่ายตัวตรวจรู้ไร้สาย การช้ี

เฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทย ุการแพร่สัญญาณและการแพร่
สัญญาณเฉพาะกลุ่มปลอดภยั 
 Introduction, network protocol, cryptography; 
network attacks; authentication security; access control 
security; identity management; security weakness of 
routing protocols; prevention and protection techniques, 
IPSec, TCP/IP security, firewall, intrusion detection 
system; security of advanced topics, VoIP, wireless 
sensor network, RFID, secure multicast and broadcast 
schemes 
 

240-465   3(3-0-6) 
เครือข่ายไร้สายข้ันสูง  
Advanced Wireless Networks 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  240-306 
 ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร ส่ื อ ส า ร แ บ บ ไ ร้ ส า ย 
ช่องสัญญาณการส่ือสารแบบไร้สาย สัญญาณแบบไร้สาย  
การเคล่ือนท่ีของคล่ืนวิทยุ สายอากาศ  เครือข่ายเซ็นเซอร์
ไร้สาย  เครือข่ายเฉพาะกิจเคล่ือนท่ี  เครือข่ายยานยนต์
เฉพาะ กิจ   ก าร ส่ื อส ารแบบไ ร้สายและ เค รือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต  หัวขอ้ท่ีทนัสมยัของเครือข่ายไร้สาย 
 Overview of wireless communications, wireless 
channel, wireless signals, radio propagation, antenna, 
wireless sensor networks, mobile ad hoc networks, 
vehicular ad hoc networks, wireless communications and 
the internet, current topics in wireless networks 
 

240-466   3(2-2-5) 
นิตวิทิยาศาสตร์เชิงดิจิทลั  
Digital Forensics 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 บทน า ระบบแฟ้ม การจัดการกับคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ การแสวงหาหลักฐานในห้องปฏิบัติการนิติ
คอมพิวเตอร์ การสืบสวนออนไลน์ การบนัทึกขอ้มูลการ
สอบสวน ความรับฟังได้ของหลักฐานดิ จิทัล  นิ ติ
วิทยาศาสตร์เครือข่าย นิติวิทยาศาสตร์อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
กรณีศึกษา 
 Introduction; file systems; handling computer 
hardware; acquiring evidence in a computer forensics 
laboratory; online investigations; documenting the 



investigation; admissibility of digital evidence; network 
forensics; mobile device forensics; case studies   
 
240-478 3(2-2-5)   
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร 1 
Special Topic in Computer Networks and Communications 
Engineering I       
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 Special topic in the technology in computer 
networks and communications engineering according to the 
approval granted by the Computer Engineering Department 
 
240-479 3(3-0-6)            
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร 2 
Special Topic in Computer Networks and 
Communications Engineering II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางสาขา
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร ตามท่ีภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 Special topic in the development of the new 
technology in computer networks and communications 
engineering according to the approval granted by the  
Computer Engineering Department  
 
240-480 3(3-0-6)   
หลกัการหุ่นยนต์   
Principle of Robotics  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 วิวฒันาการของหุ่นยนต์ ผลกระทบของเทคโนโลยี
หุ่นยนตต่์อสังคม หลกัการพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ โครงสร้างของ
หุ่นยนต ์ตน้แบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต์ การมองเห็น 
การวางแผนการเคล่ือนท่ี กลศาสตร์การเคล่ือนไหว กลศาสตร์
การเคล่ือนไหวผกผนั ขั้นตอนวิธีและวิธีการแก้ปัญหา การ
ควบคุม การจัดการข้อมูล ตัวตรวจจับ การออกแบบการวาง
แผนการท างาน การเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต ์

ก ร ณี ศึ ก ษ า  ส ร้ า ง ชุ ด ขั บ เ ค ล่ื อ น หุ่ น ย น ต์ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Robotic evolution; social impact of technology 
robotic; principle of robotics; machanical structure of 
robotics; mathematical model of robotics, vision, motion 
planning, mobile mechanisms; kinematics, inverse 
kinematics, algorithm and solutions, controls, data 
management; sensors; task planning; robot control 
programming techniques; case studies, construct robots 
driven by a microcontroller 
 
