มคอ. 2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื'อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมวดที' 1 ข้อมูลทัวไป
'
1. รหัสและชื'อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร 25470021100421
- ชื'อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2. ชื'อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื6อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื6อย่อ
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื6อเต็ม
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
ชื6อย่อ
B.Eng. (Computer Engineering)
3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
ไม่ม ี
4. จํานวนหน่ วยกิ ตที'เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 147 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (ทางวิชาการ)
5.2 ภาษาที'ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทังE นิสติ ไทยและนิสติ ต่างชาติทส6ี ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื'น
เป็ นหลักสูตรของเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื6อ หลักสูตรวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- เริม6 ใช้มาตังE แต่ปีการศึกษา 2532
- ปรับปรุงครังE สุดท้ายเมือ6 ปีการศึกษา 2556
การพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
- ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการการศึ
6
กษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครังE ที.6 ..........
วันที.6 ...........เดือน...............................พ.ศ..............
- ได้รบั อนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครังE ที.6 .............
เมือ6 วันที…
6 ……เดือน…………………พ.ศ.……………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที'มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที'สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรคอมพิวเตอร์
(2) นักวิจยั ทีเ6 กีย6 วข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์
(3) นักออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(4) นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
(5) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(6) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจทีม6 กี ารใช้คอมพิวเตอร์
(7) ผูป้ ระกอบการอิสระ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิ ต
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
'
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มสาระอยูด่ มี สี ุข
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มสาระภาษากับการสื6อสาร
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
- วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื6องานประยุกต์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธที างซอฟต์แวร์
- กลุ่มโครงสร้างพืนE ฐานของระบบ
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
- กลุ่มทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
'
ไม่น้อยกว่า
30 หน่ วยกิ ต
1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสขุ
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิ ต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(1-0-2)
(Physical Education Activities)
และให้นิสติ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่ วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
6
กลุ่มสาระอยูด่ มี สี ุข
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
ไม่น้อยกว่า
3 หน่ วยกิ ต
ให้นิสติ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
6
กลุ่มสาระแห่งศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื'อสาร
13 หน่ วยกิ ต
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01999021

ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
9( - )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
1( - )
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไม่น้อยกว่า
5 หน่ วยกิ ต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และให้นิสติ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
6
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่ วยกิ ต
ให้นิสติ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
6
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
2.1 วิ ชาแกน

ไม่น้อยกว่า

111 หน่ วยกิ ต
40 หน่ วยกิ ต

วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21
01403114 ปฏิบตั กิ ารหลักมูลเคมีทวไป
ั6
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
01403117 หลักมูลเคมีทวไป
ั6
(Fundamental of General Chemistry)
01417167 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม I
(Engineering Mathematics I)
01417168 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม II
(Engineering Mathematics II)
01417267 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม III
(Engineering Mathematics III)
01420111 ฟิสกิ ส์ทวไป
ั6 I
(General Physics I)
01420112 ฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 II
(General Physics II)
01420113 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ I
(Laboratory in Physics I)
01420114 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ II
(Laboratory in Physics II)

หน่ วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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วิชาแกนทางวิศวกรรม
19 หน่ วยกิต
01204312 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและสถิตสิ าํ หรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Probability Theory and Statistics for Computer Engineers)
01204371
01208111
01205211
01205231
01205332
01208201

เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
(Transform Techniques in Signal Processing)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I
(Electric Circuit Analysis I)
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I
(Electronic Circuits and Systems I)
ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
หลักการพืนE ฐานทางกลศาสตร์วศิ วกรรม
(Basic Principle in Engineering Mechanics)

2.2 วิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มเทคโนโลยีเพื6องานประยุกต์
01204351 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)

** วิชาปรับปรุง

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

55 หน่ วยกิ ต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
(Computer and Programming)
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปญั หา
(Abstract Data Types and Problem Solving)
01204341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

10 หน่ วยกิต
3(2-3-6)

กลุ่มโครงสร้างพืนE ฐานของระบบ
01204211** คณิตศาสตร์เต็มหน่ วยและพีชคณิตเชิงเส้น
(Discrete Mathematics and Linear Algebra)
01204213 ทฤษฎีการคํานวณ

14 หน่ วยกิต
4(4-0-8)

3(3-0-6)
4(3-3-8)

3(3-0-6)
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01204214

(Theory of Computation)
ปฏิบตั กิ ารการแก้ปญั หา
(Problem Solving Laboratory)

1(0-3-2)

01204313

การวิเคราะห์และออกแบบขันE ตอนวิธ ี
3(3-0-6)
(Algorithm Design and Analysis)
01204332 ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
(Operating Systems)
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
20 หน่ วยกิต
01204222 การออกแบบระบบดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Systems Design)
01204224 ปฏิบตั กิ ารวงจรตรรก
1(0-3-2)
(Logic Circuit Laboratory)
01204225 สถาปตั ยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture and Organization)
01204322 ระบบฝงั ตัว
3(3-0-6)
(Embedded System)
01204324 ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
(Computer System Laboratory)
01204325 การสื6อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks)
01204421** เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Networks)
01204437* ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Security)
กลุ่มทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ
8
01204223 การฝึกปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Practicum in Computer Engineering)
01204271* วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบือE งต้น
(Introduction to Computer Engineering)
01204391* ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม I
(Career and Social Skill Development Laboratory I)
** วิชาปรับปรุง
* วิชาเปิดใหม่

หน่ วยกิต
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
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01204491* ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม II
(Career and Social Skill Development Laboratory II)
01204495** การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project Preparation)
01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project)
01219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Training Camp)

1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
1(0-3-2)

2.3 วิ ชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
16 หน่ วยกิ ต
เลือกลงทะเบียน 1 รายวิชาในกลุ่มประสบการณ์ภาคสนามและเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
ต่าง ๆ ดังต่อไปนีE
กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม
01204399 การฝึกงาน
(Internship)
01204490 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
กลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
01200311 ทักษะการสื6อสารในงานวิศวกรรม I
(Communication Skills in Engineering I)
01206321 การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร I
(Operations Research for Engineers I)
01206323 การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร II
(Operations Research for Engineers II)
กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีและการประยุกต์
01204314** สถิตสิ าํ หรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Statistics for Computer Engineering Applications)
01204472** การคํานวณเชิงตัวเลข
(Numerical Computation)
กลุ่มวิชาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ
01204436 วิศวกรรมระบบเวลาจริง
(Real-time System Engineering)
** วิชาปรับปรุง

1
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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01204473
01205338

ระบบเมคาทรอนิกส์และการควบคุม
(Mechatronic System and Control)
ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
(VLSI Systems)

กลุ่มวิชาด้านซอฟต์แวร์
01204331** ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบบ
(System Software Interface)
01204342 การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Managing Software Development)
01204432 การออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Design)
01204433** การแปลภาษาโปรแกรม
(Programming Language Translation)
01204434** ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
(Parallel and Distributed Computing Systems)
01204435** มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม
(Programming Language Concepts)
01204438* สถาปตั ยกรรมโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร
(Enterprise Application Architecture)
01204451** การออกแบบระบบฐานข้อมูล
(Database System Design)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัย
01204422 ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตังE ค่าพืนE ฐาน
1(0-3-2)
(Basic Networks and Network Configuration Laboratory)
01204423** สถาปตั ยกรรมเคอร์เนลเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6)
(Network Kernel Architectures and Implementation)
01204425** การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet System Programming)
01204426 ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตังE ค่าขันE สูง
3(2-3-6)
(Advanced Network and Network Configuration)
01204427 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-3-6)
(Computer System and Network Security)
** วิชาปรับปรุง
* วิชาเปิดใหม่

มคอ. 2
01204428
01204429

ระบบคอมพิวเตอร์ฝงั ตัวแบบไร้สาย
(Wireless Embedded Systems)
เครือข่ายไร้สายและการจําลองเครือข่าย
(Wireless Networks and Simulation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาปญั ญาประดิษฐ์
01204453 การค้นคืนและการทําเหมืองข้อมูลเว็บ
3(3-0-6)
(Web Information Retrieval and Mining)
01204456 การทําเหมืองข้อมูลเครือข่ายสังคม
3(3-0-6)
(Social Networks Data Mining)
01204457 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
3(3-0-6)
(Semantic Web Technology)
01204458* การเงินเชิงคํานวณเบือE งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Computation Finance
01204461** ปญั ญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
01204462 ระบบผูช้ าํ นาญการเบือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Expert Systems)
01204463** การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Natural Language Processing)
01204464* ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Vision)
01204465** การทําเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรูเ้ บือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีส6อื ประสมและกราฟิกส์
01204481** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขนั E พืนE ฐาน
(Foundations of Computer Graphics)
01204482** การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุ ษย์
(Computer-Human Interfaces)
01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจทิ ลั
(Digital Image Processing)
01205314 การประมวลสัญญาณดิจทิ ลั
(Digital Signal Processing)
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
01204352 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics in Information Technology)
01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
01204454 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Management of Technology and Innovation)
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปญั หาพิเศษ
01204496 เรือ6 งเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Engineering)
01204498 ปญั หาพิเศษ
(Special Problems)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
01219312 การโปรแกรมแบบฟงั ก์ชนั 6
(Functional Programming)
01219322 วิศวกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Engineering)
01219332 คลังข้อมูล
(Data Warehouse)
01219333 การทําเหมืองข้อมูลเบือE งต้น
(Introduction to Data Mining)
01219334 การประมวลผลรายการเปลีย6 นแปลง
(Transaction Processing)
01219336 ระบบฐานข้อมูลขันE สูง
(Advanced Database)
01219343 การทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing)
01219344 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื6อนที6
(Mobile Software Development)
01219349 การผลิตเกมดิจทิ ลั
(Digital Game Production)
01219351 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1-3
1-3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
01219361
01219362
01219364
01219411

