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ชื'อสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วทิยาเขตบางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
 

หมวดที' 1   ข้อมลูทั 'วไป 
1. รหสัและชื'อหลกัสตูร 

- รหสัหลกัสตูร 25470021100421 
- ชื'อหลกัสตูร 

 ภาษาไทย หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
 ภาษาองักฤษ Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
2. ชื'อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื6อเตม็  วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
ชื6อยอ่  วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
ชื6อเตม็  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
ชื6อยอ่  B.Eng. (Computer Engineering) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี

4. จาํนวนหน่วยกิตที'เรียนตลอดหลกัสูตร 
ไมน้่อยกว่า 147 หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ 
   หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี4 ปี  (ทางวชิาการ) 
 5.2 ภาษาที'ใช้  
   ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3 การรบัเข้าศึกษา 
   รบัทั Eงนิสติไทยและนิสติต่างชาตทิี6สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื'น 
   เป็นหลกัสตูรของเฉพาะของสถาบนั 
 5.5   การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 สถานภาพของหลกัสตูร 

- หลกัสตูรปรบัปรงุ กําหนดเปิดสอนเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560 
- ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชื6อ หลกัสตูรวศิวกรรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
- เริ6มใชม้าตั Eงแต่ปีการศกึษา 2532 
- ปรบัปรงุครั Eงสุดทา้ยเมื6อปีการศกึษา 2556  

การพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
- ไดพ้จิารณากลั 6นกรองโดยคณะกรรมการการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมครั Eงที6........... 

วนัที6............เดอืน...............................พ.ศ.............. 
- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมครั Eงที6.............. 

เมื6อวนัที6………เดอืน…………………พ.ศ.…………………… 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที'มีคณุภาพและมาตรฐาน 

ปีการศกึษา 2562 
8. อาชีพที'สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 (1) วศิวกรคอมพวิเตอร ์
 (2) นกัวจิยัที6เกี6ยวขอ้งกบัสาขาคอมพวิเตอร ์
 (3) นกัออกแบบและพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์
 (4) นกัวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์
 (5) นกัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 (6) ขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิที6มกีารใชค้อมพวิเตอร ์
 (7) ผูป้ระกอบการอสิระ 
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
 3.1 หลกัสตูร 
  3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต 
   จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 147 หน่วยกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

   1) หมวดวิชาศึกษาทั 'วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มสาระอยูด่มีสีุข ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  - กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ ไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 
  - กลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ไมน้่อยกว่า 5 หน่วยกติ 
  - กลุ่มสาระภาษากบัการสื6อสาร  13 หน่วยกติ 
  - กลุ่มสาระสุนทรยีศาสตร ์ ไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ 
     2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 
 2.1 วชิาแกน  40 หน่วยกติ 
  - วชิาแกนทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  21 หน่วยกติ 
  - วชิาแกนทางวศิวกรรม  19  หน่วยกติ 
 2.2 วชิาเฉพาะดา้น  55 หน่วยกติ 
  - กลุ่มเทคโนโลยเีพื6องานประยกุต ์  3 หน่วยกติ 
  - กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิทีางซอฟตแ์วร ์  10 หน่วยกติ 
  - กลุ่มโครงสรา้งพืEนฐานของระบบ  14 หน่วยกติ 
  - กลุ่มฮารด์แวรแ์ละสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์  20 หน่วยกติ 
  - กลุ่มทกัษะวชิาชพีและจรรยาบรรณ  8 หน่วยกติ 
 2.3 วชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า 16 หน่วยกติ 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3   รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั 'วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสขุ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 01175xxx  กจิกรรมพลศกึษา 1(1-0-2) 
  (Physical Education Activities) 
 และใหนิ้สติเลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั 6วไป 
 กลุ่มสาระอยูด่มีสีุข 
 1.2 กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 ใหนิ้สติเลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั 6วไป 
 กลุ่มสาระแห่งศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ  
 1.3 กลุ่มสาระภาษากบัการสื'อสาร  13 หน่วยกิต  
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 01999021 ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร 3(3-0-6) 
  (Thai Language for Communication) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 9( - ) 
  วชิาสารสนเทศ/คอมพวิเตอร ์ 1( - ) 
 1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  
 01999111 ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ 2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land) 
 และใหนิ้สติเลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั 6วไป 
 กลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
 1.5 กลุ่มสาระสนุทรียศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
 ใหนิ้สติเลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั 6วไป 
 กลุ่มสาระสุนทรยีศาสตร ์
 
      2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  40 หน่วยกิต 

  วชิาแกนทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  21 หน่วยกติ 
 01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีั 6วไป 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Fundamental of General Chemistry) 
 01403117 หลกัมลูเคมทีั 6วไป 3(3-0-6) 
   (Fundamental of General Chemistry) 
 01417167 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 
 01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 
 01417267 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 
 01420111 ฟิสกิสท์ั 6วไป I 3(3-0-6) 
  (General Physics I) 
 01420112 ฟิสกิสท์ั 6วไป II 3(3-0-6) 
  (General Physics II) 
 01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Physics I) 
 01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Physics II) 
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  วชิาแกนทางวศิวกรรม  19 หน่วยกติ 
 01204312 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและสถติสิาํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Probability Theory and Statistics for Computer Engineers) 
 
 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสญัญาณ 3(3-0-6) 
  (Transform Techniques in Signal Processing) 
 01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 
  (Engineering Drawing) 
 01205211 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis I) 
 01205231 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์I 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits and Systems I) 
 01205332 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
  (Electronics Laboratory) 
 01208201 หลกัการพืEนฐานทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 
  (Basic Principle in Engineering Mechanics) 
 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  55 หน่วยกิต 

  กลุ่มเทคโนโลยเีพื6องานประยกุต ์  3 หน่วยกติ 
 01204351 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
  (Database Systems) 

  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์  10 หน่วยกติ 
 01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม 3(2-3-6) 
  (Computer and Programming) 
 01204212 แบบชนิดขอ้มลูนามธรรมและการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 
  (Abstract Data Types and Problem Solving) 
 01204341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4(3-3-8) 
  (Software Engineering) 

  กลุ่มโครงสรา้งพืEนฐานของระบบ  14 หน่วยกติ 
 01204211** คณติศาสตรเ์ตม็หน่วยและพชีคณติเชงิเสน้ 4(4-0-8) 
  (Discrete Mathematics and Linear Algebra) 
 01204213 ทฤษฎกีารคํานวณ 3(3-0-6) 

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
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  (Theory of Computation) 
 01204214 ปฏบิตักิารการแกป้ญัหา 1(0-3-2) 
  (Problem Solving Laboratory) 
 
 01204313 การวเิคราะหแ์ละออกแบบขั Eนตอนวธิ ี 3(3-0-6) 
  (Algorithm Design and Analysis) 
 01204332 ระบบปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
  (Operating Systems) 

  กลุ่มฮารด์แวรแ์ละสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์  20 หน่วยกติ 
 01204222 การออกแบบระบบดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Systems Design) 
 01204224 ปฏบิตักิารวงจรตรรก 1(0-3-2) 
  (Logic Circuit Laboratory) 
 01204225 สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Architecture and Organization) 
 01204322 ระบบฝงัตวั 3(3-0-6) 
  (Embedded System) 
 01204324 ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Computer System Laboratory) 
 01204325 การสื6อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Data Communications and Computer Networks) 
 01204421** เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Networks) 
 01204437* ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer System Security) 

  กลุ่มทกัษะวชิาชพีและจรรยาบรรณ  8 หน่วยกติ 
 01204223 การฝึกปฏบิตัทิางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Practicum in Computer Engineering) 
 01204271* วศิวกรรมคอมพวิเตอรเ์บืEองตน้ 1(0-3-2) 
  (Introduction to Computer Engineering) 
 01204391* ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม I 1(0-3-2) 
  (Career and Social Skill Development Laboratory I) 

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม่ 
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 01204491* ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม II 1(0-3-2) 
  (Career and Social Skill Development Laboratory II) 
 01204495** การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Computer Engineering Project Preparation) 
 01204499 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2(0-6-3) 
  (Computer Engineering Project) 
 01219211 ค่ายฝึกพฒันาซอฟตแ์วร ์ 1(0-3-2) 
  (Software Development Training Camp) 
 
 2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
 เลอืกลงทะเบยีน 1 รายวชิาในกลุ่มประสบการณ์ภาคสนามและเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่ม

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนีE 

  กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม 
 01204399 การฝึกงาน 1 
  (Internship) 
 01204490 สหกจิศกึษา 7 
  (Cooperative Education) 

  กลุ่มวชิาทางวศิวกรรม 
 01200311 ทกัษะการสื6อสารในงานวศิวกรรม I 3(2-2-5) 
  (Communication Skills in Engineering I) 
 01206321 การวจิยัการดาํเนินงานสาํหรบัวศิวกร I 3(3-0-6) 
  (Operations Research for Engineers I) 
 01206323 การวจิยัการดาํเนินงานสาํหรบัวศิวกร II 3(3-0-6) 
  (Operations Research for Engineers II) 

  กลุ่มวชิาดา้นทฤษฎแีละการประยกุต ์
 01204314** สถติสิาํหรบัการประยกุตท์างวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Statistics for Computer Engineering Applications) 
 01204472** การคาํนวณเชงิตวัเลข 3(3-0-6) 
  (Numerical Computation) 

  กลุ่มวชิาดา้นฮารด์แวรแ์ละระบบ 
 01204436 วศิวกรรมระบบเวลาจรงิ 3(3-0-6) 
  (Real-time System Engineering) 

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
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 01204473 ระบบเมคาทรอนิกสแ์ละการควบคุม 3(3-0-6) 
  (Mechatronic System and Control) 
 01205338 ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3(3-0-6) 
  (VLSI Systems) 