240-481  3(3-0-6) 
จักรกลอจัฉริยะ  
Machine Intelligence                      
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าวิธีการและเทคโนโลยีท่ีท  าให้เคร่ืองจกัร
มีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การตัดสินใจ 
การแสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การควบคุมชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ์ การ
ประมวลผลชาญฉลาด การตัดสินใจแบบหลายเง่ือนไข 
การรวมขอ้มลู ระบบฟัซซ่ี เครือข่ายประสาทเทียม เหมือง
ข้อมูล  ทฤษฎีของเบย์ ขั้ นตอนวิธีพันธุกรรม ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญและระบบฐานความรู้ 
 Introduction to methods and technologies that 
make machines have ability to learn, adapt, make 
decisions, display behaviors; decision support systems; 
intelligent control; artificial intelligence; computational 
intelligence; multi-criteria decision making; information 
fusion; fuzzy systems; neural networks; data mining; 
Bayes' theorem; genetic algorithms; expert and 
knowledge based systems 
 
240-482  3(3-0-6) 
ตัวตรวจรู้และการปรับสภาพสัญญาณจากตัวตรวจรู้
Sensors and Sensor Signal Conditioning 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัการของตวัตรวจรู้ คุณสมบติัของตวัตรวจรู้ 
ตวัตรวจรู้ความเร่ง ความสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ตวั
ตรวจรู้ชีวภาพ  ตัวตรวจรู้แบบคาปาซิทีฟ ตัวตรวจรู้



สนามแม่เหล็ก ตัวตรวจรู้การไหลและระดับ ตัวตรวจรู้แรง 
ภาระและน ้ าหนัก ตวัตรวจรู้ความช้ืน ตวัตรวจรู้ต าแหน่งและ
การเคล่ือนท่ี ตวัตรวจรู้ความดนั ตวัตรวจรู้อุณหภูมิ   สเตรนเกจ 
เครือข่ายตวัตรวจรู้ไร้สาย การปรับสภาพสัญญาณ วงจรขยาย
เพ่ือการปรับสภาพสัญญาณ วงจรแปลงแอนะล็อก เป็นดิจิทลั
เพ่ือการปรับสภาพสัญญาณ 
 Sensor fundamentals, sensor characteristics, 
acceleration, vibration and shock sensors; biosensors; 
capacitive sensors; magnetic field sensors; flow and level 
sensors; force load and weight sensors; humidity sensors; 
position and motion sensors; pressure sensors; temperature 
sensors; strain gages; wireless sensor networks; sensor signal 
conditioning; amplifier for signal conditioning; analog to 
digital converter for signal conditioning 
 

240-483  3(3-0-6) 
การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด  
Speech Processing 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 การก าเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด แนะน าระบบ
รู้จ าเสียงพูด เทคนิคการสกัดค่าลักษณะเด่นของเสียงพูด 
สัมประสิทธ์ิเค็ปสตรัมเมล การเข้ารหัสแบบท านายเชิงเส้น 
แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ เคร่ืองมือส าหรับระบบรู้จ าเสียงพูด 
ระบบรู้จ าเสียงพดูค าต่อเน่ืองท่ีมีจ  านวนค าศพัทม์าก แนะน าการ
สังเคราะห์เสียงพดู  เทคนิคการสังเคราะห์เสียงพูด ระบบแปลง
ขอ้ความเป็นเสียงพดู 
 Speech production; speech perception; introduction 
to speech recognition systems; feature extraction techniques; 
Mel frequency cepstral coefficients; linear predictive coding; 
hidden Markov model; tools for speech recognition; large 
vocabulary continuous speech recognition; introduction to 
speech synthesis; speech synthesis techniques; text-to-speech 
systems 
 

240-484  3(3-0-6) 
ส่วนควบคุมเคร่ืองยนต์ประเภทการสันดาปภายใน   
Internal Combustion Engine Control Unit 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การออกแบบระบบควบคุมเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน
ประเภทต่าง ๆในรูปแบบสมองกลฝังตวัให้สามารถท างานได้

ในเวลาจริงบนเ ง่ือนไขการท าการควบคุมทั้ งแบบไม่
ป้อนกลบัและป้อนกลบับนพ้ืนฐานโมเดลแบบคิดค่าเฉล่ีย
และโมเดลแบบไม่ต่อเน่ืองโดยพิจารณาตวัแปรอ่ืน  เช่น
สภาวะส่ิงแวดลอ้ม สัญญาณรบกวน การชิงจุดระเบิด การ
คาดเดาองศาการท างานของเคร่ืองยนต ์
 A design of engine control unit (ECU) for 
internal combustion engine in term of Embbeded real-
time system, working with open loop and close 
loopcontrol condition based on mean value model and 
discrete value model, including other parameters such as 
environment condition, noise,self-detonation, and engine 
cycle prediction 
 