01219421
01219451
01219452
01219461
01219482
01219492

อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
(Business Intelligence)
การเรียนรูข้ องเครือ6 งจักร
(Machine Learning)
การค้นพบความรู้
(Knowledge Discovery)
ความมันคงของระบบคอมพิ
6
วเตอร์
(Computer Systems Security)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหารจัดการ
(Cloud Computing Technology and Management)
เทคโนโลยีการบริการเว็บ
(Web Services Technology)
หลักการความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ
(Principle of Information Security)
แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
(Big Data Platform and Analytics)
การอธิบายข้อมูลด้วยภาพ
(Data Visualization)
การเป็ นผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์
(Software Entrepreneurship)

3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิ ต

ความหมายของเลขรหัสประจําวิ ชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก ซึง6 มีความหมายดังนีE
เลขลําดับที6 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที6 3-5 (204) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลขลําดับที6 6
หมายถึง ระดับชันE ปี
เลขลําดับที6 7
มีความหมายดังต่อไปนีE
1
หมายถึง กลุ่มวิชาการโปรแกรมและทฤษฎีการคํานวณ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
หมายถึง กลุ่มวิชาการโปรแกรมระบบ
4
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มคอ. 2
5
6
7
8
9
เลขลําดับที6 8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มวิชาปญั ญาประดิษฐ์
กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาระบบหลายสื6อและการโต้ตอบกับผูใ้ ช้
กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ ฝึกงาน สหกิจศึกษาเรือ6 งเฉพาะ
ทาง สัมมนา ปญั หาพิเศษโครงงานวิศวกรรม
ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

มคอ. 2
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสําหรับนิ สิตที'ไม่เรียนสหกิ จศึกษา
ปี ที' 1 ภาคการศึกษาที' 1
01204111
01417167
01420111
01420113
01999111
01999021
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม I
3(3-0-6)
ฟิสกิ ส์ทวไป
ั6 I
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ I
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
3( - - )
รวม
21( - - )

ปี ที' 1 ภาคการศึกษาที' 2
01208111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175xxx
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
ปฏิบตั กิ ารหลักมูลเคมีทวไป
ั6
1(0-3-2)
หลักมูลเคมีทวไป
ั6
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม II
3(3-0-6)
ฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 II
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ II
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระอยูด่ มี สี ุข
3( - - )
รวม
21( - - )

มคอ. 2
ปี ที' 2 ภาคการศึกษาที' 1
01204211
01204212
01204222
01204224
01204312
01205211
01219211
01417267

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์เต็มหน่ วยและพีชคณิตเชิงเส้น
4(4-0-8)
แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปญั หา
3(3-0-6)
การออกแบบระบบดิจทิ ลั
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารวงจรตรรก
1(0-3-2)
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและสถิตสิ าํ หรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าI
3(3-0-6)
ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม III
3(3-0-6)
รวม
21(19-6-42)

ปี ที' 2 ภาคการศึกษาที' 2
01204214
01204223
01204225
01204271
01204313
01204351
01204371
01205231

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบตั กิ ารการแก้ปญั หา
1(0-3-2)
การฝึกปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
สถาปตั ยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบือE งต้น
1(0-3-2)
การวิเคราะห์และออกแบบขันE ตอนวิธ ี
3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์I
3(3-0-6)
รวม
18(12-9-36)

มคอ. 2
ปี ที' 3 ภาคการศึกษาที' 1
01204213
01204324
01204325
01204332
01204341
01205332
01208201

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
การสื6อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-3-8)
ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
หลักการพืนE ฐานทางกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระอยูด่ มี สี ุข
2( - - )
รวม
20( - - )

ปี ที' 3 ภาคการศึกษาที' 2
01204322
01204391
01204421
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบฝงั ตัว
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 1
1(0-3-2)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก
6( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระภาษากับการสื6อสาร
1( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
20( - - )

มคอ. 2
ปี ที' 4 ภาคการศึกษาที' 1

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
01204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
01204399 การฝึกงาน
1
วิชาเฉพาะเลือก
6( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
รวม
14( - - )

ปี ที' 4 ภาคการศึกษาที' 2

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01204491 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 2
1(0-3-2)
01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มวิชาสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
12( - - )

มคอ. 2
3.1.4.2 แผนการศึกษาสําหรับนิ สิตที'เรียนสหกิ จศึกษา
ปี ที' 1 ภาคการศึกษาที' 1
01204111
01417167
01420111
01420113
01999111
01999021
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม I
3(3-0-6)
ฟิสกิ ส์ทวไป
ั6 I
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ I
1(0-3-2)
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2(2-0-4)
ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ ระกอบการ
3( - - )
รวม
21( - - )

ปี ที' 1 ภาคการศึกษาที' 2
01208111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175xxx
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
ปฏิบตั กิ ารหลักมูลเคมีทวไป
ั6
1(0-3-2)
หลักมูลเคมีทวไป
ั6
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม II
3(3-0-6)
ฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 II
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ II
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระอยูด่ มี สี ุข
3( - - )
รวม
21( - - )

มคอ. 2
ปี ที' 2 ภาคการศึกษาที' 1

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01204211 คณิตศาสตร์เต็มหน่ วยและพีชคณิตเชิงเส้น
4(4-0-8)
01204212 แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปญั หา
3(3-0-6)
01204222 การออกแบบระบบดิจทิ ลั
3(3-0-6)
01204224 ปฏิบตั กิ ารวงจรตรรก
1(0-3-2)
01204312 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและสถิตสิ าํ หรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
01205211 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าI
3(3-0-6)
01219211 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
01417267 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม III
3(3-0-6)
รวม
21(19-6-42)

ปี ที' 2 ภาคการศึกษาที' 2
01204214
01204223
01204225
01204271
01204313
01204351
01204371
01205231

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบตั กิ ารการแก้ปญั หา
1(0-3-2)
การฝึกปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
สถาปตั ยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบือE งต้น
1(0-3-2)
การวิเคราะห์และออกแบบขันE ตอนวิธ ี
3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์I
3(3-0-6)
รวม
18(12-9-36)

มคอ. 2
ปี ที' 3 ภาคการศึกษาที' 1
01204213
01204324
01204325
01204332
01204341
01205332
01208201

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
การสื6อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-3-8)
ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
หลักการพืนE ฐานทางกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระอยูด่ มี สี ุข
2( - - )
รวม
20( - - )

ปี ที' 3 ภาคการศึกษาที' 2
01204322
01204391
01204421
01355xxx

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบฝงั ตัว
3(3-0-6)
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 1
1(0-3-2)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือก
6( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระภาษากับการสื6อสาร
1( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
20( - - )

มคอ. 2
ปี ที' 4 ภาคการศึกษาที' 1
01204490 สหกิจศึกษา
รวม
ปี ที' 4 ภาคการศึกษาที' 2

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
7
7

จํานวนหน่ วยกิ ต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั กิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
01204491 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 2
1(0-3-2)
01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3( - - )
วิชาศึกษาทัวไปกลุ
6
่มวิชาสาระสุนทรียศาสตร์
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
18( - - )

มคอ. 2
3.1.5 คําอธิ บายรายวิ ชา
3.1.5.1 รายวิชาทีเ6 ป็ นรหัสวิชาของหลักสูตร
01204111
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
(Computer and Programming)
โครงสร้างพืนE ฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การ
แก้ปญั หาด้วยขันE ตอนวิธ ี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบือE งต้น
ด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบตั กิ ารโปรแกรมด้วยเครือ6 งคอมพิวเตอร์
Basic structure of modern computer systems; data representation in computers;
algorithmic problem solving; program design and development methodology;
introductory programming using a high-level programming language; programming
practice in computer laboratory.
01204211**

คณิตศาสตร์เต็มหน่ วยและพีชคณิตเชิงเส้น
4(4-0-8)
(Discrete Mathematics and Linear Algebra)
เซต ลําดับ และฟงั ก์ชนั ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟงั ก์ชนั วิธกี ารพิสจู น์และอุปนัย
วิธที างคณิตศาสตร์ นิยามและขันE ตอนวิธแี บบเรียกซํEา วิธกี ารนับและความสัมพันธ์แบบ
ปรากฏซํEา ความสัมพันธ์ ความรูเ้ บือE งต้นเกี6ยวกับทฤษฎีกราฟ ปริภมู เิ วกเตอร์และการตังE
ฉาก เมตริกซ์และการนํ าเสนอระบบเชิงเส้นด้วยเมตริกซ์ การแปลงเชิงเส้น คําตอบของ
ระบบเชิงเส้น ระบบไอเกน
Sets, sequences, and functions; logic; the growth of functions; methods of proof
and mathematical induction; recursive definitions and algorithms; counting methods
and recurrence relations; relations; introduction to graph theory; vector spaces and
orthogonality; matrices and matric representations of linear systems; linear
transformations; solution of linear systems; eigensystems.

01204212

แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปญั หา
3(3-0-6)
(Abstract Data Types and Problem Solving)
ข้อมูลชนิดนามธรรมพืนE ฐาน ได้แก่ กองเรียงทับซ้อน แถวคอย รายการต้นไม้ และ
กราฟ การสร้างข้อมูลนามธรรม ขันE ตอนวิธพี นEื ฐานสําหรับแก้ปญั หา ได้แก่ เทคนิคการ
แบ่งแยกเพื6อเอาชนะ วิธเี ชิงฮิวริสติก การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขันE ตอนวิธ ี
Abstract data types: stack, queues, lists, trees, and graphs; data abstraction;
basic algorithms for problem solving: divide-and-conquer, heuristic methods;
analysis of algorithm complexity.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204213

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204211
ออโตมาตาจํากัดเชิงกําหนดและเชิงไม่กําหนด ภาษาและไวยากรณ์แบบปรกติ ออโต
มาตาแบบกดลงและไวยากรณ์ไม่พง6ึ บริบท เครือ6 งจักรทัวริงและการคํานวณได้ ลําดับชันE
ของชอมสกี การคํานวณไม่ได้และปญั หาทีต6 ดั สินไม่ได้
Deterministic and non-deterministic finite automata; regular languages and
regular grammars; pushdown automata and context-free grammars; Turing
machines and computability; the Chomsky hierarchy; uncomputability and
undecidable problems.