  กลุ่มวชิาดา้นซอฟตแ์วร ์
 01204331** ส่วนต่อประสานซอฟตแ์วรร์ะบบ 3(3-0-6) 
  (System Software Interface) 
 01204342 การจดัการการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Managing Software Development) 
 01204432 การออกแบบเชงิวตัถุ  3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Design) 
 01204433** การแปลภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
  (Programming Language Translation) 
 01204434** ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย  3(3-0-6) 
  (Parallel and Distributed Computing Systems) 
 01204435** มโนทศัน์ภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
  (Programming Language Concepts) 
 01204438* สถาปตัยกรรมโปรแกรมประยกุตร์ะดบัองคก์ร 3(3-0-6) 
  (Enterprise Application Architecture) 
 01204451** การออกแบบระบบฐานขอ้มลู  3(3-0-6) 
  (Database System Design) 

  กลุ่มวชิาดา้นระบบเครอืขา่ยและความปลอดภยั 
 01204422 ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตั Eงค่าพืEนฐาน 1(0-3-2) 
  (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 
 01204423** สถาปตัยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ยและการประยกุตใ์ชง้าน 3(3-0-6) 
  (Network Kernel Architectures and Implementation) 
 01204425** การโปรแกรมระบบอนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
  (Internet System Programming) 
 01204426 ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตั Eงค่าขั Eนสงู 3(2-3-6) 
  (Advanced Network and Network Configuration) 
 01204427 ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 3(2-3-6) 
  (Computer System and Network Security) 

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม่ 
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 01204428 ระบบคอมพวิเตอรฝ์งัตวัแบบไรส้าย 3(3-0-6) 
  (Wireless Embedded Systems) 
 01204429 เครอืขา่ยไรส้ายและการจาํลองเครอืขา่ย 3(3-0-6) 
  (Wireless Networks and Simulation) 

  กลุ่มวชิาปญัญาประดษิฐ ์
 01204453 การคน้คนืและการทําเหมอืงขอ้มลูเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Information Retrieval and Mining) 
 01204456 การทําเหมอืงขอ้มลูเครอืขา่ยสงัคม 3(3-0-6) 
  (Social Networks Data Mining) 
 01204457 เทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมาย 3(3-0-6) 
  (Semantic Web Technology) 
 01204458* การเงนิเชงิคาํนวณเบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Computation Finance 
 01204461** ปญัญาประดษิฐ ์ 3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence) 
 01204462 ระบบผูช้าํนาญการเบืEองตน้              3(3-0-6) 
  (Introduction to Expert Systems) 
 01204463** การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Natural Language Processing) 
 01204464* ทศันศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Vision) 
 01204465** การทําเหมอืงขอ้มลูและการคน้พบความรูเ้บืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 

  กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีื6อประสมและกราฟิกส ์
 01204481** คอมพวิเตอรก์ราฟิกสข์ ั EนพืEนฐาน  3(3-0-6)  
  (Foundations of Computer Graphics) 
 01204482** การโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์ 3(3-0-6)  
  (Computer-Human Interfaces) 
 01204483 การประมวลผลสญัญาณภาพดจิทิลั    3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing) 
 01205314 การประมวลสญัญาณดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing) 

                                                 

* วชิาเปิดใหม่ 
** วชิาปรบัปรงุ 
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  กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 01204352 กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Laws and Ethics in Information Technology) 
 01204452 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information Technology Management) 
 01204454 การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 3(3-0-6) 
  (Management of Technology and Innovation) 

 

  กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละปญัหาพเิศษ 
 01204496  เรื6องเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1-3 
  (Selected Topics in Computer Engineering) 
 01204498 ปญัหาพเิศษ  1-3 
  (Special Problems) 

  กลุ่มวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วรแ์ละความรู ้
 01219312 การโปรแกรมแบบฟงักช์ั 6น 3(3-0-6)  
  (Functional Programming) 
 01219322 วศิวกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
  (Electronic Commerce Engineering) 
 01219332 คลงัขอ้มลู 3(3-0-6) 
  (Data Warehouse) 
 01219333 การทําเหมอืงขอ้มลูเบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining) 
 01219334 การประมวลผลรายการเปลี6ยนแปลง 3(3-0-6) 
  (Transaction Processing) 
 01219336 ระบบฐานขอ้มลูขั Eนสงู 3(3-0-6) 
  (Advanced Database) 
 01219343 การทดสอบซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Software Testing) 
 01219344 การพฒันาซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์เคลื6อนที6 3(3-0-6) 
  (Mobile Software Development) 
 01219349 การผลติเกมดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Game Production) 
 01219351 การพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์นเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Application Development) 
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 01219361 อจัฉรยิะเชงิธุรกจิ 3(3-0-6) 
  (Business Intelligence) 
 01219362 การเรยีนรูข้องเครื6องจกัร 3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 
 01219364 การคน้พบความรู ้ 3(3-0-6) 
  (Knowledge Discovery) 
 01219411 ความมั 6นคงของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Systems Security) 
 
 01219421 เทคโนโลยกีลุ่มเมฆและการบรหิารจดัการ 3(3-0-6) 
  (Cloud Computing Technology and Management) 
 01219451 เทคโนโลยกีารบรกิารเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Services Technology) 
 01219452 หลกัการความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Principle of Information Security) 
 01219461 แพลตฟอรม์ขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะห ์ 3(3-0-6) 
  (Big Data Platform and Analytics) 
 01219482 การอธบิายขอ้มลูดว้ยภาพ 3(3-0-6) 
  (Data Visualization) 
 01219492 การเป็นผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Software Entrepreneurship) 
 
     3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 
 ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ยเลข 8 หลกั  ซึ6งมคีวามหมายดงันีE 
 เลขลาํดบัที6 1-2 (01) หมายถงึ วทิยาเขตบางเขน 
 เลขลาํดบัที6 3-5 (204) หมายถงึ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
 เลขลาํดบัที6 6  หมายถงึ ระดบัชั Eนปี 
 เลขลาํดบัที6 7  มคีวามหมายดงัต่อไปนีE 
  1 หมายถงึ กลุ่มวชิาการโปรแกรมและทฤษฎกีารคาํนวณ 
  2 หมายถงึ กลุ่มวชิาระบบและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
  3 หมายถงึ กลุ่มวชิาการโปรแกรมระบบ 
  4 หมายถงึ กลุ่มวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
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  5 หมายถงึ กลุ่มวชิาวศิวกรรมขอ้มลูและสารสนเทศ 
  6 หมายถงึ กลุ่มวชิาปญัญาประดษิฐ ์
  7 หมายถงึ กลุ่มวชิาการประยกุตใ์ชง้านคอมพวิเตอร ์
  8 หมายถงึ กลุ่มวชิาระบบหลายสื6อและการโตต้อบกบัผูใ้ช ้
  9 หมายถงึ กลุ่มวชิาทกัษะวชิาชพี ฝึกงาน สหกจิศกึษาเรื6องเฉพาะ

ทาง สมัมนา ปญัหาพเิศษโครงงานวศิวกรรม 
 เลขลาํดบัที6 8  หมายถงึ ลาํดบัวชิาในแต่ละกลุ่ม 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษาสาํหรบันิสิตที'ไม่เรียนสหกิจศึกษา 
 
 ปีที' 1 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม 3(2-3-6) 
 01417167 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
 01420111 ฟิสกิสท์ั 6วไป I 3(3-0-6) 
 01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I 1(0-3-2) 
 01999111 ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ 2(2-0-4) 
 01999021 ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร 3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ 3( - - ) 
  รวม 21( - - ) 
 
 ปีที' 1 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 
 01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีั 6วไป 1(0-3-2) 
 01403117 หลกัมลูเคมทีั 6วไป  3(3-0-6) 
 01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
 01420112 ฟิสกิสท์ั 6วไป II 3(3-0-6) 
 01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II 1(0-3-2) 
 01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระอยูด่มีสีุข 3( - - ) 
  รวม 21( - - ) 
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 ปีที' 2 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204211  คณติศาสตรเ์ตม็หน่วยและพชีคณติเชงิเสน้ 4(4-0-8) 
 01204212 แบบชนิดขอ้มลูนามธรรมและการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 
 01204222   การออกแบบระบบดจิทิลั 3(3-0-6) 
 01204224 ปฏบิตักิารวงจรตรรก        1(0-3-2) 
 01204312 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและสถติสิาํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01205211 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าI 3(3-0-6) 
 01219211 ค่ายฝึกพฒันาซอฟตแ์วร ์ 1(0-3-2) 
 01417267  คณติศาสตรว์ศิวกรรม III 3(3-0-6) 
  รวม 21(19-6-42) 
  
 ปีที' 2 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204214 ปฏบิตักิารการแกป้ญัหา 1(0-3-2) 
 01204223 การฝึกปฏบิตัทิางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 01204225 สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204271 วศิวกรรมคอมพวิเตอรเ์บืEองตน้ 1(0-3-2) 
 01204313 การวเิคราะหแ์ละออกแบบขั Eนตอนวธิ ี 3(3-0-6) 
 01204351 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสญัญาณ 3(3-0-6) 
 01205231 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกสI์ 3(3-0-6) 
  รวม 18(12-9-36) 
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 ปีที' 3 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204213   ทฤษฎกีารคํานวณ 3(3-0-6) 
 01204324 ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 01204325 การสื6อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204332 ระบบปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
 01204341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4(3-3-8) 
 01205332 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
 01208201   หลกัการพืEนฐานทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระอยูด่มีสีุข 2( - - ) 
  รวม 20( - - ) 
 
 ปีที' 3 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204322 ระบบฝงัตวั 3(3-0-6) 
 01204391 ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม 1 1(0-3-2) 
 01204421 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาเฉพาะเลอืก 6( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระภาษากบัการสื6อสาร 1( - - ) 
  วชิาเลอืกเสร ี 3( - - ) 
  รวม 20( - - ) 
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 ปีที' 4 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204437 ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204495 การเตรยีมงานโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 01204399 การฝึกงาน 1 
  วชิาเฉพาะเลอืก 6( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 3( - - ) 
  รวม 14( - - ) 
 
 ปีที' 4 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204491 ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม 2 1(0-3-2) 
 01204499   โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2(0-6-3) 
  วชิาเฉพาะเลอืก 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มวชิาสาระสุนทรยีศาสตร ์ 3( - - ) 
  วชิาเลอืกเสร ี 3( - - ) 
  รวม 12( - - ) 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษาสาํหรบันิสิตที'เรียนสหกิจศึกษา 
 
