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240-101   3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
(Introduction to Computer Programming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างาน ร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐานตวั
แปรค่าคงท่ีตัวด าเนินการและนิพจน์   ประโยคค าสั่งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดบั 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) 
ปฏิบัตกิำรซอฟต์แวร์วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1   
(Computer Engineering Software Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 Software laboratory sessions supporting the second 
year courses of the first semester 
 

240-202 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรฮำร์ดแวร์วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1  
(Computer Engineering Hardware Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ปฏิบติัการฮาร์ดแวร์เพื่อสนบัสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 Hardware laboratory sessions supporting the 
second year courses of the first semester 
 
240-203 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรซอฟต์แวร์วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2   
(Computer Engineering Software Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :   240-201  
 ปฏิบติัการซอฟตแ์วร์เพื่อสนบัสนุนรายวชิาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 Software laboratory sessions supporting the 
second year courses of the second semester 
 
240-204 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรฮำร์ดแวร์วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2   
(Computer Engineering Hardware Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :   240-202 
 ปฏิบติัการฮาร์ดแวร์เพื่อสนบัสนุนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 Hardware laboratory sessions supporting the 
second year courses of the second semester 
 
240-205 3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้ำ  
(Electric Circuits) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ปริมาณและหน่วยวัดทางไฟฟ้า  นิยามและ
ความหมายของแรงดัน  กระแส และความต้านทาน 
แหล่งจ่ายแรงดนั แหล่งจ่ายกระแส กฎของโอห์ม พลงังาน
และก าลงัไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม วงจร



ขนาน ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน 
การวิเคราะห์วงจรโดยใชว้ิธีลูปและโหนด แนะน าวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั คุณสมบัติของตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และตวั
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 ำเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
(Introduction to Computer Networks) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แน ะน าสถ าปั ตยกรรมและโพ รโท คอลขอ ง
ระบบส่ือสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์ โพรโทคอลใน
ระดับชั้ นอินเทอร์เน็ต (ไอพีวี4 และ ไอพีวี6) การเช่ือมต่อ
เครือข่ายเครือข่ายท้องถ่ิน 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) 
กำรเขียนโปรแกรมและโครงสร้ำงข้อมูล  

(Programming and Data Structures) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 กระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร
ชนิดขอ้มูลนิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้
โจทย์ปัญหาอาร์เรย ์ข้อความ การจัดการหน่วยความจ า
แบบเฉพาะใชง้าน โครงสร้างขอ้มูลแบบเช่ือมต่อ 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) 
ดจิทิลัตรรกะและกำรออกแบบ  
(Digital Logic and Design) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ประวัติ และภาพ รวม  ท ฤษ ฎี ก ารสลับ ค่ า 
พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วงจร
คอมบิเนชั่น การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น 
ส่วนประกอบของหน่วยความจ าและหน่วยเก็บ วงจรล าดบั 
การออกแบบระบบดิจิทัล ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การ
จ าลองการท างานและการจ าลองรูปแบบวงจร การทวน
สอบแบบมีแบบแผน แนะน าแบบจ าลองผิดพร่องและการ
ทดสอบ แนะน าการออกแบบเพื่อการทดสอบ 
 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) 
อเิลก็ทรอนิกส์พื้นฐำน  
(Basic Electronics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี



 ประวัติ และภาพรวม  พ้ื น ฐาน อิ เล็ กทรอ นิ ก ส์ 
คุณสมบติัทางอิเลก็ทรอนิกส์ของวสัดุ ไดโอดและวงจรไดโอด 
ทรานซิสเตอร์แบบมอสและการไบแอส ตรรกะตระกูลมอส 
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์และตระกลูตรรกะ วงจรขยายเชิง
ด าเนินการ แบบจ าลองวงจรและการจ าลองการท างาน วงจร
แปลงสัญญาณ แหล่งจ่ายแรงดนัและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
แบบ อิ เล็กทรอนิกส์  การออกแบบวงจรขยายสัญญ าณ 
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) 
เทคนิคกำรเขียนโปรแกรม  
(Programming Techniques) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ วงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร์ ความต้องการและข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมการคน้หาความตอ้งการระบบซอฟต์แวร์ หลกัการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
ซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ของการแปลภาษา มโนทัศน์ของการ
บริหารจดัการโครงการพฒันาซอฟต์แวร์ การประกนัคุณภาพ

ของซอฟตแ์วร์ การคงทนต่อความผิดพลาดของซอฟตแ์วร์ 
วิวฒันาการของซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์หลงั
การพฒันา แนะน าเคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้มในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 
 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) 
ควำมน่ำจะเป็นและสถิต ิ  
(Probability and Statistics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฎีเซทและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม 
ฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นสะสม ค่าคาดหมายของฟังก์ชันความน่าจะเป็น 
กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงตัวอย่าง การ
คาดหมาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและ
สหสมัพนัธ์ 
 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) 
คณิตศำสตร์ดสิครีต  
(Discrete Mathematics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 บทน า ตัวแบบเวลาไม่ต่อเน่ือง ตัวแบบเวลา
ต่อเน่ือง ฟังกช์นั ความสมัพนัธ์ เซท การนบัได ้คาร์ดินาลิต้ี 
ตรรกะพ้ืนฐาน เทคนิคการพิสูจน์ พ้ืนฐานการนับ กราฟ 