01204214

ปฏิบตั กิ ารการแก้ปญั หา
1(0-3-2)
(Problem Solving Laboratory)
การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและขันE ตอนวิธ ี การแก้ปญั หาด้วยการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Skill development; design of data structure and algorithm; problem solving by
computer programming.

01204222

การออกแบบระบบดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Systems Design)
ระบบดิจทิ ลั พืนE ฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจทิ ลั ลอจิกเกต การลด
ขนาดตรรกะให้เล็กทีส6 ุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิง
ลําดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พีแอลเอ รอม และแรม วงจรคํานวณ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ
Basic digital systems; boolean algebra; digital design techniques; logicgates;
logic minimization; standard combinational circuits, sequential circuits; flip-flops;
synchronous and asynchronous sequential circuits; PLA, ROM, and RAM;
arithmetic circuits; computer-aided logic design.

01204223

การฝึกปฏิบตั ทิ างวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
(Practicum in Computer Engineering)
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการติดตังE ระบบปฏิบตั กิ ารสมัยใหม่ การ
ใช้ การซ่อมบํารุง และพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารสมัยใหม่ การโปรแกรมในระดับ
ฮาร์ดแวร์
เครือ6 งมือเพื6อออกแบบลายวงจรและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พนEื ฐาน
กระบวนการสร้างแผ่นพิมพ์ลายวงจร การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พนEื ฐาน

มคอ. 2
Personal computer components and installation of a modern operating system;
use, maintenance, and software development on a modern operating system;
hardware-level programming; tools for designing and manufacturing process of
printed circuit board; assembling basic electronic circuit boards.
01204224

ปฏิบตั กิ ารวงจรตรรก
(Logic Circuit Laboratory)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204222
ปฏิบตั กิ ารเกีย6 วกับเรือ6 งทีเ6 รียนในวิชา 01204222
Laboratory works related to the topics in 01204222.

01204225

สถาปตั ยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture and Organization)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204222
พืนE ฐานสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและ
องค์ประกอบหน่ วยความจํา การเชื6อมต่อและการสื6อสาร ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ต่อเสริม
องค์ประกอบและการออกแบบหน่ วยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพและการเพิม6 สมรรถนะ
แบบจําลองระบบแบบกระจาย ปฏิบตั กิ ารสถาปตั ยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
Basic of computer architecture; computer arithmetic; memory system
organization and architecture; interface and communication; assembly language;
device subsystems; processor system design and organization of CPU;
performance and enhancements; distributed system models; computer architecture
and organization laboratory.

01204271*

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบือE งต้น
1(0-3-2)
(Introduction to Computer Engineering)
การฝึกปฏิบตั กิ ารเบือE งต้นในหัวข้อทีเ6 กีย6 วข้องกับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ของสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hands-on introductory workshops in topics related to computer engineering
technological trends.

* วิชาเปิดใหม่

1(0-3-2)

มคอ. 2
01204312

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและสถิตสิ าํ หรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Probability Theory and Statistics for Computer Engineers)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01417168
ความน่ าจะเป็ น ความน่ าจะเป็ นแบบมีเงือ6 นไขและความเป็ นอิสระของเหตุการณ์ ตัว
แปรสุ่ม ฟงั ก์ชนั การแจกแจงและความหนาแน่ น ฟงั ก์ชนั ของตัวแปรสุ่มเดียว ตัวแปรสุ่ม
หลายตัว การดําเนินการกับตัวแปรสุ่มตัวเดียวและหลายตัว กฎของจํานวนเลขขนาดใหญ่
ทฤษฎีจาํ กัดช่วงกลาง กระบวนการสุ่ม สถิตพิ นEื ฐาน การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง การประเมิน
ตัวแปร การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์กบั ปญั หาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Probability; conditional probability and independence of events; random
variables; distribution and density functions; functions of one random variable;
multiple random variables; operations on one and multiple random variables; laws
of large numbers; central limit theorem; random processes; basic statistics;
parameter estimates; hypothesis testing; application to computer engineering
problems.

01204313

การวิเคราะห์และออกแบบขันE ตอนวิธ ี
3(3-0-6)
(Algorithm Design and Analysis)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204211 และ 01204212
การออกแบบและวิเคราะห์ขนั E ตอนวิธ ี ความถูกต้องของขันE ตอนวิธ ี การวิเคราะห์ความ
ซับซ้อน ขันE ตอนวิธเี ชิงละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื6อเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต
ปญั หาเชิงการจัด ปญั หากราฟ ปญั หาแบบสมบูรณ์เอ็นพี
Design and analysis of algorithms; correctness of algorithms; complexity
analysis; greedy algorithms; divide-and-conquer techniques; dynamic programming;
combinatorial problems; graph problems and NP-complete problems.

01204314**

สถิตสิ าํ หรับการประยุกต์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Statistics for Computer Engineering Applications)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204312 หรือ 01219214
สถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงอนุ มาน กระบวนการสุ่มและการประมาณ การทดสอบ
สมมติฐานและแบบไม่มพี ารามิเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบประเภท การสร้างภาพแสดง
ข้อมูล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์แบบถดถอย วิธกี ารเรียนรูแ้ บบต้นไม้
วิธกี ารอนุ มานแบบเบย์เซียนการประยุกต์ทางสถิติ

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
Descriptive and inferential statistics; sampling and estimation; hypothesis and
non-parametric testing; analysis of categorical data; data visualization; analysis of
variance; regression; tree-based learning methods; Bayesian inference; applications
of statistics.
01204322

ระบบฝงั ตัว
3(3-0-6)
(Embedded System)
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝงั ตัว โปรแกรมแบบฝงั ตัว ระบบปฏิบตั กิ ารเวลาจริง การ
คํานวณพลังตํ6า การออกแบบระบบเชื6อถือได้ วิธกี ารออกแบบ เครือ6 งมือเสริม หน่ วย
ประมวลผลแบบฝงั ตัวหลายหน่ วย ระบบฝงั ตัวบนเครือข่าย การเชื6อมต่อและระบบสัญญาณ
ผสม
Embedded microcontrollers; embedded programs; real-time operating systems;
low-power computing; reliable system design; design methodologies; tool support;
embedded multiprocessors; networked embedded systems; interfacing and mixedsignal systems.

01204324**

ปฏิบตั กิ ารระบบคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
(Computer System Laboratory)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225
ปฏิบตั กิ ารเกีย6 วกับเรือ6 งทีเ6 รียนในวิชา 01204225 และ 01204332
Laboratory works related to the topics in 01204225 and 01204332.

01204325

การสื6อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Computer Networks)
เครือข่ายการสื6อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิ ด สื6อนําสัญญาณ การส่งข้อมูลในชันE
กายภาพ การควบคุมในระดับเชื6อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณ
เฉพาะทีแ6 ละบริเวณกว้าง สถาปตั ยกรรมการสื6อสารและโพรโทคอล
Data communication networks and open system standards; transmission media;
data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area
networks and wide area networks; communication architecture and protocols.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204331**

ส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ระบบ
3(3-0-6)
(System Software Interface)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 หรือ 01219222
ซอฟต์แวร์ทร6ี บั ผิดชอบและจัดการการทํางานของโปรแกรมใช้งาน แอสเซมเบลอร์ ตัว
บรรจุโปรแกรม ตัวเชื6อมโยง ตัวประมวลผลแมคโคร คลังโปรแกรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบปฏิบตั กิ ารและซอฟต์แวร์การแปลภาษาโปรแกรม
Software responsible for managing execution of application programs;
assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between
operating systems and language translators.

01204332

ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
(Operating Systems)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225
แนวคิดพืนE ฐานของระบบปฏิบตั กิ าร กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและ
การกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่ วยความจํา ระบบ
แฟ้ม ความมันคงของระบบคอมพิ
6
วเตอร์
Basic concepts of operating systems; processes and concurrency; process
management and scheduling; input/output management; memory management; file
systems; computer systems security.

01204341

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4(3-3-8)
(Software Engineering)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204212
แนวคิดด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและ
การดึงข้อมูลความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการโมเดล
แบบยูเอ็มแอล สถาปตั ยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป เทคนิคการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software processes concepts; software process models; requirement
management and elicitation, object-oriented analysis and design techniques; unified
modeling language; software architecture; design patterns; software construction
techniques; software testing techniques; software project management.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204342

การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Managing Software Development)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204341
หลักการด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์และโมเดล
คุณภาพ โมเดลของกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการและการรวบรวมความต้องการ การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์ การประเมิน การวางแผน ทีมงานและการมอบบทบาท การ
ประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบ การบริหารการจัดเก็บ
Software process concepts; software process improvement and quality models;
software process models; requirement management and elicitation; software project
management; estimation, planning, team organization and roles; software quality
assurance; inspection techniques; software configuration management.

01204351

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204212
ลักษณะทัวไปของระบบสารสนเทศ
6
เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการข้อมูลและการ
ค้นหาข้อมูล การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลําดับชันE แบบเครือข่าย แบบเชิง
สัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
General characteristics of information systems; data storage techniques; data
manipulation and searching services; file management; information retrieval
techniques; principles of database systems and database management; database
modeling: hierarchical model, network model, relational model, and object-oriented
model; applications of database systems.

01204352

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Information Technology)
กฎหมายและจริยธรรมทีเ6 กียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การ
พาณิชย์และธุรกรรมอิเล็คทรอทิคส์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผดิ วัตถุประสงค์ เรือ6 งเกีย6 วกับ
ความเท่าเทียมกันทางสังคมในด้านสารสนเทศ เสรีภาพในการพูด ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ความเสีย6 งในระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
Laws and ethical issues related to computer and information technology; trading
and commerce issues; computer abuse; social-justice issues; free speech;
information privacy; risk in computer systems; intellectual properties.

มคอ. 2
01204371

เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
(Transform Techniques in Signal Processing)
การแปลงแบบเชิงเส้น การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาช การแปลงซี การแปลงเวพ
เล็ตและการประยุกต์
Linear transform; Fourier transformation; Laplace transformation; Z
transformation; wavelet transformation and applications.