 ปีที' 1 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม 3(2-3-6) 
 01417167 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
 01420111 ฟิสกิสท์ั 6วไป I 3(3-0-6) 
 01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I 1(0-3-2) 
 01999111 ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ 2(2-0-4) 
 01999021 ภาษาไทยเพื6อการสื6อสาร 3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ 3( - - ) 
  รวม 21( - - ) 
 
 ปีที' 1 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 
 01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีั 6วไป 1(0-3-2) 
 01403117 หลกัมลูเคมทีั 6วไป  3(3-0-6) 
 01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
 01420112 ฟิสกิสท์ั 6วไป II 3(3-0-6) 
 01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II 1(0-3-2) 
 01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระอยูด่มีสีุข 3( - - ) 
  รวม 21( - - ) 
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 ปีที' 2 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204211  คณติศาสตรเ์ตม็หน่วยและพชีคณติเชงิเสน้ 4(4-0-8) 
 01204212 แบบชนิดขอ้มลูนามธรรมและการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 
 01204222   การออกแบบระบบดจิทิลั 3(3-0-6) 
 01204224 ปฏบิตักิารวงจรตรรก        1(0-3-2) 
 01204312 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและสถติสิาํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01205211 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้าI 3(3-0-6) 
 01219211 ค่ายฝึกพฒันาซอฟตแ์วร ์ 1(0-3-2) 
 01417267 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III 3(3-0-6) 
  รวม 21(19-6-42) 
 
 ปีที' 2 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204214 ปฏบิตักิารการแกป้ญัหา 1(0-3-2) 
 01204223 การฝึกปฏบิตัทิางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 01204225 สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204271 วศิวกรรมคอมพวิเตอรเ์บืEองตน้ 1(0-3-2) 
 01204313 การวเิคราะหแ์ละออกแบบขั Eนตอนวธิ ี 3(3-0-6) 
 01204351 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสญัญาณ 3(3-0-6) 
 01205231 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกสI์ 3(3-0-6) 
  รวม 18(12-9-36) 
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 ปีที' 3 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204213   ทฤษฎกีารคํานวณ 3(3-0-6) 
 01204324 ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
 01204325 การสื6อสารขอ้มลูและเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204332 ระบบปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
 01204341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4(3-3-8) 
 01205332 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
 01208201   หลกัการพืEนฐานทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระอยูด่มีสีุข 2( - - ) 
  รวม 20( - - ) 
 
 ปีที' 3 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204322 ระบบฝงัตวั 3(3-0-6) 
 01204391 ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม 1 1(0-3-2) 
 01204421 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
  วชิาเฉพาะเลอืก 6( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระภาษากบัการสื6อสาร 1( - - ) 
  วชิาเลอืกเสร ี 3( - - ) 
  รวม 20( - - ) 
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 ปีที' 4 ภาคการศึกษาที' 1 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204490 สหกจิศกึษา 7 
  รวม 7 
 
 ปีที' 4 ภาคการศึกษาที' 2 จาํนวนหน่วยกิต  
 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204437 ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 01204491 ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะอาชพีและสงัคม 2 1(0-3-2) 
 01204499   โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2(0-6-3) 
  วชิาเฉพาะเลอืก 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 3( - - ) 
  วชิาศกึษาทั 6วไปกลุ่มวชิาสาระสุนทรยีศาสตร ์ 3( - - ) 
  วชิาเลอืกเสร ี 3( - - ) 
  รวม 18( - - ) 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1 รายวชิาที6เป็นรหสัวชิาของหลกัสตูร 
 01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม 3(2-3-6) 
  (Computer and Programming) 

โครงสรา้งพืEนฐานของระบบคอมพวิเตอรส์มยัใหม ่ การแทนขอ้มลูในคอมพวิเตอร ์ การ
แกป้ญัหาดว้ยขั Eนตอนวธิ ี การออกแบบและพฒันาโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมเบืEองตน้
ดว้ยภาษาระดบัสงู การฝึกปฏบิตักิารโปรแกรมดว้ยเครื6องคอมพวิเตอร ์

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** คณติศาสตรเ์ตม็หน่วยและพชีคณติเชงิเสน้ 4(4-0-8) 
  (Discrete Mathematics and Linear Algebra) 

เซต ลาํดบั และฟงักช์นั ตรรกศาสตร ์ การเตบิโตของฟงักช์นั วธิกีารพสิจูน์และอุปนยั
วธิทีางคณติศาสตร ์ นิยามและขั EนตอนวธิแีบบเรยีกซํEา วธิกีารนบัและความสมัพนัธแ์บบ
ปรากฏซํEา ความสมัพนัธ ์ ความรูเ้บืEองตน้เกี6ยวกบัทฤษฎกีราฟ ปรภิมูเิวกเตอรแ์ละการตั Eง
ฉาก เมตรกิซแ์ละการนําเสนอระบบเชงิเสน้ดว้ยเมตรกิซ ์ การแปลงเชงิเสน้ คาํตอบของ
ระบบเชงิเสน้ 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 แบบชนิดขอ้มลูนามธรรมและการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 
  (Abstract Data Types and Problem Solving) 

ขอ้มลูชนิดนามธรรมพืEนฐาน ไดแ้ก่ กองเรยีงทบัซอ้น แถวคอย รายการตน้ไม ้ และ
กราฟ การสรา้งขอ้มลูนามธรรม ขั EนตอนวธิพีืEนฐานสําหรบัแก้ปญัหา ไดแ้ก่ เทคนิคการ
แบ่งแยกเพื6อเอาชนะ วธิเีชงิฮวิรสิตกิ การวเิคราะหค์วามซบัซอ้นของขั Eนตอนวธิ ี 

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. 

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
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 01204213 ทฤษฎกีารคํานวณ 3(3-0-6) 
  (Theory of Computation) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204211 

ออโตมาตาจาํกดัเชงิกําหนดและเชงิไมก่ําหนด ภาษาและไวยากรณ์แบบปรกต ิ ออโต
มาตาแบบกดลงและไวยากรณ์ไมพ่ึ6งบรบิท เครื6องจกัรทวัรงิและการคาํนวณได ้ ลาํดบัชั Eน
ของชอมสก ีการคํานวณไม่ไดแ้ละปญัหาที6ตดัสนิไมไ่ด ้

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 ปฏบิตักิารการแกป้ญัหา 1(0-3-2) 
  (Problem Solving Laboratory) 

การพฒันาทกัษะ การออกแบบโครงสรา้งขอ้มลูและขั Eนตอนวธิ ี การแกป้ญัหาดว้ยการ
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

Skill development; design of data structure and algorithm; problem solving by 
computer programming. 

 
 01204222 การออกแบบระบบดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Systems Design) 

ระบบดจิทิลัพืEนฐาน พชีคณิตแบบบลู เทคนิคการออกแบบทางดจิทิลั ลอจกิเกต การลด
ขนาดตรรกะใหเ้ลก็ที6สุด วงจรเชงิประสมมาตรฐาน วงจรเชงิลําดบั ฟลปิ-ฟลอ็ป วงจรเชงิ
ลาํดบัแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลา พแีอลเอ รอม และแรม วงจรคาํนวณ การ
ใชค้อมพวิเตอรช่์วยออกแบบทางตรรกะ 

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 การฝึกปฏบิตัทิางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Practicum in Computer Engineering) 

ส่วนประกอบของคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลและการตดิตั Eงระบบปฏบิตักิารสมยัใหม่ การ
ใช ้ การซ่อมบาํรงุ และพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารสมยัใหม ่ การโปรแกรมในระดบั
ฮารด์แวร ์ เครื6องมอืเพื6อออกแบบลายวงจรและการประกอบวงจรอเิลก็ทรอนิกสพ์ืEนฐาน
กระบวนการสรา้งแผ่นพมิพล์ายวงจร การประกอบวงจรอเิลก็ทรอนิกสพ์ืEนฐาน 
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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 ปฏบิตักิารวงจรตรรก 1(0-3-2) 
  (Logic Circuit Laboratory) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204222 

ปฏบิตักิารเกี6ยวกบัเรื6องที6เรยีนในวชิา 01204222 
Laboratory works related to the topics in 01204222. 

 
 01204225 สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Architecture and Organization) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204222 

พืEนฐานสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์ คณติศาสตรข์องคอมพวิเตอร ์ โครงสรา้งและ
องคป์ระกอบหน่วยความจาํ การเชื6อมต่อและการสื6อสาร ภาษาแอสเซมบล ีอุปกรณ์ต่อเสรมิ 
องคป์ระกอบและการออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง ประสทิธภิาพและการเพิ6มสมรรถนะ 
แบบจาํลองระบบแบบกระจาย ปฏบิตักิารสถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร ์

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* วศิวกรรมคอมพวิเตอรเ์บืEองตน้ 1(0-3-2) 
  (Introduction to Computer Engineering)  

การฝึกปฏบิตักิารเบืEองตน้ในหวัขอ้ที6เกี6ยวขอ้งกบัเทคโนโลยใีนดา้นต่าง ๆ ของสาขา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

Hands-on introductory workshops in topics related to computer engineering 
technological trends. 