ตน้ไม ้การเรียกซ ้ า ทฤษฎีการค านวณไดพ้ื้นฐาน ดีเทอร์มินิสต
ริกไฟไนทอ์อโตมาตา 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) 
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำย  
(Data Communications and Networking) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าการส่ือสารขอ้มูล โมเดลของเครือข่าย การ
ส่ือสารชั้นกายภาพ ข้อมูลและสัญญาณ การบีบอัดและการ
คลายการบีบอดั อุปสรรคของการส่งขอ้มูล ขอ้จ ากดัของอตัรา
ความเร็วการรับส่งขอ้มูล การประเมินประสิทธิภาพ การส่ง
ขอ้มูลแบบดิจิทลั การส่งขอ้มูลแบบแอนะลอ็ก การมอดดูเลชัน่ 
การมลัติเพล็กซ์ สเปรดสเปคตรัม ส่ือตวักลางในการส่งขอ้มูล 
การสวิทช์ การส่ือสารชั้นดาต้าล้ิงก์ การตรวจพบและแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด   การควบคุมการเขา้ถึงส่ือตวักลาง โพรโทคอล
ส่ือสารแบบเพียร์ทูเพียร์ 
 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) 
คณิตศำสตร์วศิวกรรมคอมพวิเตอร์                                                             
(Computer Engineering Mathematics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  322-172  
  ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญ เชิงเส้นท่ีมี
สมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
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                          ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำน          
(Practical Training) 
 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม องค์กร สถานประกอบการ หรือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่าน
ก่อนในรายวิชาบงัคบัท่ีเป็นรหัสของภาควิชา ทั้งหมดตาม
แผนการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Students who have completed a minimum of 5 
regular semesters have to spend at least 3 2 0  hours 
training in industrial enterprises, companies or academic 
institutes 
 
240-301  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 1  
(Advanced Computer Engineering Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-203 และ 240-204 
 ปฏิบัติการในหัวขอ้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสนบัสนุนรายวชิาท่ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 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) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 2  
(Advanced Computer Engineering Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :     240-301 
 ปฏิบัติการในหัวขอ้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนบัสนุนรายวชิาท่ีเปิดสอนในชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษา
ท่ี 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) 
ประเดน็ทำงจริยธรรม กฎหมำย และสังคมของวชิำชีพคอมพวิเตอร์ 
(Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าประเด็นส าคญัต่างๆทางจริยธรรม กฎหมาย 
และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ 
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่องานและสังคม แนวคิด วีธี
การ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบทางวชิาชีพและสังคมความเส่ียงและความน่าเช่ือถือ 
ทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นส่วนตัว สิทธิและเสรีภาพ 
อาชญ ากรรมคอมพิ วเตอ ร์  ประเด็นทางเศรษฐศาสต ร์ 
กรณีศึกษาส าคญัท่ีเกิดข้ึน องค์กรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การ
วเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข 
 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) 
ระบบปฏิบัตกิำรคอมพวิเตอร์ 
(Computer Operating Systems)      
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี

 หลกัการออกแบบ กระบวนการ กระบวนการย่อย 
ภาวะพร้อมกนั การจดัก าหนดการและเลือกจ่ายงาน ระบบแฟ้ม 
การจดัการหน่วยความจ 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) 
ระบบฐำนข้อมูล  
(Database Systems) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี

 ระบบฐาน ข้อมู ล  แบบจ าลอ งของข้อมู ล 
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ 
ส่ือเก็บขอ้มูลและโครงสร้างระบบแฟ้มขอ้มูล พจนานุกรม
ข้อมูล วฏัจักรและขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล ภาษา
สอบถามฐานข้อมูล กระบวนการประมวลผลรายการ
เปล่ียนแปลง ระบบฐานขอ้มูลเชิงกระจาย การออกแบบ
ทางกายภาพของฐานขอ้มูล 
 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) 
เครือข่ำยไร้สำยและเคล่ือนที ่  
(Wireless and Mobile Networks) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :     240-214 
 แนะน าการส่งขอ้มูลแบบไร้สาย มาตรฐานการ
ส่ือสารแบบไร้สาย การส่ือสารคล่ืนวิทยุ เครือข่ายส่วน
บุคคลไร้สาย เครือข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย เครือข่ายระดบัเมือง
ไ ร้ ส าย  เค รื อ ข่ า ยบ ริ เวณ ก ว้า ง ไ ร้ ส าย  เค รื อ ข่ า ย
โทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีการส่งสัญญาณดาวเทียม 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) 
สถำปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบ  
(Computer Architecture and Organization) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  โครงสร้าง
ของชุดค าสัง่ การจดัองคป์ระกอบของโพรเซสเซอร์ ระบบ
หน่วยความจ าและแคช อินพตุและเอาตพ์ตุ สถาปัตยกรรม



แบบค าสั่ งสั้ น  สถาปัตยกรรมแบบค าสั่ ง ท่ี ยาวมาก การ
สนับสนุนระบบป ฏิบั ติ การ  การค านวณคอมพิ ว เตอ ร์ 
สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจ า 
โมเดลระบบกระจาย เทคนิคไปป์ลายน์และซุปเปอร์สเกลาร์ 
การส่ือสารและการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ระบบย่อย การจัด
องค์ประกอบของหน่วยประมวลผล โพรเซสเซอร์แบบหลาย
คอร์ แนะน าระบบค านวณแบบขนาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 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) 
เตรียมกำรโครงงำนวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   
(Computer Engineering Project Preparation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :   240-207 และ 240-208 
 การศึกษาปัญหาท่ีจะน ามาใชท้ าโครงงานในรายวิชา
โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยการคน้ควา้ขอ้มูล
และท าการทดลองเบ้ืองตน้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าโครงงาน 
มีการเขียนข้อเสนอโครงงาน ซ่ึงประกอบด้วยแรงจูงใจ 
ว ัตถุประสงค์ ขอบเขต งานของผู ้อ่ืน ท่ี เก่ียวข้อง วิ ธีการ
ด าเนินงาน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 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) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรเช่ือมต่อ   