01204391*

ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะทางอาชีพและสังคม I
1(0-3-2)
(Career and Social Skill Development Laboratory I)
ทักษะการสื6อสารและการทํางานร่วมกับผูอ้ 6นื การตังE เป้าหมาย การวางแผนและจัดการ
เวลา การปรับตัว ทักษะการคิดในระดับภาพรวม ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง กฎหมายและ
จริยธรรม
Communication and collaboration skills; goal setting; planning and time
management; adaptability; big-picture thinking; self-learning skills; law and ethics.

01204399

การฝึกงาน
1
(Internship)
การฝึกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการเอกชน หน่ วยงาน
ภาครัฐ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 240
ชัวโมง
6
และไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ เพื6อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบตั งิ านทีไ6 ด้รบั
มอบหมายสําหรับสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Internship for computer engineering in private enterprises, government
agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours and at
least 30 workdays in order to get experiences from the assignment for computer
engineering.

01204421**

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Networks)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204325 หรือ 01219224
ชุดโพรโทคอลทีซพี /ี ไอพี การออกแบบเลขทีอ6 ยูไ่ อพี โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การ
เชื6อมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซพี /ี ไอพี การจัดการเครือข่าย ความมันคงของเครื
6
อข่าย
เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต์ดา้ นเครือข่าย

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
TCP/IP protocol suite; IP address design; routing protocols; internet working
with TCP/IP; network management; network security; multi-protocol fable switching;
network applications.
01204422

ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตังE ค่าพืนE ฐาน
(Basic Networks and Network Configuration Laboratory)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204421 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารเกีย6 วกับวิชา 01204421
Laboratory for 01204421.

01204423**

สถาปตั ยกรรมเคอร์เนลเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
(Network Kernel Architectures and Implementation)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204332 หรือ 01219222 และ 01204421
แนวคิดการพัฒนาสถาปตั ยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย โครงสร้างข้อมูลในระดับเคอร์เนล
โครงสร้างตัวขับ การอ้างอิงตําแหน่ งความจํา การประสานจังหวะในเคอร์เนล โปรเซสและ
การขัดจังหวะ การส่งข้อมูลในระดับเคอร์เนล การพัฒนาโมดูลเครือข่ายในระดับเคอร์เนล
การเชื6อมต่อระหว่างโมดูลเคอร์เนล การประยุกต์ใช้สถาปตั ยกรรมเคอร์เนลเครือข่าย
Network kernel architecture concept; kernel data structure; device driver
structure; memory addressing; kernel synchronization; process and interrupts; data
communication in kernel level; kernel module implementation; kernel module
interface; network kernel architecture application.

01204425**

การโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet System Programming)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204325 หรือ 01219224
ทีซพี ให้
ี บริการ-ไอพี การเขียนโปรแกรมรับ/ การสื6อสารระหว่างกระบวนการ การต่อ
ประสานซ็อกเก็ตทีซพี แี ละยูดพี ี กระบวนการดีมอน รอว์ซอ็ กเก็ต ขันE ตอนวิธสี าํ หรับผูร้ บั
และผูใ้ ห้บริการ โปรแกรมขับอุปกรณ์เครือข่าย
TCP/IP; client-server programming; interprocess communications; TCP and
UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and
server; network device driver.

** วิชาปรับปรุง

1(0-3-2)

มคอ. 2
01204426

ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายและการตังE ค่าขันE สูง
3(2-3-6)
(Advanced Network and Network Configuration)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204421 และ 01204422
โพรโทคอลการจัดเส้นทาง การตังE ค่าการควบคุมการเข้าถึง การออกแบบและการตังE ค่า
ระบบแลนเสมือน ระบบการสวิตช์ การออกแบบระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การทํางาน
ร่วมกันของอุปกรณ์จากหลากหลายผูผ้ ลิต
Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual LANs;
switching systems; wide area network design; multi-vender device interoperability.

01204427

ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(3-0-6)
(Computer System and Network Security)
ความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทีใ6 ช้งาน การโจมตีโดยทัวไป
6
ั หาจากการโจมตี จุ ด อ่ อ นของที ซี พ ี ไ อพี จุ ด อ่ อ นของ
การป้ องกั น และการลดป ญ
ระบบปฏิบตั กิ ารโดยทัวไป
6 เครื6องมือในการตรวจสอบความปลอดภัย การทดสอบการเจาะ
ระบบเครือข่าย การรับมือกับเหตุการณ์ การพัฒนานโยบายความปลอดภัย
Practical computer system and network security; common security attacks;
attack prevention and mitigation; TCP/IP vulnerabilities; common OS vulnerabilities;
security auditing tools; network penetration testing; incident handling; security policy
development.

01204428

ระบบคอมพิวเตอร์ฝงั ตัวแบบไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Embedded Systems)
สถาปตั ยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลสําหรับเครือข่ายฝงั ตัวไร้สาย โพรโท
คอลสื6อสารทีร6 ะดับต่างๆ การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล การผสมและประมวลผล
ข้อมูลระหว่างทาง การอ้างอิงปลายทางเชิงอุปกรณ์และเชิงข้อมูล การจัดการกําลัง การ
ควบคุมโทโพโลจี การพัฒนาและติดตังE ซอฟต์แวร์บนสถานีเชื6อมโยงไร้สาย
Wireless embedded system architectures, applications, and protocol stack;
communication protocols at different layers; routing and data flow; on-route data
aggregation and processing; node-centric and data-centric addressing; power
management; topology control; developing and deploying software on wireless
nodes.

มคอ. 2
01204429

เครือข่ายไร้สายและการจําลองเครือข่าย
3(3-0-6)
(Wireless Networks and Simulation)
การสื6อสารแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะทีแ6 บบไร้สาย เทคโนโลยี มาตรฐานและ
ส่วนประกอบ การควบคุมการใช้ส6อื แบบไร้สาย สถาปตั ยกรรมทางกายภาพแบบไร้สายและ
การออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการทําให้เกิดผล อินเทอร์เน็ตแบบเคลื6อนที6 การจําลอง
เครือข่าย การประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย
Wireless communications, wireless local area network, technologies, standards,
and components; wireless medium access control; wireless physical architecture
and system design; integration and implementation; mobile internet; network
simulation; network performance evaluation.

01204432

การออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-Oriented Design)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสาํ หรับระบบสารสนเทศระดับองค์กร เทคโนโลยีวตั ถุแบบ
กระจาย สถาปตั ยกรรมแบบคอร์บาและการประยุกต์
Object-oriented software development for enterprise information system;
distributed object technology; common object request broker architecture (CORBA)
and its applications.

01204433**

การแปลภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Language Translation)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 หรือ 01219222
การจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม ความรูเ้ บือE งต้นเกีย6 วกับการแปลภาษาโปรแกรม
และตัวแปลภาษา การวิเคราะห์เชิงศัพท์ เชิงวากยสัมพันธ์ และเชิงความหมาย การจัด
ดําเนินการตารางสัญลักษณ์ การสร้างรหัสเครือ6 งและการปรับรหัสให้เหมาะทีส6 ุด การจัดการ
ข้อผิดพลาดระหว่างการแปล
Organization of programming languages; introduction to programming language
translation and translators; lexical, syntax, and semantic analysis; symbol-table
manipulation; code generation and code optimization; compile-time error handling.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204434**

ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Parallel and Distributed Computing Systems)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204225 และ 01204332 หรือ 01219222
หลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องระบบแบบกระจาย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบขนาน
ระบบขยายได้และระบบขนาดใหญ่ ความมันคงและความปลอดภั
6
ยของระบบ การคํานวณ
ในกลุ่มเมฆ แมปรีดวิ ซ์
Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software;
scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing;
MapReduce.

01204435**

มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Language Concepts)
โครงสร้างและการจัดองค์ประกอบภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธ์
ชนิดข้อมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมย่อย การจัดการหน่ วยเก็บ
ความจํา เทคนิคการสัมฤทธิการแต่ละส่วนของภาษา การศึกษาและเปรียบเทียบกรอบ
แนวคิดหลักของการโปรแกรม
Structure and organization of programming languages; language processors;
syntax; data types; sequence control; subprogram control; storage management;
implementation techniques of each language feature; the study and comparison of
major programming paradigms.

01204436

วิศวกรรมระบบเวลาจริง
3(3-0-6)
(Real-time System Engineering)
นิยามและประเภทของระบบเวลาจริง ประเด็นการออกแบบระบบเวลาจริง ตัวแบบ
ฟอร์มอล ความคงทนต่อความเสียหาย ความเชื6อถือได้ การทํางานพร้อมกัน การทําให้เข้า
จังหวะกัน การสื6อสาร การจัดลําดับเวลาจริง การสนับสนุ นของภาษาและตัวอย่างเครือ6 งมือ
ระบบเวลาจริงแบบฝงั ตัว กรณีศกึ ษา
Definition and types of real-time systems; real-time system design issues;
formal models; fault tolerance; reliability; concurrency; synchronization;
communications; real-time scheduling; language support and tool examples; realtime embedded systems; case study.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204437*

ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Security)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204332 และ 01204325
หลักพืนE ฐานความมันคงปลอดภั
6
ย วิทยาการรหัสลับ การควบคุมการเข้าถึง การพิสจู น์
ตัวจริง ความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบ ความมันคงปลอดภั
6
ยของฐานข้อมูล ความมันคง
6
ปลอดภัยของเครือข่าย
ประเด็นด้านความมันคงปลอดภั
6
ยในระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต กฎหมายทีเ6 กีย6 วข้องกับความมันคงปลอดภั
6
ยของระบบคอมพิวเตอร์
Security principles, cryptography, access control, authentication, operating
system security, database security, network security, security issues in computer
systems and Internet, laws related to computer system security.