 
 
 

                                                 

* วชิาเปิดใหม่ 
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 01204312 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและสถติสิาํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Probability Theory and Statistics for Computer Engineers)  
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01417168 

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมเีงื6อนไขและความเป็นอสิระของเหตุการณ์ ตวั
แปรสุ่ม ฟงักช์นัการแจกแจงและความหนาแน่น ฟงักช์นัของตวัแปรสุ่มเดยีว ตวัแปรสุ่ม
หลายตวั การดําเนินการกบัตวัแปรสุ่มตวัเดยีวและหลายตวั กฎของจาํนวนเลขขนาดใหญ่ 
ทฤษฎจีาํกดัช่วงกลาง กระบวนการสุ่ม สถติพิืEนฐาน การกําหนดกลุ่มตวัอยา่ง การประเมนิ
ตวัแปร การทดสอบสมมตฐิาน การประยกุตก์บัปญัหาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

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 การวเิคราะหแ์ละออกแบบขั Eนตอนวธิ ี 3(3-0-6) 
  (Algorithm Design and Analysis) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204211 และ 01204212 

การออกแบบและวเิคราะหข์ ั Eนตอนวธิ ี ความถูกตอ้งของขั Eนตอนวธิ ี การวเิคราะหค์วาม
ซบัซอ้น ขั Eนตอนวธิเีชงิละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื6อเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวตั 
ปญัหาเชงิการจดั ปญัหากราฟ ปญัหาแบบสมบรูณ์เอน็พ ี

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** สถติสิาํหรบัการประยกุตท์างวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Statistics for Computer Engineering Applications) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204312 หรอื 01219214 

สถติเิชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน กระบวนการสุ่มและการประมาณ การทดสอบ
สมมตฐิานและแบบไม่มพีารามเิตอร ์ การวเิคราะหข์อ้มลูแบบประเภท การสรา้งภาพแสดง
ขอ้มลู การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหแ์บบถดถอย วธิกีารเรยีนรูแ้บบตน้ไม ้
วธิกีารอนุมานแบบเบยเ์ซยีนการประยกุตท์างสถติ ิ

                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 



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 ระบบฝงัตวั 3(3-0-6) 
  (Embedded System) 

ไมโครคอนโทรลเลอรแ์บบฝงัตวั โปรแกรมแบบฝงัตวั ระบบปฏบิตักิารเวลาจรงิ การ
คาํนวณพลงัตํ6า การออกแบบระบบเชื6อถอืได ้ วธิกีารออกแบบ เครื6องมอืเสรมิ หน่วย
ประมวลผลแบบฝงัตวัหลายหน่วย ระบบฝงัตวับนเครอืขา่ย การเชื6อมต่อและระบบสญัญาณ
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 mixed-
signal systems. 

 
 01204324** ปฏบิตักิารระบบคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Computer System Laboratory) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 

ปฏบิตักิารเกี6ยวกบัเรื6องที6เรยีนในวชิา 01204225 และ 01204332 
Laboratory works related to the topics in 01204225 and 01204332. 

 
 01204325 การสื6อสารขอ้มลูและเครอืข่าย 3(3-0-6) 
  (Data Communication and Computer Networks) 

เครอืขา่ยการสื6อสารขอ้มลูและมาตรฐานระบบเปิด สื6อนําสญัญาณ การส่งขอ้มลูในชั Eน
กายภาพ การควบคุมในระดบัเชื6อมโยงขอ้มลู เทคโนโลยขีองเครอืขา่ยคอมพวิเตอรบ์รเิวณ
เฉพาะที6และบรเิวณกวา้ง สถาปตัยกรรมการสื6อสารและโพรโทคอล 

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. 
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 01204331** ส่วนต่อประสานซอฟตแ์วรร์ะบบ 3(3-0-6) 
  (System Software Interface) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 หรอื 01219222 

ซอฟตแ์วรท์ี6รบัผดิชอบและจดัการการทาํงานของโปรแกรมใชง้าน แอสเซมเบลอร ์ ตวั
บรรจโุปรแกรม ตวัเชื6อมโยง ตวัประมวลผลแมคโคร คลงัโปรแกรม ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระบบปฏบิตักิารและซอฟตแ์วรก์ารแปลภาษาโปรแกรม 

Software responsible for managing execution of application programs; 
assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between 
operating systems and language translators. 

 
 01204332 ระบบปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 
  (Operating Systems) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 

แนวคดิพืEนฐานของระบบปฏบิตักิาร กระบวนการและภาวะพรอ้มกนั การจดัการและ
การกําหนดลําดบักระบวนการ การจดัการรบัเขา้/ส่งออก การจดัการหน่วยความจาํ ระบบ
แฟ้ม ความมั 6นคงของระบบคอมพวิเตอร ์ 

Basic concepts of operating systems; processes and concurrency; process 
management and scheduling; input/output management; memory management; file 
systems; computer systems security. 

 
 01204341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 4(3-3-8) 
  (Software Engineering) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204212 

แนวคดิดา้นกระบวนการซอฟตแ์วร ์ตวัแบบของกระบวนการซอฟตแ์วร ์การจดัการและ
การดงึขอ้มลูความตอ้งการ เทคนิคการวเิคราะหแ์ละการออกแบบเชงิวตัถุ ภาษาการโมเดล
แบบยเูอม็แอล สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วร ์ การออกแบบแบบรปู เทคนิคการตรวจสอบ
ซอฟตแ์วร ์การจดัการโครงการซอฟตแ์วร ์

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. 
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 01204342 การจดัการการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Managing Software Development) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204341 

หลกัการดา้นกระบวนการซอฟตแ์วร ์ การปรบัปรงุกระบวนการซอฟตแ์วรแ์ละโมเดล
คุณภาพ โมเดลของกระบวนการซอฟตแ์วร ์ การจดัการและการรวบรวมความตอ้งการ การ
จดัการโครงการซอฟตแ์วร ์ การประเมนิ การวางแผน ทมีงานและการมอบบทบาท การ
ประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร ์เทคนิคการตรวจสอบ การบรหิารการจดัเกบ็ 

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 ระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
  (Database Systems) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204212 

ลกัษณะทั 6วไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเกบ็ขอ้มลู การบรกิารขอ้มลูและการ
คน้หาขอ้มลู การจดัระบบแฟ้มขอ้มลู เทคนิคการเขา้ถงึขอ้มลูแบบต่างๆ หลกัการของระบบ
ฐานขอ้มลูและการจดัการฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลูแบบลําดบัชั Eน แบบเครอืขา่ย แบบเชงิ
สมัพนัธ ์และแบบเชงิวตัถุ การประยกุตใ์ชง้านระบบฐานขอ้มลู 

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 กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Laws and Ethics in Information Technology) 

กฎหมายและจรยิธรรมที6เกยีวขอ้งกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
พาณชิยแ์ละธุรกรรมอเิลค็ทรอทคิส ์ การใชง้านคอมพวิเตอรผ์ดิวตัถุประสงค ์ เรื6องเกี6ยวกบั
ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคมในดา้นสารสนเทศ เสรภีาพในการพูด ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล 
ความเสี6ยงในระบบคอมพวิเตอร ์ทรพัยส์นิทางปญัญา 

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. 
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 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสญัญาณ 3(3-0-6) 
  (Transform Techniques in Signal Processing) 

การแปลงแบบเชงิเสน้ การแปลงฟูเรยีร ์ การแปลงลาปลาช การแปลงซ ี การแปลงเวพ
เลต็และการประยกุต์ 

Linear transform; Fourier transformation; Laplace transformation; Z 
transformation; wavelet transformation and applications. 

 
 01204391* ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะทางอาชพีและสงัคม I 1(0-3-2) 
  (Career and Social Skill Development Laboratory I) 

ทกัษะการสื6อสารและการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื6น การตั Eงเป้าหมาย การวางแผนและจดัการ
เวลา การปรบัตวั ทกัษะการคดิในระดบัภาพรวม ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง กฎหมายและ
จรยิธรรม 

Communication and collaboration skills; goal setting; planning and time 
management; adaptability; big-picture thinking; self-learning skills; law and ethics. 

 
 01204399 การฝึกงาน 1 
  (Internship)  

การฝึกงานในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรใ์นสถานประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ภาครฐั หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานศกึษา โดยมรีะยะเวลาเป็นจาํนวนไมน้่อยกว่า 240 
ชั 6วโมง และไมน้่อยกว่า 30 วนัทาํการ เพื6อใหไ้ดป้ระสบการณ์จากการไปปฏบิตังิานที6ไดร้บั
มอบหมายสําหรบัสาํหรบัสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

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** เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Networks) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204325 หรอื 01219224 

ชุดโพรโทคอลทซีพี/ีไอพ ี การออกแบบเลขที6อยูไ่อพ ี โพรโทคอลการจดัเสน้ทาง การ
เชื6อมโยงระหว่างเครอืขา่ยดว้ยทซีพี/ีไอพ ี การจดัการเครอืขา่ย ความมั 6นคงของเครอืขา่ย 
เอม็พแีอลเอส โปรแกรมประยกุตด์า้นเครอืขา่ย 
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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 ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตั Eงค่าพืEนฐาน 1(0-3-2) 
  (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204421 หรอืเรยีนพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกี6ยวกบัวชิา 01204421 
Laboratory for 01204421. 

 
 01204423** สถาปตัยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ยและการประยกุตใ์ชง้าน 3(3-0-6) 
  (Network Kernel Architectures and Implementation) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204332 หรอื 01219222 และ 01204421 

แนวคดิการพฒันาสถาปตัยกรรมเคอรเ์นลเครอืขา่ย โครงสรา้งขอ้มลูในระดบัเคอรเ์นล 
โครงสรา้งตวัขบั การอา้งองิตําแหน่งความจาํ การประสานจงัหวะในเคอรเ์นล โปรเซสและ
การขดัจงัหวะ การส่งขอ้มลูในระดบัเคอรเ์นล การพฒันาโมดลูเครอืขา่ยในระดบัเคอรเ์นล 
การเชื6อมต่อระหว่างโมดลูเคอรเ์นล การประยกุตใ์ชส้ถาปตัยกรรมเคอรเ์นลเครอืข่าย 

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** การโปรแกรมระบบอนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
  (Internet System Programming) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204325 หรอื 01219224 

ทซีพีี /ไอพ ี การเขยีนโปรแกรมรบั-ใหบ้รกิาร  การสื6อสารระหว่างกระบวนการ การต่อ
ประสานซอ็กเกต็ทซีพีแีละยดูพี ี กระบวนการดมีอน รอวซ์อ็กเกต็ ขั Eนตอนวธิสีาํหรบัผูร้บั
และผูใ้หบ้รกิาร โปรแกรมขบัอุปกรณ์เครอืข่าย 

TCP/IP; client-server programming; interprocess communications; TCP and 
UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and 
server; network device driver.  
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 01204426 ปฏบิตักิารเครอืข่ายและการตั Eงค่าขั Eนสงู 3(2-3-6) 
  (Advanced Network and Network Configuration) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204421 และ 01204422 

โพรโทคอลการจดัเสน้ทาง การตั Eงค่าการควบคุมการเขา้ถงึ การออกแบบและการตั Eงค่า
ระบบแลนเสมอืน ระบบการสวติช ์ การออกแบบระบบเครอืขา่ยบรเิวณกวา้ง การทาํงาน
รว่มกนัของอุปกรณ์จากหลากหลายผูผ้ลติ 

Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual LANs; 
switching systems; wide area network design; multi-vender device interoperability. 