(Microcontroller and Interfacing) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :      ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
แนะน าชุดค าสั่งและภาษาแอสเซมบล้ี การเช่ือมต่ออุปกรณ์
รอบขา้ง การส่ือสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอาร์ท และ
เอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ในระดบัล่าง 
การเรียกใชอิ้นพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจ า พูลล่ิง
และอินเทอร์รัพท์ การเขา้ถึงหน่วยความจ าโดยตรง วงจร
ตั้ งเวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ได้แก่  ตัวแปลง
สญัญาณระหวา่งแอนะลอ็ก 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) 
กำรออกแบบและวเิครำะห์ขั้นตอนวธีิ   
(Algorithms: Design and Analysis)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-207  
 แนะน าความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี
หลักการการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงเส้น
ก ากบั (รวมถึง บ๊ิกโอ) ขอบบน ขอบล่าง ขอบกระชบั กล
ยุทธ์การออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างขอ้มูล ฮีป บี-ทรี การเรียง การคน้หา ตารางแฮช 
กราฟ การหาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุด ขั้นตอนแบบท่ือขั้นตอน
วิธีเชิงละโมบ หลกัการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ ก าหนดการ
พลวตั การคน้ปริภูมิสถานะ การคน้แนวลึก การคน้แนว
กวา้ง การยอ้นรอย, อัลกอริทีมแบบกระจาย อัลกอริทึม
ทางการค านวณ แนะน าความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหาอินแทร็กเทเบิล คลาสแบบ
พี เอ็นพี และเอ็นพีสมบูรณ์ ปัญหามาตรฐานแบบเอ็นพี
สมบูรณ์ 



 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) 
คอมพวิเตอร์แบบกระจำยและเทคโนโลยเีวบ็  
(Distributed Computers and Web Technologies) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย เช่น 
แบบแม่ข่าย/ลูกข่าย และแบบเพียร์ทูเพียร์ เป็นตน้ การเขียน
โปรแกรมซ็อก เก็ต  การกระจายภาระงาน  การเรียกใช้
กระบวนงานระยะไกล มิดเดิลแวร์ 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) 
ควำมมัน่คงคอมพวิเตอร์  
(Computer Security) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :           ไม่มี 
     หลกัการความมัน่คงคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลบั 
กุญแจสาธารณะ กุญแจสมมาตร บูรณภาพ ฟังก์ชันแฮช
วิทยาการ การซ่อนขอ้มูล การพิสูจน์ตวัจริง รหัสผ่าน ชีวมาตร 
การใหอ้ านาจ กลไกการควบคุมการเขา้ถึง ความมัน่คงเครือข่าย 
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) 
แนววธีิกำรปฏิบัตสิ ำหรับกำรพฒันำซอฟต์แวร์   
(Practical Approach for Software Development) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 มโนทัศน์ของโอเพ่นซอร์ส แชร์แวร์ ฟรีแวร์ 
ประเด็นการใช้ซอฟต์แวร์ซ ้ า ไลบรารีของโปรแกรม 
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ การสร้างไลบรารีหรือ
ส่วนประกอบของซอฟตแ์วร์เพ่ิม การติดต่อกบัโปรแกรม
ประยุกต์ หลกัการออกแบบส่วนติดต่อ ประเด็นส่ือหลาย
แบบ ประเด็นการจดัการส่วนเก็บขอ้มูล หนา้ท่ีของมิดเดิล
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) 
สถำปัตยกรรมกำรออกแบบและวิศวกรรมส ำหรับระบบ
อจัฉริยะ  
(Design Architecture and Engineering for Intelligent 
Systems) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี  

ประเด็นพ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบอจัฉริยะ กลยทุธ์
การแก้ปัญหาด้วยการสืบค้นแบบพ้ืนฐานและแบบ
กา้วหน้า การให้เหตุผลจากฐานความรู้ การให้เหตุผลขั้น
สูง การเรียนรู้ของระบบอจัฉริยะ หน่วยท างานแบบเอเจนต ์
กรณี ศึกษา ระบบอัจฉริยะระบบผู ้เช่ียวชาญ เว็บ เชิง
ไวยากรณ์ 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) 
กำรออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส  
(CMOS VLSI Design)   
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   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) 
กำรออกแบบระบบฝังตวั  
(Embedded System Design)   
รำยวชิำบังคบัเรียนร่วม :  240-309 
 ประวัติ ศ าสต ร์และภาพรวมของระบบ ฝั งตัว 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชง้านในระบบฝังตวั โปรแกรมฝังตวั 
การประมวลผลแบบพลงังานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได ้
ระเบียบวิธีการและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตัว การ
เช่ือมต่อและระบบสญัญาณแบบผสม 
 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 ำลองเครือข่ำยและกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ(Network 
Modeling and Performance Analysis) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  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) 
โพรโทคอลเครือข่ำย  
(Network Protocols) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :         240-206 
      แนะน าโพรโทคอลเครือข่าย การจดัเส้นทางของ
ไอพีแพ็กเกต เออาร์พี/อาร์เออาร์พี อินเทอร์เน็ตโพรโท
คอล ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี เอสซีทีพี การมลัติ
คาสท์ ดีเฮท็ซีพี การลอ็กอินทางไกล เอฟทีพี เอสเอม็ทีพี ป็
อบและเมป็ เอสเอน็เอม็พี 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) 
กำรประมวลผลสัญญำณและภำพ   
(Signals and Image Processing)       
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ทฤษฏีและหลกัการของการประมวลผลขอ้มูล
สญัญาณและภาพแบบดิจิทลั การไดม้าของขอ้มูลสัญญาณ
และภาพ การสุ่มตวัอยา่งและควอนไทเซชนั การคอนโวลู
ชัน อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบต่อเน่ืองและไม่
ต่อเน่ือง การกรองสัญญาณและภาพเชิงต าแหน่ง การกรอง
สัญญาณและภาพเชิงความถ่ี การวิเคราะห์ภาพเชิงสัณฐาน
วิทยา  การแยกขอ้มูลภาพ การประมวลผลภาพกับรูปร่าง
และโครงสร้างของภาพ การรู้จ าภาพ การบีบอดัขอ้มูลภาพ 
 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) 
ระบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์  
(Computer Control systems)   
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี  
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนอง
ในโดเมนเวลา ความเสถียรและความคลาดเคล่ือน ทางเดินของ
ราก ผลตอบสนองในโดเมนความถ่ี การออกแบบตวัควบคุม
แบบ PD, PID การแปลง Z เวลาการสุ่มขอ้มูล สมการผลต่าง 
การแปลงระบบเวลาต่อเน่ืองเป็นระบบเวลาเต็มหน่วยและ
ระบบเวลาเต็มหน่วย  การใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ทาง
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) 
โครงงำนวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1  
(Computer Engineering Project I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-203, 240-204 และ 240-308 
 นักศึกษาแต่ละคนจะต้องท าโครงงานทางด้าน
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์หน่ึงโครงงานซ่ึงคลุมสองเทอม โดยเนน้
งานดา้นการออกแบบและการสร้าง หรือการศึกษาค้นควา้จาก
การทดลอง นกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของงานดว้ย
การพูดในท่ีสัมมนาเป็นระยะ ๆ แมว้่านักศึกษาจะได้รับการ
แนะน าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคน นกัศึกษา
จะตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่างๆ 
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) 
โครงงำนวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2  
(Computer Engineering Project II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :      240-401 
 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 240-401 โดยเป็นการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทั่งเสร็จโครงงาน น าเสนอ
ผลงานดว้ยวิธีการปากเปล่า และน าเสนอช้ินงาน รวมทั้ ง
เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ดว้ย 
 Continuing of 2 4 0 -4 0 1  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) 
สหกจิศึกษำ    
(Cooperative Education)  
 การฝึกปฏิบติังานในลกัษณะเสมือนพนกังานใน
สถานประกอบการท่ีภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษาจะตอ้งมี
ชัว่โมงการท างานเต็มเวลารวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ 
หรือ 640 ชั่วโมง  เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้อง
น าเสนอและจดัท ารายงานใหก้บัสถานประกอบการ 
 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) 
วศิวกรรมเวบ็และกำรประยุกต์ใช้งำน  
(Web Engineering and Applications) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าวิศวกรรมเวบ็และองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
การสร้างแบบจ าลองโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ สถาปัตยกรรม
เว็บและการออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บท่ี ดีตาม