01204438*

สถาปตั ยกรรมโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Application Architecture)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204341
สถาป ตั ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร์ สถาป ตั ยกรรมของระบบเก็ บ ข้ อ มู ล
สถาปตั ยกรรมซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ สถาปตั ยกรรมระบบความปลอดภัย
สถาปตั ยกรรมเชิงบริการและการคํานวณเชิงบริการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการคํานวณ
การเก็บข้อมูลและระบบเครือข่าย
Computer system architecture; storage system architecture; system software
and application software architecture; security system architecture; service-oriented
architecture and service-oriented computing; recent computing, storage, and
network technologies.

01204451**

การออกแบบระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database System Design)
พืนE ฐาน : 01204351 หรือ 01219231
แบบจําลองของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบลําดับชันE แบบเครือข่าย และแบบเชิง
สัมพันธ์ โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงตรรก เอนทิตแEี ละความสัมพันธ์ การปรับบรรทัดฐานของ
ข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูลเพื6อการกําหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล การเก็บสํารองข้อมูล การรักษาความถูกต้อง ความเชื6อถือได้ และความคงสภาพของ
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Data models; hierarchical databases, network databases, and relational
databases; structures of logical databases; entities and relations; normalization;
data definition languages and data manipulation languages; data security, backup,
consistency, reliability, and integrity; distributed databases.
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)

01204452
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
(Information Technology Management)
การจัดระบบหน่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การ
จัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการสําหรับการออกแบบ การ
พัฒนา การสร้าง การติดตังE และการประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ย/
ผลประโยชน์สําหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร ต่อ
บุคคล และต่อสังคม จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายระดับประเทศทีเ6 กีย6 วข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Organizing information technology (IT) departments; planning information
systems; managing IT resources; project management for the design, development,
implementation, installation, and evaluation of an information system; cost/benefit
analysis for information systems; impacts of IT onorganizations, individuals, and
societies; ethics, laws, and national policies concerning IT.
01204453

การค้นคืนและการทําเหมืองข้อมูลเว็บ
3(3-0-6)
(Web Information Retrieval and Mining)
พืนE ฐานการค้นคืนและการจัดลําดับข้อมูล การประเมินค่าประสิทธิภาพ การคราวลิง6 เว็บ
ขนาดใหญ่ เครือ6 งมือในการทําดรรชนี โครงสร้างพืนE ฐานขนาดใหญ่ ระบบไฟล์กูลเกิล
สมบัตทิ างสถิตแิ ละโครงสร้างของเว็บกราฟ ประเภทการลําดับแบบอิงลิงก์ การทําเหมือง
ข้อมูลเว็บเนืEอหาและเว็บจากล็อก เครือ6 งมือทําเหมือง แบบจําลองการปรับใหม่ของเว็บ
Basic of information retrieval and ranking; performance evaluation; large-scale
web crawling; indexing tool; large-scale infrastructure; google file system; statistical
and structural properties of the web graph; type of link-based rankings; web content
and web log mining; mining tool; web refresh model.

01204454

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Management of Technology and Innovation)
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม กลยุทธ์เพื6อการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วัฎจักรชีวติ ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางแผนเทคโนโลยี การพัฒนา
เทคโนโลยี การควบคุมและการประเมินผลเทคโนโลยี การวางแผนนวัตกรรม การนํ า
นวัตกรรมไปปฏิบตั ิ การควบคุมและการประเมินผล นวัตกรรมการแข่งขัน
Technology; information technology; innovation; strategy development for
managing technology and innovation; technology and Innovation life cycle;
technology planning, development, evaluation and control; innovation planning,
implementation, evaluation and control; competitiveness of technology and
innovation.
การทําเหมืองข้อมูลเครือข่ายสังคม
3(3-0-6)

01204456

มคอ. 2
(Social Networks Data Mining)
แนวคิดหลักและขันE ตอนวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จาก
มุมมองของการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบชุมชน การวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการ การทํานายการ
เชื6อมโยง การวิเคราะห์อทิ ธิพล
Key concepts and algorithms for analyzing online social networks from the data
mining point of view; community discovery; evolution analysis; link prediction;
influence analysis.
01204457

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
3(3-0-6)
(Semantic Web Technology)
แนวคิดเว็บเชิงความหมาย ภาษา อาร์ดเี อฟ โอดับบลิวเอล วิศวกรรมออนโทโลยี การ
ให้เหตุผล ภาษาข้อคําถามเชิงความหมาย มิดเดิลแวร์และเอพีไอ เครือ6 งมือการโปรแกรม
บริการเว็บเชิงความหมาย การแสดงนัยต่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาร์ดแวร์
ประสิทธิภาพสูงและเฟรมเวิรก์ ซอฟต์แวร์ แมปรีดวิ ซ์ ฟอร์ก-จอย และการสนับสนุ นของ
ภาษาของโปรแกรมประมวลแบบขนานและพร้อมกัน การประยุกต์เว็บเชิงความหมาย
Semantic web concepts; languages: RDF, OWL; ontology engineering;
reasoning; semantic web query language; middleware and API; programming tools;
semantic web service; their implication to big data processing; high performance
hardware and software framework; map reduce, fork-join and language support for
parallel and concurrent programs; applications of semantic web.

01204458*

การเงินเชิงคํานวณเบือE งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Computation Finance
การเงินเบือE งต้น อนุ กรมเวลา สหสัมพันธ์ความเป็ นเหตุเป็ นผลและความคล้ายคลึง
แบบจําลองอนุ กรมเวลาในทางการเงิน การเคลื6อนทีแ6 บบบราวน์ ต้นไม้เชิงสองจํานวน และ
การจําลองแบบมอนติคาร์โล การซือE ขายโดยใช้การทําเหมืองรูปแบบหรือการประมาณค่า
การหาค่าทีเ6 หมาะสมทีส6 ุดแบบฮิวริสติกในทางการเงิน การหาพอร์ตโฟลิโอทีเ6 หมาะสมทีส6 ุด
การเงินแบบออนไลน์
Introduction to finance; financial time series; correlation, causalities, and
similarity; time series models in finance; Brownian motion, binomial trees, and
Monte Carlo simulation; trade on pattern mining or value estimation; optimization
heuristic in finance; portfolio optimization; online finance.

* วิชาเปิดใหม่

มคอ. 2
01204461**

ปญั ญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
ขอบเขตและทีม6 าของปญั ญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจํา การหา
เหตุผล การหาเหตุผลแบบน่ าจะเป็ นและเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผูเ้ ชีย6 วชาญ
Introduction to artificial intelligence: its scope, history and techniques;
knowledge representation; memory structures; reasoning mechanisms; probabilistic
reasoning and searching techniques; games; planning; machine learning; natural
language processing; computer vision; expert systems.

01204462

ระบบผูช้ าํ นาญการเบือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Expert Systems)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204461
เทคนิคการแทนความรูแ้ บบกรอบ แบบกฎเกณฑ์ และแบบข่ายความหมาย การค้นหา
ฐานความรู้ การอ้างเหตุผลด้วยวิธเี ดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผูช้ าํ นาญการ การ
ออกแบบและการสร้างระบบผูช้ าํ นาญการ การเชื6อมโยงกับระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ
Knowledge representation techniques: frames, rules, and semantic networks;
searching knowledge base; reasoning mechanisms with forward chaining and
backward chaining; expert system case studies; design and development of expert
systems: knowledge acquisition, validation and verification, user interface and
natural language understanding.

01204463**

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Natural Language Processing)
หลักการคํานวณนํ าไปสู่พนEื ความรูข้ องการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และ
สร้างความเกีย6 วพันระหว่างประโยค
Introduction to basic computation of natural language processing; syntax
analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation
creation between sentences.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204464*

ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Vision)
โมเดลการกําเนิดรูปภาพ การตรวจจับขอบ การแทนรูปร่างและการแบ่งย่อยรูปร่าง
การสกัดคุณลักษณะ การจดจําวัตถุ เครือข่ายประสาทเทียมในการประมวลผลภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เทคนิคสมัยใหม่ในทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
Image formation models; edge detection; shape representation and
segmentation; feature extraction; object recognition; neural networks for computer
visual processing; modern techniques in computer vision.

01204465**

การทําเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรูเ้ บือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204351 หรือ 01219231
กระบวนการค้นพบความรู้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสํารวจข้อมูล การเตรียมข้อมูล
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การจําแนกข้อมูล การค้นพบกฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่ม
ข้อมูล การประยุกต์การทําเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรม
Knowledge discovery process; data analysis; data exploration; data preprocessing; data mining techniques; data classification; association rule discovery;
data clustering; data mining applications in engineering fields.

01204472**

การคํานวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Computation)
พืนE ฐาน : 01204212 หรือ 01219218 และ 01417168
โครงสร้างระบบเลขจํานวนของคอมพิวเตอร์ ขันE ตอนวิธเี พื6อการประมวลผลเลขคณิต
การใช้คอมพิวเตอร์เพื6อการแก้ปญั หาทางวิศวกรรมโดยรวมถึง การหาค่าประมาณการ การ
หาอนุ พนั ธ์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การเข้าสมการอนุ พนั ธ์ ระบบสมการเชิงเส้น และไม่
เชิงเส้น การปรับหาเส้นโค้งทีเ6 หมาะสม และตัวแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว
Number systems; algorithms for number crunching; solving engineering
problems with computers: estimation, differentiation, numerical integration,
differential equations, linear and non-linear system equations, curve fitting, and fast
Fourier transform.

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204473

ระบบเมคาทรอนิกส์และการควบคุม
3(3-0-6)
(Mechatronic System and Control)
การสร้างตัวแบบระบบพลวัตและการจําลองแบบ การบ่งชีรE ะบบเบือE งต้น การวิเคราะห์
ในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนความถี6 เสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุม ระบบ
หุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ทใ6ี ช้งานจริง เซ็นเซอร์และแอกตูเอเตอร์ ความฉลาดของ
เครือ6 งจักร สนเทศศาสตร์อตั โนมัตใิ นอุตสาหกรรม
Modeling dynamic systems and simulation; basic system identification; time
domain analysis; frequency domain analysis; stability; controller design; practical
robotic and mechatronic systems; sensor and actuators; machine intelligence;
industrial informatics.