 
 01204427 ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 3(3-0-6) 
  (Computer System and Network Security)  

ความปลอดภยัทางระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่ายที6ใชง้าน การโจมตโีดยทั 6วไป 
การป้องกันและการลดปญัหาจากการโจมตี จุดอ่อนของทีซีพีไอพี จุด อ่อนของ
ระบบปฏบิตักิารโดยทั 6วไป เครื6องมอืในการตรวจสอบความปลอดภยั การทดสอบการเจาะ
ระบบเครอืขา่ย การรบัมอืกบัเหตุการณ์ การพฒันานโยบายความปลอดภยั  

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 ระบบคอมพวิเตอรฝ์งัตวัแบบไรส้าย 3(3-0-6) 
  (Wireless Embedded Systems) 

 สถาปตัยกรรม การประยกุต ์ และชุดโพรโทคอลสาํหรบัเครอืขา่ยฝงัตวัไรส้าย โพรโท
คอลสื6อสารที6ระดบัต่างๆ การหาเสน้ทางและการไหลของขอ้มลู การผสมและประมวลผล
ขอ้มลูระหว่างทาง การอา้งองิปลายทางเชงิอุปกรณ์และเชงิขอ้มลู การจดัการกําลงั การ
ควบคุมโทโพโลจ ีการพฒันาและตดิตั Eงซอฟตแ์วรบ์นสถานีเชื6อมโยงไรส้าย 

 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. 
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 01204429 เครอืขา่ยไรส้ายและการจาํลองเครอืขา่ย 3(3-0-6) 
  (Wireless Networks and Simulation) 

การสื6อสารแบบไรส้าย เครอืขา่ยเฉพาะที6แบบไรส้าย เทคโนโลย ี มาตรฐานและ
ส่วนประกอบ การควบคุมการใชส้ื6อแบบไรส้าย สถาปตัยกรรมทางกายภาพแบบไรส้ายและ
การออกแบบ การเบด็เสรจ็และการทําใหเ้กดิผล อนิเทอรเ์น็ตแบบเคลื6อนที6 การจาํลอง
เครอืขา่ย การประเมนิประสทิธภิาพเครอืข่าย 

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 การออกแบบเชงิวตัถุ 3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Design)  
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 

การพฒันาซอฟตแ์วรเ์ชงิวตัถุสาํหรบัระบบสารสนเทศระดบัองคก์ร เทคโนโลยวีตัถุแบบ
กระจาย สถาปตัยกรรมแบบคอรบ์าและการประยกุต ์

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) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 หรอื 01219222 

การจดัองคป์ระกอบภาษาโปรแกรม ความรูเ้บืEองตน้เกี6ยวกบัการแปลภาษาโปรแกรม
และตวัแปลภาษา การวเิคราะหเ์ชงิศพัท ์ เชงิวากยสมัพนัธ ์ และเชงิความหมาย การจดั
ดาํเนินการตารางสญัลกัษณ์ การสรา้งรหสัเครื6องและการปรบัรหสัใหเ้หมาะที6สุด การจดัการ
ขอ้ผดิพลาดระหว่างการแปล 

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. 
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 01204434** ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย 3(3-0-6) 
  (Parallel and Distributed Computing Systems) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204225 และ 01204332 หรอื 01219222 

หลกัการและแนวทางปฏบิตัขิองระบบแบบกระจาย ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรแ์บบขนาน 
ระบบขยายไดแ้ละระบบขนาดใหญ่ ความมั 6นคงและความปลอดภยัของระบบ การคาํนวณ
ในกลุ่มเมฆ แมปรดีวิซ ์

Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software; 
scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing; 
MapReduce. 

 
 01204435** มโนทศัน์ภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
  (Programming Language Concepts)  

โครงสรา้งและการจดัองคป์ระกอบภาษาโปรแกรม ตวัประมวลผลภาษา วากยสมัพนัธ ์
ชนิดขอ้มลู การควบคุมลาํดบัการทาํงาน การควบคุมโปรแกรมยอ่ย การจดัการหน่วยเกบ็
ความจาํ เทคนิคการสมัฤทธกิารแต่ละส่วนของภาษา การศกึษาและเปรยีบเทยีบกรอบ
แนวคดิหลกัของการโปรแกรม 

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 วศิวกรรมระบบเวลาจรงิ 3(3-0-6) 
  (Real-time System Engineering) 

นิยามและประเภทของระบบเวลาจรงิ ประเดน็การออกแบบระบบเวลาจรงิ ตวัแบบ 
ฟอรม์อล ความคงทนต่อความเสยีหาย ความเชื6อถอืได ้ การทาํงานพรอ้มกนั การทาํใหเ้ขา้
จงัหวะกนั การสื6อสาร การจดัลาํดบัเวลาจรงิ การสนบัสนุนของภาษาและตวัอยา่งเครื6องมอื 
ระบบเวลาจรงิแบบฝงัตวั กรณศีกึษา  

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; real-
time embedded systems; case study. 
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 01204437* ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer System Security) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204332 และ 01204325 

หลกัพืEนฐานความมั 6นคงปลอดภยั วทิยาการรหสัลบั การควบคุมการเขา้ถงึ การพสิจูน์
ตวัจรงิ  ความมั 6นคงปลอดภยัของระบบ ความมั 6นคงปลอดภยัของฐานขอ้มลู ความมั 6นคง
ปลอดภยัของเครอืข่าย ประเดน็ดา้นความมั 6นคงปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
อนิเทอรเ์น็ต กฎหมายที6เกี6ยวขอ้งกบัความมั 6นคงปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร ์

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* สถาปตัยกรรมโปรแกรมประยกุตร์ะดบัองคก์ร 3(3-0-6) 
  (Enterprise Application Architecture) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204341 

สถาปตัยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์  สถาปตัยกรรมของระบบเก็บข้อมูล  
สถาปตัยกรรมซอฟตแ์วรร์ะบบและซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ สถาปตัยกรรมระบบความปลอดภยั  
สถาปตัยกรรมเชงิบรกิารและการคํานวณเชงิบรกิาร เทคโนโลยสีมยัใหม่ด้านการคํานวณ 
การเกบ็ขอ้มลูและระบบเครอืขา่ย 

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** การออกแบบระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
  (Database System Design) 
  พืEนฐาน : 01204351 หรอื 01219231 

แบบจาํลองของขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูแบบลาํดบัชั Eน แบบเครอืขา่ย และแบบเชงิ
สมัพนัธ ์ โครงสรา้งฐานขอ้มลูเชงิตรรก เอนทติีEและความสมัพนัธ ์ การปรบับรรทดัฐานของ
ขอ้มลู ภาษาจดัการฐานขอ้มลูเพื6อการกําหนดและสอบถาม การรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู การเกบ็สํารองขอ้มลู การรกัษาความถูกตอ้ง ความเชื6อถอืได ้และความคงสภาพของ
ขอ้มลู ระบบฐานขอ้มลูแบบกระจาย  

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. 

 01204452 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  
                                                 

* วชิาเปิดใหม่ 
** วชิาปรบัปรงุ 
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  (Information Technology Management) 
การจดัระบบหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การ

จดัการทรพัยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการโครงการสาํหรบัการออกแบบ การ
พฒันา การสรา้ง  การตดิตั Eง และการประเมนิผลระบบสารสนเทศ การวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย/
ผลประโยชน์สําหรบัระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองคก์ร ต่อ
บุคคล และต่อสงัคม จรยิธรรม กฎหมาย และนโยบายระดบัประเทศที6เกี6ยวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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 การคน้คนืและการทําเหมอืงขอ้มลูเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Information Retrieval and Mining) 

พืEนฐานการคน้คนืและการจดัลาํดบัขอ้มลู การประเมนิค่าประสทิธภิาพ การคราวลิ6งเวบ็
ขนาดใหญ่ เครื6องมอืในการทําดรรชนี โครงสรา้งพืEนฐานขนาดใหญ่ ระบบไฟลก์ูลเกลิ 
สมบตัทิางสถติแิละโครงสรา้งของเวบ็กราฟ ประเภทการลาํดบัแบบองิลงิก ์ การทําเหมอืง
ขอ้มลูเวบ็เนืEอหาและเวบ็จากลอ็ก เครื6องมอืทาํเหมอืง แบบจาํลองการปรบัใหมข่องเวบ็ 

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 การจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 3(3-0-6) 
  (Management of Technology and Innovation) 

เทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรม กลยทุธเ์พื6อการจดัการเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม วฎัจกัรชวีติของเทคโนโลยแีละนวตักรรม การวางแผนเทคโนโลย ี การพฒันา
เทคโนโลย ี การควบคุมและการประเมนิผลเทคโนโลย ี การวางแผนนวตักรรม การนํา
นวตักรรมไปปฏบิตั ิการควบคุมและการประเมนิผล นวตักรรมการแขง่ขนั   

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. 