หลกัการ การจดัการโครงงานเพื่อพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์วบ็ 
เทคโนโลยีเวบ็แบบต่างๆ ของทางดา้นแม่ข่ายและลูกข่าย เวบ็
เชิงบริการ เว็บแมชอัพ กรณีศึกษาเฟรมเวิร์คช่วยการพัฒนา
โปรแกรมประยกุตเ์วบ็แบบต่างๆ  
 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) 
ระบบสำรสนเทศและกำรจดักำร      
(Information Systems and Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก์ร 
การจัดระบบของข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ วฏัจกัรการพฒันาระบบสารสนเทศ แนวทางในการ
พฒันาระบบสารสนเทศ การจดัการโครงการ ระบบสารสนเทศ
และการตดัสินใจ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของระบบ
สารสนเทศต่อบุคคลและสงัคม 
 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) 
กำรจดักำรโครงกำรซอฟต์แวร์  
(Software Project Management)       
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 การ เร่ิม ต้น โค รงก าร  ก ารบ ริห ารจัด ก ารและ
ความส าเร็จ การประเมินค่าและความเส่ียง ระบบคุณภาพและ
การท าให้เกิดผล การพฒันาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้ม สัญญา ตน้ทุน การเงิน การวางแผน องค์กร 
การบริหารจัดการคน นโยบายและกลยุทธ์ของสัญญา การ
พาณิชยน์านาชาติ 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) 
วศิวกรรมระบบซอฟต์แวร์เชิงบริกำร  
(Service-Oriented Software System Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง
บริการ สถาปัตยกรรมการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์
เชิงบ ริการ การจัดการกิจกรรมและประกอบบริการ 
ซอฟต์แวร์เชิงบ ริการส าห รับอุปกรณ์ ส่ือสารไร้สาย
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) 
กำรประมวลผลข้อมูลและองค์ควำมรู้แบบก้ำวหน้ำ 
(Advanced Information and Knowledge Processing) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :    240-321 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลองคค์วามรู้ดว้ย
ออนโทโลยี  การแทนองค์ความ รู้ด้วยออนโทโลย ี
กระบวนการและวิธีการส าหรับการสร้างออนโทโลย ี
ภาษาส าหรับการสร้างออนโทโลยี เคร่ืองมือช่วยการ
พฒันาออนโทโลยี การคน้หาองคค์วามรู้ดว้ยออนโทโลย ี
เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมาย เวบ็บริการเชิงความหมาย 
กรณีศึกษางานประยกุตเ์ก่ียวกบัออนโทโลย ี
 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) 
เหมืองข้อมูลและกำรประยุกต์ใช้งำน  
(Data Mining and Applications) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าเหมืองขอ้มูล คุณสมบติัของขอ้มูล การเตรียม
ข้อมูล วิธีลดขอบเขตของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ต้นไม้
ส าหรับการตดัสินใจ กฎของความเช่ือมโยง การแบ่งประเภท
ของข้อมูล การจัดกลุ่มของข้อมูล การค้นพบความรู้ใน
ฐานข้อมูล เทคนิคในการประเมินผล การประยุกต์ใช้งาน
เหมืองขอ้มูล 
 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) 
ขั้นตอนวธีิขั้นสูง   
(Advanced Algorithms) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :        240-310 
 ตวัอยา่งปัญหาทางขั้นตอนวิธี  กราฟ ขั้นตอนวิธีเชิง
ละโมบ ขั้นตอนวธีิแบบการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ การโปรแกรม
แบบพลวตั ขั้นตอนวิธีเชิงเรขาคณิต ปัญหาแบบ เอ็นพี และ
ปัญหาท่ีไม่สามารถจดัการไดท้างการค านวณ กลุ่มของปัญหาท่ี
อยู่นอกเหนือ เอ็นพี  ขั้นตอนวิธีการประมาณ การคน้หาแบบ
ทอ้งถ่ิน ขั้นตอนวธีิท่ีใชห้ลกัการสุ่ม      
 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) 
คอมพวิเตอร์แอนิเมชันและเกม  