01204481**

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขนั E พืนE ฐาน
3(3-0-6)
(Foundations of Computer Graphics)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
ประวัตศิ าสตร์และภาพรวมในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ส่วนต่อ
ประสานสําหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์กราฟิกส์ ขันE ตอนวิธแี รสเตอร์กราฟิกส์พนEื ฐาน
การแปลงเรขาคณิต ทัศนะ การพิจารณากําหนดพืนE ผิวทีป6 รากฏ การส่องแสงและการ
เรนเดอร์พนEื ผิว
History and overview in computer graphics; computer graphics systems;
graphics application programming interface; basic raster graphics algorithms;
geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and
surface-rendering.

01204482**

การโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุ ษย์
3(3-0-6)
(Computer-Human Interfaces)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204313 หรือ 01219218
การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์
สถาปตั ยกรรมด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสถานีงานส่วนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ
ส่วนแสดงผลแบบโต้ตอบและช่องหน้าต่าง
Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software
architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive
display management and windows.

** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204483

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
การประมวลผลสัญญาณภาพดิจทิ ลั เน้นขันE ตอนวิธใี นบริบทของการประยุกต์การใช้งาน
จริง เช่น การประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับ
ขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การบีบ
อัดข้อมูล รูปภาพสี การแทนวัตถุในรูปภาพและการรูจ้ าํ วัตถุ
Digital image processing emphasizes on image processing algorithms in the
context of real-world applications such as histogram transformation, noise reduction,
edge detection, image enhancement, image segmentation, image coding,
compression, color image representation and object representation and recognition.

01204490

สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชัวคราวเพื
6
6อให้ได้ประสบการณ์
จากการไปปฏิบตั งิ านทีไ6 ด้รบั มอบหมายสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
On the job training as a temporary employee in order to get experiences from
the assignment for computer engineering.

01204491*

ปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะทางอาชีพและสังคม II
1(0-3-2)
(Career and Social Skill Development Laboratory II)
ทักษะการนําเสนอ ทักษะการสอน การเป็ นผูน้ ํ า ความรูเ้ บือE งต้นเกีย6 วกับการตลาด
ความรูเ้ บือE งต้นเกี6ยวกับการเงินระดับบุคคล ความรูเ้ บือE งต้นเกีย6 วกับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Presentation skills; teaching skills; leadership; introduction to marketing;
introduction to personal finance; introduction to entrepreneurship.

01204495**

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
(Computer Engineering Project Preparation)
การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจ
และอ้างอิงเอกสารวิชาการ การนํ าเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมข้อเสนอโครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การนําเสนอหัวข้อโครงงาน
Design and management of engineering projects; technical report writing;
literature review and reference; technical report presentation; preparation for a
computer engineering project proposal; presentation of the project proposal.

* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง

มคอ. 2
01204496

เรือ6 งเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1-3
(Selected Topics in Computer Engineering)
เรือ6 งเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรือ6 งเปลีย6 นไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in computer engineering at the bachelor’s degree level, topics
are subject to change in each semester.

01204498

ปญั หาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็ น
รายงาน
Study and research in computer engineering at the bachelor’s degree level and
compile into a report.

01204499

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2(0-6-3)
(Computer Engineering Project)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01204495
โครงงานทีน6 ่ าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Project of practical interest in various fields of computer engineering.

3.1.5.2 รายวิชาทีเ6 ป็ นรหัสวิชานอกหลักสูตร
01200311

ทักษะการสื6อสารในงานวิศวกรรม I
3(2-2-5)
การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านคู่มอื การใช้งานของเครือ6 งจักรอุปกรณ์
การเขียน
รายงานการปฏิบตั งิ านและสรุปผลการวิจยั และฝึกฟงั การนํ าเสนอผลงานทางวิชาการ

01205211

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า I
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis I)
นิยาม แนวคิดพืนE ฐานและหน่ วย องค์ประกอบวงจร วงจรความต้านทาน แหล่งกําเนิด
ไม่อสิ ระ ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีวงจรข่าย ทฤษฎี
กราฟ องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ6งและอันดับสอง สัญญาณรูปไซน์
แผนภาพเฟเซอร์ การวิเคราะห์สญ
ั ญาณไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะคงตัว วงจรกําลัง
กระแสสลับ วงจรสามเฟส
Definitions; basic concepts and units; circuit elements; resistive circuits;
dependent sources; circuit theorem and analysis; node and mesh analysis; network

มคอ. 2
theorem; graph theory; energy storage elements; first order and second order
circuits; sinusoidal signal; phasor diagram; alternating current steady-state analysis;
AC power circuits; three-phase circuits.
01205231

วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I
3(3-0-6)
(Electronic Circuits and Systems I)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01205211
อุปกรณ์สารกึง6 ตัวนํ า ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันและความถี6ของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พนEื ฐานประกอบด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์สอง
ขัวE และทรานซิสเตอร์ผลสนาม วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์และการวิเคราะห์สญ
ั ญาณขนาด
เล็กของทรานซิสเตอร์ วงจรขยายพืนE ฐาน ตัวขยายเชิงดําเนินการและการประยุกต์ในวงจร
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรขยายหลายขันE ของทรานซิสเตอร์
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics of
electronic devices; analysis and design of basic electronic circuits including diodes,
bipolar junction transistors and field-effect transistors; transistor bias circuits and
transistor small signal analysis; basic amplifiers; operational amplifiers and its
applications in linear and nonlinear circuits; multistage transistor amplifiers.

01205314

การประมวลสัญญาณดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
สัญญาณเวลาไม่ต่อเนื6องและระบบ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ไม่ต่อเนื6อง
การแปลงซี การชักตัวอย่างสัญญาณเวลาต่อเนื6อง การวิเคราะห์การแปลงของระบบไม่
เปลีย6 นแปลงตามเวลาเชิงเส้น โครงสร้างของระบบเวลาไม่ต่อเนื6อง การประยุกต์การ
ประมวลสัญญาณดิจทิ ลั
Discrete-time signals and systems; Fourier transform and discrete Fourier
transform; Z transform; sampling of continuous time signal; transform analysis of
linear time-invariant systems; structures for discrete-time systems; digital signal
processing applications.

01205332

ปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
(Electronics Laboratory)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01205231
ปฏิบตั กิ ารเกีย6 วกับเรือ6 งทีเ6 รียนในวิชาวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ I
Laboratory experiments on topics covered in Electronic Circuits and Systems I.

มคอ. 2
01205338

ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
3(3-0-6)
(VLSI Systems)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01205232
ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร์ การสร้างเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจรรวมและ
กระบวนการผลิต เทคนิคและเกณฑ์สาํ หรับการออกแบบวงจรรวม การคาดเดาสมรรถนะ
โดยแคดและเครือ6 งมือการจําลองแบบ การหาค่าสมรรถนะของวงจรซีมอสให้เหมาะสมทีส6 ุด
ทฤษฎีของเอฟพีจเี อและเทคโนโลยีทเ6ี กีย6 วข้อง การสร้างวงจรต้นแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
โดยใช้วเี อชดีแอล การทดสอบและการหาค่าเหมาะสมทีส6 ุด
Theories and models of MOS transistor; CMOS gate construction; integrated
circuit technology and fabrication process; techniques and rules for IC design;
performance estimation using CAD and simulation tools; optimizing the performance
of CMOS circuits; theories of FPGA and related technologies; prototyping VLSI
circuits using VHDL; testing and optimizing.

01206321

การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร I
3(3-0-6)
(Operations Research for Engineers I)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01206221
เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงกําหนด แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ กําหนดการเชิงเส้นและ
ปญั หาคู่ควบ แบบจําลองโครงข่าย แบบจําลองพัสดุคงคลัง ปญั หาการขนส่งและการส่งผ่าน
ปญั หาการมอบหมายงาน เทคนิคการแก้ปญั หาปญั หาทีไ6 ม่เป็ นปญั หาเชิงกําหนด การ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่ นอนและความเสีย6 ง ทฤษฎีเกมส์ เส้นทางวิกฤตสําหรับบริหาร
โครงการ
Techniques for solving deterministic problems: mathematical modeling, linear
programming and dual problems, network models, inventory models, transportation
and transshipment problems, assignment problems; techniques for solving nondeterministic problems: decision making under uncertainty and risk, games theory,
critical path method for project management.

01206323

การวิจยั การดําเนินงานสําหรับวิศวกร II
3(3-0-6)
(Operations Research for Engineers II)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01206321
เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงกําหนดการทีไ6 ม่เป็ นเชิงเส้น
กําหนดการเลขฐานสอง
กําหนดการเลขจํานวนเต็ม กําหนดการเรขาคณิต กําหนดการเชิงพลวัติ เทคนิคการขยาย
และจํากัดเขต ทฤษฎีแถวคอย เทคนิคการแก้ปญั หาทีม6 คี วามน่ าจะเป็ น ลูกโซ่มาร์คอฟ
และแบบจําลอง

มคอ. 2
Techniques for solving non-linear programming problems: binary programming,
integer programming, geometric programming, dynamic programming, branch and
bound technique; queuing theory; techniques for solivng probabilistic problems:
Markov chain and simulation model.
01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ การเขียน
ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื6อน การ
เขียนภาพตัด วิวช่วย การหาแผ่นคลี6 เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนแบบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเบือE งต้น
Lettering techniques; applied geometry drawing; orthographic drawing; pictorial
drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view drawing; auxiliary views;
development; sketching techniques; introduction to computer-aided drawing.

01208201

หลักการพืนE ฐานทางกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Basic Principles of Engineering Mechanics)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01417167
การวิเคราะห์แรงสมดุลความเสียดทานแห้งการปรับสมการสมดุลกับโครงกรอบและ
เครื6องจักรกลกลศาสตร์ของไหลเบืEองต้นจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุ ภาค และ
วัตถุแข็งเกร็งในระนาบกฎการเคลื6อนทีข6 องนิวตันหลักของงานและพลังงาน
Analysis of forces, equilibrium, dry friction, adaptation of equilibrium equations
to frame and machines, introduction to fluidmechanics, kinematics of particles and
rigid bodies in plane, Newton's laws, principles of work and energy.