 01204456 การทําเหมอืงขอ้มลูเครอืขา่ยสงัคม 3(3-0-6) 



มคอ. 2 

 

  (Social Networks Data Mining) 
แนวคดิหลกัและขั Eนตอนวธิกีารในการวเิคราะห์ขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์จาก

มมุมองของการทาํเหมอืงขอ้มลู การคน้พบชุมชน การวเิคราะหว์วิฒันาการ การทํานายการ
เชื6อมโยง การวเิคราะหอ์ทิธพิล 

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 เทคโนโลยเีวบ็เชงิความหมาย 3(3-0-6) 
  (Semantic Web Technology) 

แนวคดิเวบ็เชงิความหมาย ภาษา อารด์เีอฟ โอดบับลวิเอล วศิวกรรมออนโทโลย ี การ
ใหเ้หตุผล ภาษาขอ้คาํถามเชงิความหมาย มดิเดลิแวรแ์ละเอพไีอ เครื6องมอืการโปรแกรม 
บรกิารเวบ็เชงิความหมาย การแสดงนยัต่อการประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่ ฮารด์แวร์
ประสทิธภิาพสงูและเฟรมเวริก์ซอฟตแ์วร ์ แมปรดีวิซ ์ ฟอรก์-จอย และการสนับสนุนของ
ภาษาของโปรแกรมประมวลแบบขนานและพรอ้มกนั การประยกุตเ์วบ็เชงิความหมาย 

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* การเงนิเชงิคาํนวณเบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  Introduction to Computation Finance 

การเงนิเบืEองตน้ อนุกรมเวลา สหสมัพนัธค์วามเป็นเหตุเป็นผลและความคลา้ยคลงึ 
แบบจาํลองอนุกรมเวลาในทางการเงนิ การเคลื6อนที6แบบบราวน์ ตน้ไมเ้ชงิสองจาํนวน และ
การจาํลองแบบมอนตคิารโ์ล การซืEอขายโดยใชก้ารทําเหมอืงรปูแบบหรอืการประมาณค่า 
การหาค่าที6เหมาะสมที6สุดแบบฮวิรสิตกิในทางการเงนิ การหาพอรต์โฟลโิอที6เหมาะสมที6สุด 
การเงนิแบบออนไลน์ 

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. 
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 01204461** ปญัญาประดษิฐ ์ 3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 หรอื 01219218 

ขอบเขตและที6มาของปญัญาประดษิฐ ์ การแทนความรู ้ โครงสรา้งความจาํ การหา
เหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการคน้หา เกมส ์ การวางแผน การเรยีนรู้
การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิทศันศาสตรค์อมพวิเตอร ์ระบบผูเ้ชี6ยวชาญ  

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 ระบบผูช้าํนาญการเบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Expert Systems)  
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204461 

เทคนิคการแทนความรูแ้บบกรอบ แบบกฎเกณฑ ์ และแบบข่ายความหมาย การคน้หา
ฐานความรู ้ การอ้างเหตุผลดว้ยวธิเีดนิหน้าและถอยหลงั ตวัอยา่งระบบผูช้าํนาญการ การ
ออกแบบและการสรา้งระบบผูช้าํนาญการ การเชื6อมโยงกบัระบบความเขา้ใจภาษาธรรมชาต ิ 

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** การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิบืEองตน้ 3(3-0-6)   
  (Introduction to Natural Language Processing) 

หลกัการคาํนวณนําไปสู่พืEนความรูข้องการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ การวเิคราะห์
โครงสรา้งประโยคเชงิวากยสมัพนัธ ์ การแทนความหมายของประโยค การวเิคราะหแ์ละ
สรา้งความเกี6ยวพนัระหว่างประโยค  

Introduction to basic computation of natural language processing; syntax 
analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation 
creation between sentences. 
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 01204464* ทศันศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 3(3-0-6)   
  (Computer Vision) 

โมเดลการกําเนิดรปูภาพ การตรวจจบัขอบ การแทนรปูรา่งและการแบ่งยอ่ยรปูรา่ง 
การสกดัคุณลกัษณะ  การจดจาํวตัถุ  เครอืขา่ยประสาทเทยีมในการประมวลผลภาพดว้ย
คอมพวิเตอร ์เทคนิคสมยัใหมใ่นทศันศาสตรค์อมพวิเตอร ์

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** การทําเหมอืงขอ้มลูและการคน้พบความรูเ้บืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204351 หรอื 01219231  

กระบวนการคน้พบความรู ้ การวเิคราะหข์อ้มลู การสาํรวจขอ้มลู การเตรยีมขอ้มลู 
เทคนิคการทาํเหมอืงขอ้มลู การจาํแนกขอ้มลู การคน้พบกฎความสมัพนัธ ์ การจดักลุ่ม
ขอ้มลู การประยกุตก์ารทาํเหมอืงขอ้มลูในงานวศิวกรรม 

Knowledge discovery process; data analysis; data exploration; data pre-
processing; data mining techniques; data classification; association rule discovery; 
data clustering; data mining applications in engineering fields. 

 
 01204472** การคาํนวณเชงิตวัเลข 3(3-0-6) 
  (Numerical Computation) 
  พืEนฐาน : 01204212 หรอื 01219218 และ 01417168 

โครงสรา้งระบบเลขจาํนวนของคอมพวิเตอร ์ ขั Eนตอนวธิเีพื6อการประมวลผลเลขคณติ 
การใชค้อมพวิเตอรเ์พื6อการแกป้ญัหาทางวศิวกรรมโดยรวมถงึ การหาค่าประมาณการ การ
หาอนุพนัธ ์ การอนิทเิกรตเชงิตวัเลข การเขา้สมการอนุพนัธ ์ ระบบสมการเชงิเสน้ และไม่
เชงิเสน้ การปรบัหาเสน้โคง้ที6เหมาะสม และตวัแปลงฟูเรยีรอ์ยา่งเรว็ 

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. 

 
  

                                                 

* วชิาเปิดใหม่ 
** วชิาปรบัปรงุ 
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 01204473 ระบบเมคาทรอนิกสแ์ละการควบคุม 3(3-0-6) 
  (Mechatronic System and Control) 

การสรา้งตวัแบบระบบพลวตัและการจาํลองแบบ การบ่งชีEระบบเบืEองตน้ การวเิคราะห์
ในโดเมนเวลา การวเิคราะหใ์นโดเมนความถี6 เสถยีรภาพ การออกแบบตวัควบคุม ระบบ
หุ่นยนตแ์ละเมคคาทรอนิกสท์ี6ใชง้านจรงิ เซน็เซอรแ์ละแอกตูเอเตอร ์ ความฉลาดของ
เครื6องจกัร สนเทศศาสตรอ์ตัโนมตัใินอุตสาหกรรม 

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** คอมพวิเตอรก์ราฟิกสข์ ั EนพืEนฐาน 3(3-0-6) 
  (Foundations of Computer Graphics) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 หรอื 01219218 

ประวตัศิาสตรแ์ละภาพรวมในคอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์ระบบคอมพวิเตอรก์ราฟิกส ์ส่วนต่อ
ประสานสําหรบัการเขยีนโปรแกรมประยกุตก์ราฟิกส ์ ขั Eนตอนวธิแีรสเตอรก์ราฟิกสพ์ืEนฐาน 
การแปลงเรขาคณติ ทศันะ การพจิารณากําหนดพืEนผวิที6ปรากฏ การส่องแสงและการ
เรนเดอรพ์ืEนผวิ 

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** การโตต้อบระหว่างคอมพวิเตอรก์บัมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  (Computer-Human Interfaces) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204313 หรอื 01219218 

การออกแบบและสรา้งระบบตดิต่อระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพวิเตอร ์ สถาปตัยกรรมดา้น
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรข์องสถานีงานส่วนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชงิวตัถุ การจดัการ
ส่วนแสดงผลแบบโตต้อบและช่องหน้าต่าง  

Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software 
architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive 
display management and windows. 

 
  
                                                 

** วชิาปรบัปรงุ 
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 01204483 การประมวลผลสญัญาณภาพดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing)  

การประมวลผลสญัญาณภาพดจิทิลัเน้นขั Eนตอนวธิใีนบรบิทของการประยกุตก์ารใชง้าน
จรงิ เช่น การประมวลผลภาพ การแปลงฮสิโตแกรม การขจดัสญัญาณรบกวน การตรวจจบั
ขอบ การปรบัแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเขา้รหสัของภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์ การบบี
อดัขอ้มลู รปูภาพส ีการแทนวตัถุในรปูภาพและการรูจ้าํวตัถุ 

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 สหกจิศกึษา 6 
  (Co-operative Education) 

การปฏบิตังิานในสถานประกอบการในลกัษณะพนกังานชั 6วคราวเพื6อใหไ้ดป้ระสบการณ์
จากการไปปฏบิตังิานที6ไดร้บัมอบหมายสาํหรบัสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from 
the assignment for computer engineering. 

 
 01204491* ปฏบิตักิารพฒันาทกัษะทางอาชพีและสงัคม II 1(0-3-2) 
  (Career and Social Skill Development Laboratory II) 

ทกัษะการนําเสนอ ทกัษะการสอน การเป็นผูนํ้า ความรูเ้บืEองตน้เกี6ยวกบัการตลาด 
ความรูเ้บืEองตน้เกี6ยวกบัการเงนิระดบับุคคล ความรูเ้บืEองตน้เกี6ยวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ 

Presentation skills; teaching skills; leadership; introduction to marketing; 
introduction to personal finance; introduction to entrepreneurship. 

 
 01204495** การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
  (Computer Engineering Project Preparation) 

การออกแบบและการจดัการโครงงานวศิวกรรม การเขยีนรายงานวชิาการ การตรวจ
และอา้งองิเอกสารวชิาการ การนําเสนอรายงานวชิาการ การเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์การนําเสนอหวัขอ้โครงงาน 

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. 

                                                 

* วชิาเปิดใหม่ 
** วชิาปรบัปรงุ 
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 01204496 เรื6องเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 1-3 
  (Selected Topics in Computer Engineering) 

เรื6องเฉพาะทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรใ์นระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้เรื6องเปลี6ยนไปในแต่ละ
ภาคการศกึษา 

Selected topics in computer engineering at the bachelor’s degree level, topics 
are subject to change in each semester. 

 
 01204498 ปญัหาพเิศษ 1-3   
  (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรร์ะดบัปรญิญาตร ี และเรยีบเรยีงเขยีนเป็น
รายงาน 

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

 
 01204499 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ 2(0-6-3) 
  (Computer Engineering Project) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01204495 

โครงงานที6น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
Project of practical interest in various fields of computer engineering. 