(Computer Animation and Game) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าเทคโนโลยเีกมคอมพิวเตอร์ ประเภทและ
หลกัการการออกแบบ ผลกระทบของเกมต่อสังคม  การ
เขียนโปรแกรมส าหรับเกมเชิงโตต้อบ ลกัษณะการเขียน
โปรแกรม  การวนซ ้ าของเหตุการณ์ กระบวนการยอ่ย  การ
ท าการ ภาพเคล่ือนไหว 2 และ 3 มิติการเรนเดอร์ การ
ต ร ว จส อ บ ก ารชน  พ้ื น ฐ าน ต้น แบ บ ท าง 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) 
กำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพวิเตอร์   
(Human-Computer Interaction) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ การติดต่อกับผูใ้ช้แบบ
กราฟิก เทคโนโลยีด้านอินพุตเอาต์พุต  การประเมิน
ซอฟต์แวร์โดยใช้มนุษย์เป็น ศูนย์กลาง การพัฒนา
ซอฟตแ์วร์โดยใชม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การออกแบบระบบ
การติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก การโปรแกรมส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ชแ้บบกราฟิก 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) 
กำรรักษำควำมมั่นคงโปรแกรมประยุกต์ เว็บและระบบ
สำรสนเทศ 



(Security in Web Applications and Information Systems)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :   240-312 
 ประโยชน์ของการรักษาความมั่นคงโปรแกรมเว็บ
และระบบสารสนเทศ เทคนิคการบุกรุกท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาต
และเคร่ืองมือช่วย เทคนิควิธีปลอดภยัเพ่ือการยนืยนัตวัตน  การ
ก าหนดระดับสิทธิใช้งาน และการเข้ารหัสข้อมูล กลไกการ
รักษาความมั่นคงในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  การรักษา
ความมัน่คงไฟลเ์อกสาร เอก็ซ์เอ็มแอล 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)     
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมสำรสนเทศ 1   
(Special Topic in Information Engineering I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิ เศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
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)      
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมสำรสนเทศ 2   
(Special Topic in Information Engineering II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้พิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามท่ีภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ก 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) 
หลกักำรระบบกำรท ำงำนแบบเวลำจริง  
(Principles of Real Time Systems)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  240-304 
     พ้ืนฐานการออกแบบระบบทั้ งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ การท างานตามเวลาจริง นโยบายความปลอดภยั
สูงสุด  ระบบสมองกลฝังตัวท่ี มีความน่าเช่ือถือและ
ทนทานต่อ ส่ิงแวดล้อม พ้ืนฐานการรวมระบบของ
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง 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) 
สถำปัตยกรรมแบบมลัตคิอร์และกำรเขียนโปรแกรม 
(Multi-Core Programming and Architecture)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนะน าสถาปัตยกรรมมลัติคอร์ แนวคิดการเขียน
โปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดบัเธรด  รูปแบบ
ท่ีใช้ในการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบัก
โปรแกรมแบบขนาน  การวิ เคราะ ห์ และป รับป รุง
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) 
กำรจดัก ำหนดกำรทรัพยำกรและกำรจดักำร     
(Resource scheduling and management)         
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  240-212 
 บทน า  ก ารวิ เค ร าะ ห์ แล ะ เท ค นิ ค ก ารจัด
ก าหนดการ ล าดับความส าคญั การจัดล าดับความส าคัญ
หลายตัว การวดัประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ระบบ 



ปริมาณงาน วนัส้ินก าหนด ภาวะถ่วงดุลของประสิทธิภาพ 
คุณลกัษณะของภาระงาน ผลกระทบของคุณลกัษณะของภาระ
งานต่อประสิทธิภาพ 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) 
สถำปัตยกรรมและทฤษฏีกำรทดสอบวงจรรวมขนำดใหญ่มำก  
(Architectures and VLSI Test Principles)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 การทบทวนประวติัของเทคโนโลยกีารทดสอบวงจร
รวมขนาดใหญ่มาก การออกแบบส าหรับรองรับการทดสอบได ้
การจ าลองการท างานด้านตรรกะ การจ าลองการท างานด้าน
ความผิดพลาด การก าเนิดข้อมูลส าหรับการทดสอบ การ
ทดสอบภายในตวั การบีบอดัขอ้มูลทดสอบ  
 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) 
เครือข่ำยไร้สำยแบบเฉพำะกิจและตัวตรวจรู้: สถำปัตยกรรมและ
โพรโทคอล  
(Wireless Ad hoc Sensor Networks:Architectures and 
Protocols) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮ็อก 
และเครือข่ายตัวตรวจรู้ สถาปัตยกรรมของตัวตรวจรู้ ทั้ ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่าย โพรโท
คอลระดบัชั้นส่ือสาร การควบคุมการเขา้ถึงส่ือกลาง การคน้หา
เส้นทางในเครือข่ายแบบแอดฮ็อก และเครือข่ายตวัตรวจรู้ การ
ออกแบบดว้ยวธีิการเช่ือมต่อระหวา่งระดบัชั้นส่ือสาร 
  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) 
กำรออกแบบร่วมฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
(Hardware and Software Codesign) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  240-208 
 แนะน าการออกแบบร่วมอาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์ 
การออกแบบระบบ กราฟควบคุมการไหลของขอ้มูล การ
ออกแบบฮาร์ดแวร์ การออกแบบซอฟตแ์วร์ 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) 
ระบบแบบกระจำยและขั้นตอนวธีิ  
(Distributed Systems and Algorithms) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  240-304 และ 240-307 
 แนะน าระบบแบบกระจายและขั้นตอนวิธีต่าง ๆ 
การเข้าจังหวะ ความสอดคล้องและการส าเนา ความ
ทนทานต่อความผิดพลาด ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 
ขั้นตอนวธีิแบบกระจาย  
 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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ทิศทางของเทคโนโลยี โพรเซสเซอร์แบบไปป์
ลายน์ โพรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์  โครงสร้างซุปเปอร์สเก
ลาร์ การประมวลผลแบบไม่เรียงล าดบั การค านวณแบบ
ท านาย  ค  าสั่งระบบคอมพิวเตอร์ท่ีระบุการท างานแบบ
ขนานในระดบัค าสัง่อยา่งชดัแจง้  การออกแบบโครงสร้าง
ล าดบัชั้นของหน่วยความจ า  เทคนิคการควบคุมการไหล
ของข้อ มูลระหว่าง รี จิส เตอ ร์ขั้ น สู ง  การจัดองค์กร
หน่วยความจ าแคช การท านายการบรานช์แบบคงท่ีและ