01219211

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
1(0-3-2)
(Software Development Training Camp)
ค่ายเพิม6 พูนทักษะการพัฒนาโปรแกรมไม่ต6 ํากว่า 48 ชัวโมง
6
Program development skill enhancement camp, at least 48 person-hours.

01219312

การโปรแกรมแบบฟงั ก์ชนั 6
3(3-0-6)
(Functional Programming)
นิพจน์ การประเมินผล ฟงั ก์ชนั 6 แนวคิดเรือ6 งชนิดของข้อมูล อินดักชันและรี
6
เคอชัน6
ฟงั ก์ชนระดั
ั 6 บสูง โพลีมอฟิสซึม6 ปฏิบตั กิ ารพืนE ฐานบนลิสต์ แมปรีดวิ ซ์ การลดรูปลําดับแบบ

มคอ. 2
ปกติ การประเมินผลแบบเฉื6อยชา โมเดลเรือ6 งราคาแบบง่าย ความซับซ้อนของเวลาและ
พืนE ที6
Expression; evaluation; functions; notion of types; induction and recursion;
higher-order functions; polymorphism; basic list operations; map-reduce; normal
order reduction and lazy evaluation; simple cost models for functional programs;
time and space complexity.
01219322

วิศวกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce Engineering)
เทคโนโลยีพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื6อมต่อระหว่างเว็บ
และฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมันคง
6
ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ
การจัดการความเชื6อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็ นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและ
การป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจทิ ลั
Electronic commerce technology; electronic commerce system development and
implementation; networking technologies and their future directions; database
technologies; database-web connectivity; security-related issues; electronic payment
systems; business intelligence; trust management; trading agents; privacy;
information products and copy protection; digital devide.

01219332

คลังข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Warehouse)
พืนE ฐานของการสร้างคลังข้อมูล การวางแผนโครงการ การนิยามข้อกําหนดของธุรกิจ
การสร้างแบบจําลองมีมติ ิ สถาปตั ยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกของโครงแบบเชิงกายภาพ
การเลือกโครงการ การออกแบบฐานข้อมูลกายภาพ การประมวลจัดขันE ตอนข้อมูล เทคนิค
การจัดขันE ตอนข้อมูล งานประยุกต์สาํ หรับผูใ้ ช้เป้าหมาย การใช้คลังข้อมูล การจัดการการ
เติบโตของระบบ
Fundamentals of data warehousing; project planning; business requirement
definition; dimensional modeling; technical architecture; physical configuration
options; project selection; physical database design; data staging process; data
staging techniques; target user applications; deployment of data warehouse; system
growth management.

มคอ. 2
01219333

การทําเหมืองข้อมูลเบือE งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Data Mining)
แนวคิดพืนE ฐานของการทําเหมืองข้อมูล การประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล เทคนิคและ
แบบจําลอง ประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็ นส่วนตัว ชุดซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล วิธกี าร
ทําเหมืองข้อมูล ตารางการตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจ กฎการจําแนก การเข้ากลุ่ม การ
สร้างแบบจําลองเชิงสถิตแิ ละแบบจําลองเชิงเส้น
Basic concepts of data mining; data mining applications; techniques and
models; ethics and privacy issues; data mining software suite; data mining
methodologies; decision tables; decision trees; classification rules; clustering;
statistical modeling; and linear models.

01219334

การประมวลผลรายการเปลีย6 นแปลง
3(3-0-6)
(Transaction Processing)
รายการเปลีย6 นแปลงและสมบัติ ผูจ้ ดั การทรัพยากรและผูจ้ ดั การรายการเปลีย6 นแปลง
แบบจําลองการประมวลผลด้วยรายการเปลีย6 นแปลง ประโยชน์ของการสื6อสารแบบรายการ
เปลีย6 นแปลงกับระบบอื6น งานประยุกต์ทใ6ี ช้การประมวลผลรายการผ่านเว็บ การเฝ้าสังเกต
การประมวลผลด้วยรายการ รายการเปลีย6 นแปลงการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ งานประยุกต์
ั 6 อ6 งบริการ การบริการรายการเปลีย6 นแปลง เครื6องบริการรายการเปลีย6 นแปลงทีม6 ใี ช้
ฝงเครื
ในปจั จุบนั
Transactions and their properties; resource managers and transaction
managers; transaction processing models; benefits of using transactional versus
non-transactional communications; applications that process transactions via the
Web; transaction processing monitor; electronic payment transaction; server side
applications; transaction services; currently deployed transaction servers.

01219336

ระบบฐานข้อมูลขันE สูง
3(3-0-6)
(Advanced Database)
หัวข้อขันE สูงเกีย6 วกับฐานข้อมูล เช่น การจัดการทรานแซ็กชัน ฮาร์โมไนเซชัน การแทน
ค่า และอินเด็ก ซ์ ประเภทของการจัดเก็บ ข้อ มูล เช่ น ฐานข้อมูล แบบใหม่ ฐานข้อ มูล ใน
หน่ ว ยความจํ า ฐานข้อ มู ล เชิง วัต ถุ ฐานข้ อ มู ล แบบกระจาย คล้ ง ข้อ มู ล และข้อ มู ล ไร้
โครงสร้าง วิธ ีก ารคิว รี6บ นฐานข้อ มูล ที6ไ ม่ไ ด้เ ป็ นแบบเอสคิว แอลและเทคโนโลยีเ ว็บ เชิง
ความหมาย ความมันคง
6 ความเสถียร ความถูกต้อง การจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆและการ
พัฒนาโปรแกรมเชื6อมต่อ การบริหารจัดการและการบํารุงรักษา
Advanced issues in database: transaction management, harmonization, physical
representation and indexing; various kinds of data storage: new database, in-
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memory database, objected-oriented database, distributed database, data
warehouse and unstructured data store; query approaches using NoSQL and
semantic web technology; security, reliability, and integrity issues; data store on
clouds and application development; administration and maintenance.
01219343

การทดสอบซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Testing)
มโนทัศน์พนEื ฐานเกีย6 วกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการและแบบจําลองสําหรับ
การทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบทีร6 ะดับชินE ส่วน การทดสอบการเชื6อมต่อ การทดสอบ
ระบบ และการทดสอบการยอมรับของผูใ้ ช้ การทดสอบเชิงไม่เป็ นฟงั ก์ชนั 6 เทคนิคการ
ทบทวน การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เชิงสถิตย์ การวางแผน การประมาณ การดูแลและควบคุม
การทดสอบซอฟต์แวร์ เครือ6 งมือในการทดสอบ
Basic concepts of software testing; processes and models of software testing;
component testing; integration testing; system testing; acceptance testing; nonfunctional testing; review techniques; static software analysis; test planning;
estimation; monitoring and control; test tools.

01219344

การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื6อนที6
3(3-0-6)
(Mobile Software Development)
แพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื6อนที6 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับ
อุปกรณ์ เคลื6อนที6 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนอุ ปกรณ์ เคลื6อนที6 การออกแบบและ
พัฒ นาซอฟต์ แ วร์สํ า หรับ อุ ป กรณ์ เ คลื6อ นที6 ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยซอฟต์ แ วร์สํ า หรับ
อุปกรณ์เคลื6อนที6 การฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื6อนที6
Mobile software platforms; mobile software development processes; designing
mobile user interface; designing and developing mobile software; mobile software
distribution channels; practice in developing mobile applications.

01219349

การผลิตเกมดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Game Production)
อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลิตเกม การจัดประเภทของเกม ทฤษฎีความหรรษา
ทฤษฎีการออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดล้อม การดําเนินเรือ6 งแบบปฏิสมั พันธ์ ตัว
ละครดิจทิ ลั เครือ6 งมือพัฒนาเกม แพลตฟอร์มเกม การแปลงแพลตฟอร์ม การนํ าเสนอการ
ประเมิน
Game industry; game production process; game genre; theory of fun; theory of
game design; environment design; interactive story; digital character; game
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development tools; game platforms; platform transformation; presentation;
evaluation.
01219351

การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ
3(3-0-6)
(Web Application Development)
มโนทัศน์พนEื ฐานของสถาปตั ยกรรมเว็บและโปโตคอลเฮชทีทพี ี
สถาปตั ยกรรมของ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การทดสอบโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การขยายโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บ การบริการบนเว็บเบือE งต้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บบนเทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ ฝึกปฏิบตั กิ ารการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยมีผใู้ ช้งานเป้าหมายจริง
Basic concepts of web architecture and the HTTP protocol; architecture of web
applications; designing web applications; testing web applications; web application
security; scaling web applications; introduction to web services; web application
development on cloud technology; practice in developing web application with real
target users.

01219361

อัจฉริยะเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
ระบบสนับสนุ นการจัดการ กระบวนการตัดสินใจ สถาปตั ยกรรมและส่วนประกอบของ
ระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การคลังข้อมูล ระเบียบวิธพี ฒ
ั นาคลังข้อมูล การประยุกต์ใช้การ
คลังข้อมูลสําหรับระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ กระบวนการค้นพบความรู้ เทคนิคการทําเหมือง
ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลสําหรับระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ
Management support systems; decision making process; architectures and
elements of business intelligence; data warehousing; data warehouse development
methodology; application of data warehousing for business intelligence; knowledge
discovery; data mining technique; application of data mining for business.