240-485  3(3-0-6) 
แนะน าวธิีการจ าแนกรูปแบบ    
Introduction to Pattern Classifier 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 วิธีการพิจารณาความส าคญัขอ้มลู การลดมิติของ
ขอ้มูล ผลของการลดมิติของขอ้มูล ขอ้เสียของข้อมูลท่ีมี
หลายมิติ ความส าคัญของการคัดแยก  การแบ่งแยก
ประเภทเบ้ืองต้น การกระจายตัวแบบปกติ ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์  การประยุกต์ใชข้้อมูลท่ีมีผลต่อ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  การแมทช์แบบความน่าจะ
เป็นสูงสุด ฟังกช์ัน่ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
 Data significant analysis; data dimensions 
reduction; curse of dimensions;  importance of classifer; 
effect of data reduction; normal distribution; basic 
classifier; probability of events; applying of event 
probability; maximum a posterior; maximum likelihood 
function   
 
240-486 3(3-0-6) 
คอมพิวเตอร์วทิศัน์ ทฤษฎแีละปฏบิัต ิ  
Computer Vision Theory and Practice  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดหลักทางด้านคอมพิวเตอร์วิทศัน์ การ
สร้างภาพ แบบจ าลองกลอ้งและการปรับเทียบมาตรฐาน
การสกัดคุณลักษณะส าคัญจากภาพ การตรวจจับการ
เคล่ือนไหว เทคนิคการลบพ้ืนหลงัและเทคนิคออพติคอล



โฟลว ์ การติดตามวตัถุคาลแมนและ การกรองเกาะกลุ่มแน่น
การจดัแยกและจดจ าวตัถุ เคย -์มีน วิธีการของฮาร์ไลก์ ระบบ
สเตอริโอวิชนั เรขาคณิตแบบอิปิโพลาร์ การสร้างแบบจ าลอง
สามมิติจากภาพหลายมุมมอง เทคนิคทางพีชคณิตและเทคนิค
การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดท่ีเ ก่ียวข้อง ค่าไอเกน เวกเตอร์
ลกัษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การหาค่าเหมาะท่ีสุดดว้ย
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดและวิธีเกรเดียนตดี์เซนท ์ 
 Concepts of computer vision; image creation, 
camera model and calibration; feature extraction and 
correspondence; motion detection; background subtraction, 
optical flow; tracking, Kalman filter, condensation filter; 
object recognition and classification, k-mean, Haar-like 
method; stereo vision, epipolar geometry, fundamental matrix; 
3D reconstruction from multiple views; linear algebra, 
matrices, rank, products, eigen values and eigen vectors, 
singular value decomposition; optimization, least square 
method, gradient descent method 
 
240-487 3(3-0-6) 
แนะน าการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Simulation 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจ าลอง
พลวตั โมเดลทางกายภาพ ระบบจ าลองการท างาน เหตุการณ์
ไม่ต่อเ น่ือง ระเบียบวิธีเชิงกายภาพ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
รูปแบบการตรวจทาน การตรวจสอบ การสอบเทียบ 
             Computer simulation; dynamic modeling; physical 
models; system simulation; discrete event; physically based 
methods; numerical methods; model validation, verification 
and calibration 
 
240-498 3(2-2-5)   
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 
Special Topic in Computer Control Systems and Robotics 
Engineering I      
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ ไป 

 Special topic in the technology in computer 
control systems and robotics engineering according to the 
approval granted by the Computer Engineering 
Department 
 
 

240-499 3(3-0-6)            
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 2   
Special Topic in Computer Control Systems and 
Robotics Engineering II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
สาขาวิศวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์
ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นคราวๆ 
ไป 
 Special topic in the development of the new 
technology in computer control systems and robotics 
engineering according to the approval granted by the 
Computer Engineering Department 
 