 
3.1.5.2 รายวชิาที6เป็นรหสัวชิานอกหลกัสตูร 
 
 01200311 ทกัษะการสื6อสารในงานวศิวกรรม I 3(2-2-5) 

การฝึกใชภ้าษาองักฤษในการอ่านคู่มอืการใชง้านของเครื6องจกัรอุปกรณ์ การเขยีน
รายงานการปฏบิตังิานและสรปุผลการวจิยั และฝึกฟงัการนําเสนอผลงานทางวชิาการ 

 
 01205211 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า I 3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis I) 

นิยาม แนวคดิพืEนฐานและหน่วย องคป์ระกอบวงจร วงจรความตา้นทาน แหล่งกําเนิด
ไมอ่สิระ ทฤษฎวีงจรและการวเิคราะห ์การวเิคราะหโ์หนดและเมช ทฤษฎวีงจรขา่ย ทฤษฎี
กราฟ องคป์ระกอบสะสมพลงังาน วงจรอนัดบัหนึ6งและอนัดบัสอง สญัญาณรปูไซน์ 
แผนภาพเฟเซอร ์ การวเิคราะหส์ญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะคงตวั วงจรกําลงั
กระแสสลบั วงจรสามเฟส 

Definitions; basic concepts and units; circuit elements; resistive circuits; 
dependent sources; circuit theorem and analysis; node and mesh analysis; network 
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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 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์I 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits and Systems I) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01205211 

อุปกรณ์สารกึ6งตวันํา ลกัษณะเฉพาะกระแสแรงดนัและความถี6ของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
การวเิคราะหแ์ละออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกสพ์ืEนฐานประกอบดว้ยไดโอด ทรานซสิเตอรส์อง
ขั Eวและทรานซสิเตอรผ์ลสนาม วงจรไบแอสทรานซสิเตอรแ์ละการวเิคราะหส์ญัญาณขนาด
เลก็ของทรานซสิเตอร ์ วงจรขยายพืEนฐาน ตวัขยายเชงิดาํเนินการและการประยกุตใ์นวงจร
เชงิเสน้และไมเ่ชงิเสน้ วงจรขยายหลายขั Eนของทรานซสิเตอร ์

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 การประมวลสญัญาณดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Signal Processing) 

สญัญาณเวลาไมต่่อเนื6องและระบบ การแปลงฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีรไ์มต่่อเนื6อง 
การแปลงซ ี การชกัตวัอย่างสญัญาณเวลาต่อเนื6อง การวเิคราะหก์ารแปลงของระบบไม่
เปลี6ยนแปลงตามเวลาเชงิเสน้ โครงสรา้งของระบบเวลาไมต่่อเนื6อง การประยกุตก์าร
ประมวลสญัญาณดจิทิลั 

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 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกส ์ 1(0-3-2) 
  (Electronics Laboratory) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01205231 

ปฏบิตักิารเกี6ยวกบัเรื6องที6เรยีนในวชิาวงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์I 
Laboratory experiments on topics covered in Electronic Circuits and Systems I. 
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 01205338 ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3(3-0-6) 
  (VLSI Systems) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01205232 

ทฤษฎแีละรปูแบบของมอสทรานซสิเตอร ์ การสรา้งเกตซมีอส เทคโนโลยวีงจรรวมและ
กระบวนการผลติ เทคนิคและเกณฑส์าํหรบัการออกแบบวงจรรวม การคาดเดาสมรรถนะ
โดยแคดและเครื6องมอืการจาํลองแบบ การหาค่าสมรรถนะของวงจรซมีอสใหเ้หมาะสมที6สุด 
ทฤษฎขีองเอฟพจีเีอและเทคโนโลยทีี6เกี6ยวขอ้ง การสรา้งวงจรตน้แบบวงจรรวมขนาดใหญ่
โดยใชว้เีอชดแีอล การทดสอบและการหาค่าเหมาะสมที6สุด 

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 การวจิยัการดาํเนินงานสาํหรบัวศิวกร I 3(3-0-6) 
  (Operations Research for Engineers I) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01206221 

เทคนิคการแก้ปญัหาเชงิกําหนด แบบจาํลองทางคณติศาสตร ์ กําหนดการเชงิเสน้และ
ปญัหาคู่ควบ แบบจาํลองโครงขา่ย แบบจาํลองพสัดุคงคลงั ปญัหาการขนส่งและการส่งผ่าน 
ปญัหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแก้ปญัหาปญัหาที6ไมเ่ป็นปญัหาเชงิกําหนด การ
ตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความเสี6ยง ทฤษฎเีกมส ์ เสน้ทางวกิฤตสาํหรบับรหิาร
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 non-
deterministic problems: decision making under uncertainty and risk, games theory, 
critical path method for project management.  

 
 01206323 การวจิยัการดาํเนินงานสาํหรบัวศิวกร II 3(3-0-6) 
  (Operations Research for Engineers II) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01206321 

เทคนิคการแก้ปญัหาเชงิกําหนดการที6ไมเ่ป็นเชงิเสน้  กําหนดการเลขฐานสอง 
กําหนดการเลขจาํนวนเตม็ กําหนดการเรขาคณติ  กําหนดการเชงิพลวตั ิ เทคนิคการขยาย
และจาํกดัเขต  ทฤษฎแีถวคอย  เทคนิคการแกป้ญัหาที6มคีวามน่าจะเป็น  ลกูโซ่มารค์อฟ
และแบบจาํลอง 
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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 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 
  (Engineering Drawing) 

เทคนิคการเขยีนตวัอกัษรและตวัเลข การเขยีนรปูทรงเรขาคณติประยกุต ์ การเขยีน
ภาพออรโ์ธกราฟฟิก การเขยีนภาพสามมติ ิการใหข้นาดและเกณฑค์วามคลาดเคลื6อน การ
เขยีนภาพตดั ววิช่วย การหาแผ่นคลี6 เทคนิคการเขยีนภาพร่าง การเขยีนแบบใช้
คอมพวิเตอรช่์วยเบืEองตน้ 

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 หลกัการพืEนฐานทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 3(3-0-6) 
  (Basic Principles of Engineering Mechanics) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01417167 

การวเิคราะห์แรงสมดุลความเสยีดทานแห้งการปรบัสมการสมดุลกบัโครงกรอบและ
เครื6องจกัรกลกลศาสตรข์องไหลเบืEองต้นจลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค และ
วตัถุแขง็เกรง็ในระนาบกฎการเคลื6อนที6ของนิวตนัหลกัของงานและพลงังาน 

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 ค่ายฝึกพฒันาซอฟตแ์วร ์ 1(0-3-2)  
  (Software Development Training Camp) 

ค่ายเพิ6มพูนทกัษะการพฒันาโปรแกรมไมต่ํ6ากว่า 48 ชั 6วโมง  
Program development skill enhancement camp, at least 48 person-hours. 

 
 01219312 การโปรแกรมแบบฟงักช์ั 6น 3(3-0-6)  
  (Functional Programming) 

นิพจน์ การประเมนิผล ฟงักช์ั 6น แนวคดิเรื6องชนิดของขอ้มลู อนิดกัชั 6นและรเีคอชั 6น 
ฟงักช์ั 6นระดบัสงู โพลมีอฟิสซึ6ม ปฏบิตักิารพืEนฐานบนลสิต ์แมปรดีวิซ ์การลดรปูลาํดบัแบบ



มคอ. 2 

 

ปกต ิ การประเมนิผลแบบเฉื6อยชา โมเดลเรื6องราคาแบบงา่ย ความซบัซอ้นของเวลาและ
พืEนที6 

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 วศิวกรรมพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
  (Electronic Commerce Engineering) 

เทคโนโลยพีาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ การพฒันาและสรา้งระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
เทคโนโลยเีครอืข่ายและทศิทางในอนาคต เทคโนโลยฐีานขอ้มลู การเชื6อมต่อระหว่างเวบ็
และฐานขอ้มลู ประเดน็ดา้นความมั 6นคง ระบบจ่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ ขา่วกรองทางธุรกจิ 
การจดัการความเชื6อถอื ตวัแทนการคา้ ความเป็นส่วนตวั ผลติภณัฑท์างสารสนเทศและ
การป้องกนัการลอกเลยีน ความไมเ่ท่าเทยีมเชงิดจิทิลั 

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 คลงัขอ้มลู 3(3-0-6) 
  (Data Warehouse) 

พืEนฐานของการสรา้งคลงัขอ้มลู การวางแผนโครงการ การนิยามขอ้กําหนดของธุรกจิ 
การสรา้งแบบจาํลองมมีติ ิ สถาปตัยกรรมเชงิเทคนิค ทางเลอืกของโครงแบบเชงิกายภาพ 
การเลอืกโครงการ การออกแบบฐานขอ้มลูกายภาพ การประมวลจดัขั Eนตอนขอ้มลู เทคนิค
การจดัขั Eนตอนขอ้มลู งานประยกุตส์าํหรบัผูใ้ชเ้ป้าหมาย การใชค้ลงัขอ้มลู การจดัการการ
เตบิโตของระบบ 

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. 
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 01219333 การทําเหมอืงขอ้มลูเบืEองตน้ 3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining) 

แนวคดิพืEนฐานของการทําเหมอืงขอ้มลู การประยกุต์การทําเหมอืงขอ้มลู เทคนิคและ
แบบจาํลอง ประเดน็ดา้นจรยิธรรมและความเป็นส่วนตวั ชุดซอฟตแ์วรเ์หมอืงขอ้มลู วธิกีาร
ทาํเหมอืงขอ้มลู ตารางการตดัสนิใจ ตน้ไมก้ารตดัสนิใจ กฎการจาํแนก การเขา้กลุ่ม การ
สรา้งแบบจาํลองเชงิสถติแิละแบบจาํลองเชงิเสน้ 

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 การประมวลผลรายการเปลี6ยนแปลง 3(3-0-6) 
  (Transaction Processing) 