01219362

การเรียนรูข้ องเครือ6 งจักร
3(3-0-6)
(Machine Learning)
เทคนิคและขันE ตอนวิธเี พื6อการเรียนรูข้ องเครือ6 งจักร กระบวนการเชิงอุปนัยของต้นไม้
การตัดสินใจ แนวทางการเรียนรูแ้ บบเบย์เซียนเชิงพารามิเตอร์ แบบจําลองมาร์คอฟแบบ
ซ่อน วิธกี ารแบบไม่มพี ารามิเตอร์ ฟงั ก์ชนั การแยกแยะ เครือข่ายประสาทเทียม วิธกี ารเชิง
สุ่ม ขันE ตอนวิธเี ชิงพันธุศาสตร์ การเรียนรูแ้ บบไม่มตี ้นแบบ การแบ่งกลุ่มข้อมูล
Techniques and algorithms underlying machine learning; inductive process of
decision trees; parametric-based Bayesian learning approach; hidden Markov
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models; non-parametric methods; discriminant functions; neural networks; stochastic
methods; genetic algorithms; unsupervised learning; data clustering.
01219364

การค้นพบความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Discovery)
หลักการของการค้นพบความรู้ การค้นพบความรูโ้ ดยอัตโนมัติ การหาเหตุผลเชิง
เหนี6ยวนํ า กระบวนการค้นพบความรู้ ขันE ตอนวิธแี ละเครือ6 งมือการทําเหมืองความรู้
Principles of knowledge discovery; automated scientific discovery; inductive
reasonin; knowledge discovery processes; knowledge mining algorithms and tools.

01219411

ความมันคงของระบบคอมพิ
6
วเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Systems Security)
การรักษาความมันคงของระบบคอมพิ
6
วเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง การพิสูจน์ตวั จริง
ระดับสิทธิ  วิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของระบบ การสํารองข้อมูลและการกูร้ ะบบ
นโยบายด้านความมันคง
6
Computer security; access control; authentication; authorization; cryptography;
system safety; system backup and recovery, security policies.

01219421

เทคโนโลยีกลุ่มเมฆและการบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Cloud Computing Technology and Management)
แนะนํ า เทคโนโลยีพEืน ฐานการคํ า นวณกลุ่ ม เมฆ สภาพแวดล้ อ มระบบกลุ่ ม เมฆ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน สถาปตั ยกรรมระบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆ
การออกแบบพัฒนางานประยุ ก ต์ ท6ใี ช้บ ริก ารกลุ่ ม เมฆ การบริห ารจัด การกลุ่ ม เมฆและ
มาตรฐาน ความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของระบบกลุ่มเมฆ กรณีศกึ ษา
Introduction to cloud computing; cloud ecosystem; virtualization technology;
cloud computing architecture; cloud platform and services; cloud programming;
cloud application design and development; cloud management and standards; cloud
security and privacy; case study.

01219451

เทคโนโลยีการบริการเว็บ
3(3-0-6)
(Web Services Technology)
โพรโทคอลเฮชทีทพี แี ละการพัฒนาทรัพยากรทางอินเตอร์เน็ต โพรโทคอลแบบกระจาย
ตัว การเปลีย6 นแปลงรูปแบบของเอกซ์เอ็มแอลและเจสัน โพรโทคอลอาร์เอสเอสและอะตอม
โพรโทคอลโซปและอาร์พซี ี แนวความคิดและสถาปตั ยกรรมเรสท์ฟูล ความมันคงของเว็
6
บ
การเข้าถึงฐานข้อมูล การจัดการ การย่อส่วนและการเฝ้าระวังการบริการเว็บ แนวความคิด
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และวัตถุประสงค์ของไมโครเซอร์วสิ
การบริการทางเว็บผ่านส่วนหลังของเว็บและระบบ
เคลื6อนที6 โครงงานการบริการเว็บ
HTTP protocol and deployment of Internet resources; distributed programming
protocols; XML and JSON format conversion; RSS and Atom protocols; SOAP and
RPC protocols; RESTful concept and architecture; securing web services; database
access with web services; deploying; scaling and monitoring web services; microservice concept and objectives; web services as a backend for web and mobile
applications; web service project.
01219452

หลักการความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Principle of Information Security)
ความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ ความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้ กรอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการทําให้บรรลุ
ความสําเร็จของแผนรับมือเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การวิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุรกิจ แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื6อง นโยบายความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ
มาตรฐานความมันคงปลอดภั
6
ยสารสนเทศ หน้าทีแ6 ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านสารสนเทศของหน่ วยงานและผูบ้ ริหารระดับสูงด้านความมันคงปลอดภั
6
ยของหน่ วยงาน
Information security; confidentiality, integrity and availability; information
technology framework; information technology governance; design and
implementation of contingency plan; business impact analysis; business continuity
plan; information security policies; information security standard; role and
responsibility of Chief Information Officer and Chief Information Security Officer.

01219461

แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Big Data Platform and Analytics)
โครงสร้างพืนE ฐานทีร6 องรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งทีม6 าของข้อมูลขนาดใหญ่
การโปรแกรมบนระบบแบบกระจายหรือบนระบบกลุ่มเมฆ ระบบไฟล์ขนาดใหญ่ คลังข้อมูล
การสตรีม การเข้าถึงโดยใช้เครือ6 งมือแบบเอสคิวแอลและไม่ใช้เอสคิวแอล เทคนิคการ
วิเคราะห์และการทํานายข้อมูล เช่น เครือข่ายประสาทเทียม การเรียนรูข้ องเครือ6 งจักร การ
พยากรณ์ การเรียนรูแ้ บบลึก เหมืองข้อมูล การถดถอย และการคัดเลือกคุณลักษณะสําหรับ
การวิเคราะห์โครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างแบบแบตช์และเวลาจริง การวิเคราะห์ขอ้ มูลสร้าง
ภาพ รากฐาน การกํากับดูแลข้อมูล หัวข้อพิเศษ เช่น ข้อมูลกราฟ การทําเพจแรงค์
กรณีศกึ ษา
Big data infrastructure; big data sources and types; programming on distributed
platform or cloud system; large file system and data warehouse, and streaming;

มคอ. 2
access using SQL-like and No-SQL-like tools; common data analysis and prediction
techniques: neural nets, machine learning, forecasting, deep learning, data mining,
regression, and feature selection; structure and unstructured analysis for batch and
real-time mode; visual data analytics; provenance, governance; advanced topics:
graph data, page rank; case study.
01219482

การอธิบายข้อมูลด้วยภาพ
3(3-0-6)
(Data Visualization)
เทคโนโลยีการอธิบายข้อมูลด้วยภาพ การแสดงผลกราฟิก ภาพเคลื6อนไหว วีดที ศั น์
เสียง จิตวิทยาการรับรู้ เทคนิคการนําเสนอข้อมูลแบบสื6อประสม การออกแบบการนําเสนอ
สื6อโฆษณา สื6อประชาสัมพันธ์ และอินโฟกราฟิก การนํ าเสนอข้อมูลในช่องทางทีห6 ลากหลาย
Data visualization technology; graphic presentation; animation; video image;
audio; perception psychology; multimedia presentation techniques; hypermedialinked information; presentation design; advertisement; public announcement;
infographic multi-channel presentation.

01219492

การเป็ นผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Entrepreneurship)
บทนํ าและกรณีศกึ ษา การพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
จัดการทรัพยากรทุน การจัดการความเสีย6 ง การบัญชีเบือE งต้น กระบวนการและข้อกฎหมาย
ในการจัดตังE บริษทั การฝึกปฏิบตั เิ กีย6 วกับเนืEอหาในวิชา
Introduction and case studies; business model development; strategic planning;
financial resource management; risk management; basic accounting; procedures
and laws for establishing a company; practice with materials in the course.

01403114

ปฏิบตั กิ ารหลักมูลเคมีทวไป
ั6
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01403117 หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทวไป
ั6
Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry.

01403117

หลักมูลเคมีทวไป
ั6
3(3-0-6)
(Fundamentals of General Chemistry)
โครงสร้างอะตอม ตารางพีรอิ อดิกและสมบัตติ ามตารางพีรอิ อดิก พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส
สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึง6 โลหะ โลหะแทรนซิชนั

มคอ. 2
Atomic structure; periodic table and periodic properties; chemical bonds;
stoichiometry; gases; liquids; solids; solutions; chemical kinetics; chemical equilibria;
acids and bases; ionic equilibria; representative elements; metals, nonmetals and
metalloids; transition metals.
01417167

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิมติ และความต่อเนื6องของฟงั ก์ชนั อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุ พนั ธ์ ปริพนั ธ์
และการประยุกต์ ระบบพิกดั เชิงขัวE ปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุ กรม การอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์
Limits and continuity of functions; derivatives and applications; differentials;
integration and applications; polar coordinates; improper integrals; sequences and
series; mathematical induction.

01417168

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01417167
เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน แคลคูลสั ของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร แคลคูลสั
ของฟงั ก์ชนั ค่าเวกเตอร์
Vectors and solid analytic geometry; calculus of multivariables functions;
calculus of vectorvalued functions.

01417267

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01417168
สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ6ง สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้นทีม6 สี มั ประสิทธิ เป็ นค่า
คงตัว ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยทีเ6 ป็ นอนุ กรมกําลัง ระบบ
สมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิงเส้น
First order linear differential equations; linear differential equations with constant
coefficients; Laplace transforms and inverse transforms; power series solutions;
system of linear differential equations.

มคอ. 2
01420111

ฟิสกิ ส์ทวไป
ั6 I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร์ การเคลื6อนทีแ6 บบฮาร์มอนิก คลื6น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์
Mechanics; harmonic motion; waves; fluid mechanics; thermodynamics.

01420112

ฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 II
3(3-0-6)
(General Physics II)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01420111
ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื6นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่เบือE งต้นและนิวเคลียร์
ฟิสกิ ส์
Electromagnetism; electromagnetic waves; optics; introduction to modern
physics and nuclear physics.

01420113

ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01420111 หรือเรียนพร้อมกัน หรือ 01420117 หรือเรียนพร้อม

กัน
ปฏิบตั กิ ารสําหรับวิชาฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 I หรือฟิสกิ ส์พนEื ฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
01420114

ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
วิชาทีต6 อ้ งเรียนมาก่อน : 01420113 และ 01420112 หรือเรียนพร้อมกัน หรือ 01420118

หรือเรียนพร้อมกัน
ปฏิบตั กิ ารสําหรับวิชาฟิสกิ ส์ทวไป
ั 6 II หรือฟิสกิ ส์พนEื ฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.