แบบพลวตั  การบรานช์แบบซีโรไซเคิล การท ามลัติเธรดและ
และมลัติโพรเซสเซอร์ระดบัชิป 
 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) 
กำรประมวลผลทำงคณิตศำสตร์และขั้นตอนวธีิ   
(Computer Arithmetic and Algorithm) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  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) 
กำรประมวลผลแบบคลำวด์และกระจำย       
(Distributed and Cloud Computing) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 โมเดลระบบกระจายและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง คลสั
เตอร์คอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณแบบปรับขนาดได ้เคร่ือง
เสมือนและเทคโนโลยเีสมือนส าหรับคลสัเตอร์และศูนยข์อ้มูล 
การออกแบบแพลตฟอร์มการค านวณแบบกลุ่มเมฆ การ
โปรแกรมแบบกลุ่มเมฆและส่ิงแวดล้อมซอฟต์แวร์  การ
ค านวณแบบท่ีมีอยูทุ่กหนทุกแห่งดว้ยกลุ่มเมฆและอินเทอร์เน็ต
ของส่ิงต่างๆ 
 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)   
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 1  
(Special Topic in Computer System Design 
Engineering I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี  
 หัวขอ้พิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
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)            
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 2 
( Special Topic in Computer System Design 
Engineering II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
สาขาวิศวกรรมระบบคอมพิ วเตอร์  ตาม ท่ีภาควิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ก 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) 
กำรเขียนโปรแกรมอนิเทอร์เน็ต   
(Internet Programming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :       240-210  
 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การขับเคล่ือนด้วย
เหตุการณ์  การประมวลผลโดยข้ึนอยู่กับสถานะ การ
ประมวลผลโพรโตคอล โมดูล การโปรแกรมแบบกระจาย 
เวบ็เซอร์วสิ เซิร์ฟเวอร์โครงสร้างขอ้มูล ผูบ้อกรับข่าว และ
ผูแ้จง้ข่าว การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายสังคม การรองรับการ



ขยายตัว เครือข่ายส่งเน้ือหา การแบ่งภาระงาน พร็อคซ่ีแบบ
ยอ้นกลบั 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) 
กำรออกแบบและบริหำรจดักำรเครือข่ำยส ำหรับองค์กร     
(Enterprise Network Design Operation and Management) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :     240-101 และ 240-206 
 หลกัการออกแบบเครือข่ายส าหรับองค์กร วิเคราะห์
ความตอ้งการและจดัท าขอ้ก าหนดคุณลกัษณะขั้นพ้ืนฐานของ
ระบบการออกแบบและบริหารจัดการศูนยข์อ้มูลขององค์กร 
การจดัการระบบป้องกนัอคัคีภยัในศูนยข์อ้มูล การจดัการระบบ
ระบายความร้อนในศูนยข์อ้มูลเทคโนโลย ีคลาวดแ์ละเครือข่าย
ในศูนยข์อ้มูล การบริหารจดัการศูนยข์อ้มูลและกูข้อ้มูล 
 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) 
กำรเช่ือมต่อเครือข่ำยของพหุส่ือ  
(Multimedia Networking) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-206 
 หลักการของการรับส่งเสียงแบบแพ็กเก็ต คุณภาพ
การบริการเสียงบนเครือข่ายไอพี แหล่งของเวลาหน่วง ค่าเวลา
หน่วง ค่าหน่วงเวลา ค่าผิดพลาดทางเวลา การสูญหายของแพก็
เก็ต ผลกระทบของเวลาหน่วงและการสูญหายของแพก็เก็ต โอ
เวอร์เฮดของเสียงบนเครือข่ายข้อมูล สมรรถนะและการ
เปรียบเทียบการเขา้รหสัและถอดรหสัของเสียง แบบจ าลองของ
มอสและอี-โมเดล แนะน าการส่ือสารดว้ยวิดีโอ การแบ่งแยกสี 
รูปแบบของวิดีโอและสมรรถนะ พฤติกรรมของแหล่งวิดีโอ 
การจบัภาพวิดีโอ ตวัแปรต่างๆท่ีมีผลต่อวดีิโอ การส่ือสารแบบ
เวลาจริงบนเครือข่าย  อินเทอร์เน็ตและโพรโทคอลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนะน าโพรโทคอล เอสไอพี การไหลของสัญญาณและ
องคป์ระกอบของเอสไอพี การระบุสัญญาณของ 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) 
กำรบริกำรและเครือข่ำยยุคหน้ำ  
(Next Generation Services and Networks) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 240-206 
       เครือข่ายแบบใชส้ายความเร็วสูง อีเทอร์เน็ทและ
เครือข่ายใยแกว้ เครือข่ายความเร็วสูงชนิดไร้สาย โมบาย
ไอพี คุณภาพการบริการและคุณภาพจากประสบการณ์ 
มาตรฐานท่ีถูกเปิดใชแ้ละซอฟตแ์วร์ดีไฟเน็ตเวิร์ค แนวคิด
การส่ือสารระหวา่งเพียร์ โอเวอร์เลยแ์บบไร้โครงสร้าง โอ
เวอร์เลยแ์บบโครงสร้าง การใช้งานการส่ือสารระหว่าง
เพียร์ การค้นหาในเครือข่ายส่ือสารระหว่างเพียร์ การ
ส่งผ่านขอ้มูลในเครือข่ายส่ือสารระหวา่งเพียร์ การกระจาย
ขอ้มูลและการท ามัลติคาสต์บนโอเวอร์เลย ์แนวคิดการ
ให้บริการผ่านโอเวอร์เลย ์การส่งเสียงในเครือข่ายส่ือสาร
ระหวา่งเพียร์ การบริการทีวีระหว่างเพียร์ การบริการโดย
ไอเอม็เอส แบบจ าลองและแนวคิด การบริการไอพีทีวีผา่น
ไอเอ็มเอส การประชุมผ่านไอเอ็มเอส การค านวณแบบ
บริบท 