 
200-101 1(1-0-2) 
แนะน าวศิวกรรมศาสตร์    
Introduction to Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ประวติัความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กร
วิชาชีพท่ีเ ก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ
น าเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in 
each historical ages;  some related engineering 
professional organizations; engineering ethics; systematic 
problem analysis and solving; presentation techniques 
 
 
 
 



216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1  
Engineering Drawing I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
              ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้ การเขียนตวัเลขและตวัอกัษรชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์  การ
เขียนภาพสามมิติ    ภาพฉายออโธ กราฟฟิก และการเขียนภาพ
ฉายออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การ
เขียนภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และ
ความคลาดเคล่ือน และรายละเอียดอ่ืนๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
               The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing; 
detail and assembly drawing; dimensioning and tolerancing 
and descriptions; basic computer aided drawings 
 
221-101 3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 1   
Engineering Mechanics I     
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี      
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ  แนะน าพลศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems;  composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; Introduction to dynamics 

223-462   3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนัก
ดา้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย์  แล ะ คุณภาพ ชีวิ ต  อ ธิ บา ยและยกตัว อ ย่ า ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of 
life; explanation and case studies of the relationship 
between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation 
of written documentation and report for environmental 
impact assessment; public participation and health impact 
assessment 
 
225-441   3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิส าหรับวศิวกรและการเป็นผู้ประกอบการ                    
Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship  
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ 
การวางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ 
และการควบคุม  หลักการของการตลาด การเ ป็น
ผูป้ระกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากร



มนุษย์ ระบบบัญชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวในการ
ประกอบการธุรกิจ  การจัดการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการ
ประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมาย
ท่ีเ ก่ียวข้อง  เครือข่ายธุรกิจ   การบริการของภาครัฐเพ่ือ
ผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
 Type of business; management process, planning, 
organizing, staffing, directing, controlling; marketing concept, 
introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business  opportunity  analysis; project feasibility 
study; business plan;  SWOT analysis; market survey and 
research; marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning;  production management; 
production and service planning; organization and human 
resource management;  accounting; financial analysis; 
financial planning; business’s risk analysis; intellectual 
property management; investment funding sources; tax and 
business laws and regulations; business networking; public 
sector’s services and facilities; business ethics 
 

322-171 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1  
Mathematics Physical Science I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์  
 Mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; applications of 
derivatives; integration of functions; improper integrals; 
application of integrals 
 

322-172     3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2  
Mathematics Physical Science II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   322-171  
      ล  าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง

ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
  Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; 
second order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 
324-103   3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป  
General  Chemistry 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี       
                ปริมาณสัมพันธ์  ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาต
เรฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พนัธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน ้า 
     Stoichiometry, basis of atomic theory, 
electronic structures of atoms, periodic properties, 
representative elements, nonmetal and transition metals, 
chemical bonding, thermodynamics, liquid and solution, 
solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic 
equilibrium 
 
325-103    1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมทีัว่ไป  
General Chemistry Laboratory 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่า
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณดว้ย
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย  
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I 
cations 



332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics for Engineers I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี

 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต การ
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อันตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces and 
motions; work; energy, and momentum; system of particles; 
motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and 
thermodynamics 
 
332-104 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics for Engineers II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าท่ีเปล่ียน
ตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทศันศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ ควอนตัม
เบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียสและอนุภาคมลูฐาน 
     Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction 
to quantum mechanics; atomic structure; nucleus and particle 
physics 
 

332-113 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   
Physics Laboratory for Engineers I 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั:  332-103  
     การใชเ้วอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวดั
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การสั่น โมเมนต ์ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุแข็งเกร็ง 
      Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 

motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 

332-114    1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers II 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั :        332-104  
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวดัไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัว
เก็บประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 
   Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 

874-194 3(3-0-6) 
กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั 
Law Relating to Occupations and Everyday Life 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  ไม่ม ี
 หลักส าคัญของกฎหมาย การบงัคับใช้และการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต
ในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวมทั้ งความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการ
แพทย์ กฎหมายเ ก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
  Principles of law; enforcement and compliance 
with the law; laws relating to citizen’s life such as, public 
law, human rights law, criminal law, civil and 
commercial law; including an introduction to the 
judiciary process; laws essential to pursue a career as 
labor law and business law; law on public health and 
medical liability; Information and technology law; 
intellectual property law; environmental law; including 
laws relating to ASEAN 
 