       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) 
ควำมมัน่คงเครือข่ำยขั้นสูง  
(Advanced Network Security) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :        240-312  
 บทน า โพรโทคอลเครือข่าย วิทยาการรหัสลบั การจู่
โจมเครือข่าย ความมัน่คงการพิสูจน์ตวัจริง ความมัน่คงควบคุม
การเขา้ถึง การจดัการเอกลกัษณ์ จุดดอ้ยความมัน่คงของโพรโท
คอลการจัดเส้นทาง วิธีการป้องกัน ไอพีเซค ความมั่นคงทีซี
พีไอพี ไฟลว์อลล ์ระบบตรวจจบัผูบุ้กรุก ความมัน่คงของหวัขอ้
ขั้นสูง การสนทนาบนไอพี เครือข่ายตัวตรวจรู้ไร้สาย การช้ี
เฉพาะด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ การแพร่สัญญาณและการแพร่
สญัญาณเฉพาะกลุ่มปลอดภยั 
 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) 
เครือข่ำยไร้สำยขั้นสูง  
(Advanced Wireless Networks) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-306 
 ภาพรวมของการส่ือสารแบบไร้สาย ช่องสัญญาณการ
ส่ือสารแบบไร้สาย สัญญาณแบบไร้สาย  การเคล่ือนท่ีของ
คล่ืนวิทยุ สายอากาศ  เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย  เครือข่าย

เฉพาะกิจเคล่ือนท่ี   เครือข่ายยานยนต์เฉพาะกิจ  การ
ส่ือสารแบบไร้สายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หัวข้อท่ี
ทนัสมยัของเครือข่ายไร้สาย 
 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) 
นิตวิทิยำศำสตร์เชิงดจิทิลั  
(Digital Forensics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 บทน า ระบบแฟ้ม การจัดการกับคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ การแสวงหาหลักฐานในห้องปฏิบัติการนิติ
คอมพิวเตอร์ การสืบสวนออนไลน์ การบนัทึกขอ้มูลการ
สอบสวน  ความ รับ ฟั งได้ของหลักฐาน ดิ 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)   
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ส่ือสำร 1 
(Special Topic in Computer Networks and 
Communications Engineering I)       
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้พิเศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร ตามท่ีภาควชิาวิศวกรรม
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)            
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมเครือข่ำยคอมพวิเตอร์และส่ือสำร 2 
(Special Topic in Computer Networks and 
Communications Engineering II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้พิเศษความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทางสาขา
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และส่ือสาร ตามท่ีภาควิชา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ก 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)   
หลกักำรหุ่นยนต์   
(Principle of Robotics)  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 วิวฒันาการของหุ่นยนต์ ผลกระทบของเทคโนโลยี
หุ่นยนตต์่อสังคม หลกัการพ้ืนฐานของหุ่นยนต ์โครงสร้างของ
หุ่นยนต ์ตน้แบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต ์การมองเห็น 
การวางแผนการเคล่ือนท่ี กลศาสตร์การเคล่ือนไหว กลศาสตร์
การเคล่ือนไหวผกผนั ขั้นตอนวิธีและวิธีการแก้ปัญหา การ
ควบคุม การจัดการขอ้มูล 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) 
จกัรกลอจัฉริยะ  
(Machine Intelligence)                      
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี

 แนะน าวิธีการและเทคโนโลยีท่ีท าให้เคร่ืองจกัร
มีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การตดัสินใจ 
การแสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การควบคุมชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ์ การ
ประมวลผลชาญฉลาด การตัดสินใจแบบหลายเง่ือนไข 
การรวมขอ้มูล ระบบฟัซซ่ี เครือข่ายประสาทเทียม เหมือง
ข้อมูล ทฤษฎีของเบย์ ขั้ นตอนวิธีพัน ธุกรรม 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) 
ตวัตรวจรู้และกำรปรับสภำพสัญญำณจำกตวัตรวจรู้ 
(Sensors and Sensor Signal Conditioning) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัการของตวัตรวจรู้ คุณสมบติัของตวัตรวจรู้ 
ตวัตรวจรู้ความเร่ง ความสั่นสะเทือนและแรงกระแทก ตวั
ตรวจรู้ชีวภาพ  ตัวตรวจรู้แบบคาปาซิทีฟ ตัวตรวจรู้
สนามแม่เหลก็ ตวัตรวจรู้การไหลและระดบั ตวัตรวจรู้แรง 
ภาระและน ้ าหนัก ตวัตรวจรู้ความช้ืน ตวัตรวจรู้ต าแหน่ง
และการเคล่ือนท่ี ตวัตรวจรู้ความดัน ตวัตรวจรู้อุณหภูมิ   
สเตรนเกจ เครือข่ายตัวตรวจรู้ไร้สาย การปรับสภาพ
สัญญาณ วงจรขยายเพื่อการปรับสภาพสัญญาณ วงจร
แปลงแอนะลอ็ก เป็นดิจิทลัเพื่อการปรับสภาพสญัญาณ 
 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) 
กำรประมวลผลสัญญำณเสียงพูด  
(Speech Processing) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 การก าเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด แนะน าระบบ
รู้จ าเสียงพูด เทคนิคการสกัดค่าลักษณะเด่นของเสียงพูด 
สัมประสิทธ์ิเค็ปสตรัมเมล การเข้ารหัสแบบท านายเชิงเส้น 
แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ เคร่ืองมือส าหรับระบบรู้จ าเสียงพูด 
ระบบรู้จ าเสียงพดูค าต่อเน่ืองท่ีมีจ านวนค าศพัทม์าก แนะน าการ
สงัเคราะห์เสียงพดู  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) 
ส่วนควบคุมเคร่ืองยนต์ประเภทกำรสันดำปภำยใน   
(Internal Combustion Engine Control Unit) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 การออกแบบระบบควบคุมเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน
ประเภทต่าง ๆในรูปแบบสมองกลฝังตวัให้สามารถท างานได้
ในเวลาจริงบนเง่ือนไขการท าการควบคุมทั้งแบบไม่ป้อนกลบั
และป้อนกลบับนพ้ืนฐานโมเดลแบบคิดค่าเฉล่ียและโมเดล
แบบไม่ต่ อ เน่ื อ งโดยพิ จารณ าตัวแปร อ่ืน   เช่นสภาวะ
ส่ิงแวดลอ้ม สญัญาณรบกวน การชิงจุดระเบิด การคาดเดาองศา
การท 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 ำวธีิกำรจ ำแนกรูปแบบ    
(Introduction to Pattern Classifier) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 วธีิการพิจารณาความส าคญัขอ้มูล การลดมิติของ
ขอ้มูล ผลของการลดมิติของขอ้มูล ขอ้เสียของขอ้มูลท่ีมี
หลายมิติ  ความส าคัญของการคัดแยก  การแบ่งแยก
ประเภทเบ้ืองต้น การกระจายตัวแบบปกติ ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์  การประยุกต์ใชข้อ้มูลท่ีมีผลต่อ
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) 
คอมพวิเตอร์วทิศัน์ ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ  
(Computer Vision Theory and Practiceฉ  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 แนวคิดหลักทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การ
สร้างภาพ แบบจ าลองกลอ้งและการปรับเทียบมาตรฐาน
การสกัดคุณลักษณะส าคัญจากภาพ การตรวจจับการ
เคล่ือนไหว เทคนิคการลบพ้ืนหลงัและเทคนิคออพติคอล
โฟลว ์ การติดตามวตัถุคาลแมนและ การกรองเกาะกลุ่ม
แน่นการจดัแยกและจดจ าวตัถุ เคย-์มีน วธีิการของฮาร์ไลก ์
ระบบสเตอริโอวิชัน เรขาคณิตแบบอิปิโพลาร์ การสร้าง
แบบจ าลองสามมิติจากภาพหลายมุมมอง เทคนิคทาง
พีชคณิตและเทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค่าไอเกน เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การ
หาค่าเหมาะท่ีสุดดว้ยก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดและวิธีเกรเดียนต์
ดีเซนท ์ 
 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; 3 D 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 ำกำรจ ำลองด้วยคอมพวิเตอร์  
(Introduction to Computer Simulation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจ าลอง
พลวตั โมเดลทางกายภาพ ระบบจ าลองการท างาน เหตุการณ์
ไม่ต่อเน่ือง 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)   
หัวข้อพิ เศษทำงวิศวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 1 
(Special Topic in Computer Control Systems and Robotics 
Engineering I)      
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวข้อพิ เศษของเทคโนโลยีทางสาขาวิศวกรรม
ควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์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)            
หัวข้อพิ เศษทำงวิศวกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 2   
(Special Topic in Computer Control Systems and Robotics 
Engineering II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 หัวขอ้พิเศษความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทางสาขา
วศิวกรรมควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์ตามท่ีภาควชิา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ก 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 ำวศิวกรรมศำสตร์    
(Introduction to Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 ประวติัความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กร
วิชาชีพ ท่ี เก่ียวข้อง 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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : ไม่ม ี
              ค วามส าคัญ ของก าร เขี ยนแบบ วิศ วกรรม 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้ การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าห รับงาน เขียนแบบ
เรขาคณิตประยกุต ์ การเขียนภาพสามมิติ    ภาพฉายออโธ 
กราฟฟิก และการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ
ภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาดเคล่ือน 
และรายละ เอี ยด อ่ืนๆ  พ้ื น ฐานการ เขี ยน แบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 
               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) 
กลศำสตร์วศิวกรรม 1   
(Engineering Mechanics I)     
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี      
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต ์แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวตัถุอิสระ 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) 
กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
(Environmental Impact Assessment) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนกัดา้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหวา่งงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 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) 
กำรจดักำรธุรกจิส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร                    
(Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship)  
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ 
การวางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสัง่การ 
และการควบ คุม   หลักการของการตลาด  การ เป็น
ผู ้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวเิคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคก์รและทรัพยากร
มนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จดัท าแผนการเงิน การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
การประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐ
เพ่ือผู ้ประกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
  
 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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1  
(Mathematics Physical Science I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ 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) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2  
(Mathematics Physical Science II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :   322-171  
      ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเสน้อนัดบัท่ีสอง
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยกุต ์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) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : ไม่ม ี       
                ป ริม าณ สั มพัน ธ์  ท ฤษ ฎี อ ะตอม  โค รงส ร้ าง 

อิเลก็ตรอนของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาต
เรฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พนัธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ 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) 
ปฏิบัตกิำรเคมทีัว่ไป  
(General Chemistry Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  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 ำหรับวศิวกร 1  
(Physics for Engineers I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี

 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิ
เลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์
ของไหล 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 ำหรับวศิวกร 2  
(Physics for Engineers II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  ไม่ม ี
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าท่ีเปล่ียน
ตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ กลศาสตร์ ควอนตัม
เบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
     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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1   
(Physics Laboratory for Engineers I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั:  332-103  
     การใชเ้วอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวดั
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การสัน่ โมเมนต ์ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุแขง็เกร็ง 
      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) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2  
(Physics Laboratory for Engineers II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั :        332-104  
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
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) 
กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั 
(Law Relating to Occupations and Everyday Life) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่ม ี
 หลกัส าคญัของกฎหมาย การบังคบัใช้และการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต
ในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวมทั้ งความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น 
กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
กฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการ
แพทย์ กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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 
 