รายการเปลี6ยนแปลงและสมบตั ิ ผูจ้ดัการทรพัยากรและผูจ้ดัการรายการเปลี6ยนแปลง 
แบบจาํลองการประมวลผลดว้ยรายการเปลี6ยนแปลง ประโยชน์ของการสื6อสารแบบรายการ
เปลี6ยนแปลงกบัระบบอื6น งานประยกุตท์ี6ใชก้ารประมวลผลรายการผ่านเวบ็ การเฝ้าสงัเกต
การประมวลผลดว้ยรายการ รายการเปลี6ยนแปลงการจ่ายเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ งานประยกุต์
ฝ ั 6งเครื6องบรกิาร การบรกิารรายการเปลี6ยนแปลง เครื6องบรกิารรายการเปลี6ยนแปลงที6มใีช้
ในปจัจบุนั 

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 ระบบฐานขอ้มลูขั Eนสงู 3(3-0-6) 
  (Advanced Database) 

หวัขอ้ขั Eนสงูเกี6ยวกบัฐานขอ้มลู เช่น การจดัการทรานแซก็ชนั ฮารโ์มไนเซชนั การแทน
ค่า และอินเด็กซ์ ประเภทของการจดัเก็บข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลแบบใหม่ ฐานข้อมูลใน
หน่วยความจํา ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลแบบกระจาย คล้งข้อมูล และข้อมูลไร้
โครงสร้าง วิธีการคิวรี6บนฐานข้อมูลที6ไม่ได้เป็นแบบเอสคิวแอลและเทคโนโลยเีว็บเชิง
ความหมาย ความมั 6นคง ความเสถยีร ความถูกต้อง การจดัเกบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆและการ
พฒันาโปรแกรมเชื6อมต่อ การบรหิารจดัการและการบํารงุรกัษา 

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 การทดสอบซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Software Testing) 

มโนทศัน์พืEนฐานเกี6ยวกบัการทดสอบซอฟตแ์วร ์ กระบวนการและแบบจาํลองสาํหรบั
การทดสอบซอฟตแ์วร ์ การทดสอบที6ระดบัชิEนส่วน การทดสอบการเชื6อมต่อ การทดสอบ
ระบบ และการทดสอบการยอมรบัของผูใ้ช ้ การทดสอบเชงิไมเ่ป็นฟงักช์ั 6น เทคนิคการ
ทบทวน การวเิคราะหซ์อฟตแ์วรเ์ชงิสถติย ์การวางแผน การประมาณ การดแูลและควบคุม 
การทดสอบซอฟตแ์วร ์เครื6องมอืในการทดสอบ 

 Basic concepts of software testing; processes and models of software testing; 
component testing; integration testing; system testing; acceptance testing; non-
functional testing; review techniques; static software analysis; test planning; 
estimation; monitoring and control; test tools. 

 
 01219344 การพฒันาซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์เคลื6อนที6 3(3-0-6) 
  (Mobile Software Development) 

แพลตฟอรม์ของซอฟต์แวรบ์นอุปกรณ์เคลื6อนที6 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวรส์ําหรบั
อุปกรณ์เคลื6อนที6 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื6อนที6 การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์สําหรบัอุปกรณ์เคลื6อนที6 ช่องทางการจดัจําหน่ายซอฟต์แวร์สําหรับ
อุปกรณ์เคลื6อนที6 การฝึกปฏบิตักิารพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยกุตส์ําหรบัอุปกรณ์เคลื6อนที6 

 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 การผลติเกมดจิทิลั 3(3-0-6) 
  (Digital Game Production) 

อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลติเกม การจดัประเภทของเกม ทฤษฎคีวามหรรษา 
ทฤษฎกีารออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดลอ้ม การดําเนินเรื6องแบบปฏสิมัพนัธ ์ ตวั
ละครดจิทิลั เครื6องมอืพฒันาเกม แพลตฟอรม์เกม การแปลงแพลตฟอรม์ การนําเสนอการ
ประเมนิ 

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 การพฒันาซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์นเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Application Development) 

มโนทศัน์พืEนฐานของสถาปตัยกรรมเวบ็และโปโตคอลเฮชททีพี ี สถาปตัยกรรมของ
โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ การออกแบบโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ การทดสอบโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ ความปลอดภยัของโปรแกรมประยกุต์บนเวบ็ การขยายโปรแกรมประยกุต์
บนเวบ็ การบรกิารบนเวบ็เบืEองตน้ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็บนเทคโนโลยกีลุ่ม
เมฆ ฝึกปฏบิตักิารการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็โดยมผีูใ้ชง้านเป้าหมายจรงิ 

 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 อจัฉรยิะเชงิธุรกจิ 3(3-0-6) 
  (Business Intelligence) 

ระบบสนบัสนุนการจดัการ กระบวนการตดัสนิใจ สถาปตัยกรรมและส่วนประกอบของ
ระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกจิ การคลงัขอ้มลู ระเบยีบวธิพีฒันาคลงัขอ้มลู การประยุกตใ์ชก้าร
คลงัขอ้มลูสาํหรบัระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกจิ กระบวนการคน้พบความรู ้ เทคนิคการทําเหมอืง
ขอ้มลู การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการทําเหมอืงขอ้มลูสาํหรบัระบบอจัฉรยิะเชงิธุรกจิ 

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 การเรยีนรูข้องเครื6องจกัร 3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 

เทคนิคและขั Eนตอนวธิเีพื6อการเรยีนรูข้องเครื6องจกัร กระบวนการเชงิอุปนัยของต้นไม้
การตดัสนิใจ แนวทางการเรยีนรูแ้บบเบยเ์ซยีนเชงิพารามเิตอร ์ แบบจาํลองมารค์อฟแบบ
ซ่อน วธิกีารแบบไมม่พีารามเิตอร ์ฟงักช์นัการแยกแยะ เครอืขา่ยประสาทเทยีม วธิกีารเชงิ
สุ่ม ขั Eนตอนวธิเีชงิพนัธุศาสตร ์การเรยีนรูแ้บบไมม่ตี้นแบบ การแบ่งกลุ่มขอ้มลู 

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 การคน้พบความรู ้ 3(3-0-6) 
  (Knowledge Discovery) 

หลกัการของการคน้พบความรู ้ การคน้พบความรูโ้ดยอตัโนมตั ิ การหาเหตุผลเชงิ
เหนี6ยวนํา กระบวนการคน้พบความรู ้ข ั Eนตอนวธิแีละเครื6องมอืการทาํเหมอืงความรู ้

Principles of knowledge discovery; automated scientific discovery; inductive 
reasonin; knowledge discovery processes; knowledge mining algorithms and tools. 

 
 01219411 ความมั 6นคงของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Systems Security) 

การรกัษาความมั 6นคงของระบบคอมพวิเตอร ์ การควบคุมการเขา้ถงึ การพสิูจน์ตวัจรงิ 
ระดบัสทิธิ � วทิยาการเขา้รหสัลบั ความปลอดภยัของระบบ การสํารองขอ้มลูและการกูร้ะบบ 
นโยบายดา้นความมั 6นคง 

Computer security; access control; authentication; authorization; cryptography; 
system safety; system backup and recovery, security policies. 

 
 01219421 เทคโนโลยกีลุ่มเมฆและการบรหิารจดัการ 3(3-0-6) 
  (Cloud Computing Technology and Management) 

แนะนําเทคโนโลยีพืEนฐานการคํานวณกลุ่มเมฆ สภาพแวดล้อมระบบกลุ่มเมฆ 
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์สมอืน สถาปตัยกรรมระบบกลุ่มเมฆ การโปรแกรมระบบกลุ่มเมฆ 
การออกแบบพัฒนางานประยุกต์ที6ใช้บรกิารกลุ่มเมฆ การบรหิารจดัการกลุ่มเมฆและ
มาตรฐาน ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของระบบกลุ่มเมฆ กรณศีกึษา 

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 เทคโนโลยกีารบรกิารเวบ็ 3(3-0-6) 
  (Web Services Technology) 

โพรโทคอลเฮชททีพีแีละการพฒันาทรพัยากรทางอนิเตอรเ์น็ต โพรโทคอลแบบกระจาย
ตวั การเปลี6ยนแปลงรปูแบบของเอกซเ์อม็แอลและเจสนั โพรโทคอลอารเ์อสเอสและอะตอม 
โพรโทคอลโซปและอารพ์ซี ี แนวความคดิและสถาปตัยกรรมเรสทฟู์ล ความมั 6นคงของเวบ็ 
การเขา้ถงึฐานขอ้มลู การจดัการ การยอ่ส่วนและการเฝ้าระวงัการบรกิารเวบ็ แนวความคดิ
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และวตัถุประสงคข์องไมโครเซอรว์สิ การบรกิารทางเวบ็ผ่านส่วนหลงัของเวบ็และระบบ
เคลื6อนที6 โครงงานการบรกิารเวบ็ 

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; micro-
service concept and objectives; web services as a backend for web and mobile 
applications; web service project. 

 
 01219452 หลกัการความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Principle of Information Security) 

ความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ ความลบั ความถูกตอ้ง และความพรอ้มใช ้ กรอบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรรมาภบิาลเทคโนโลยสีารสนเทศ การออกแบบและการทําใหบ้รรลุ
ความสาํเรจ็ของแผนรบัมอืเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉิน การวเิคราะหผ์ลกระทบทาง
ธุรกจิ แผนการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนื6อง นโยบายความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
มาตรฐานความมั 6นคงปลอดภยัสารสนเทศ หน้าที6และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงู
ดา้นสารสนเทศของหน่วยงานและผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นความมั 6นคงปลอดภยัของหน่วยงาน 

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 แพลตฟอรม์ขอ้มลูขนาดใหญ่และการวเิคราะห ์ 3(3-0-6) 
  (Big Data Platform and Analytics) 

โครงสรา้งพืEนฐานที6รองรบัการจดัเกบ็ขอ้มลูขนาดใหญ่ แหล่งที6มาของขอ้มลูขนาดใหญ่ 
การโปรแกรมบนระบบแบบกระจายหรอืบนระบบกลุ่มเมฆ ระบบไฟลข์นาดใหญ่ คลงัขอ้มลู 
การสตรมี การเขา้ถงึโดยใชเ้ครื6องมอืแบบเอสควิแอลและไมใ่ชเ้อสควิแอล เทคนิคการ
วเิคราะหแ์ละการทํานายขอ้มลู เช่น เครอืข่ายประสาทเทยีม การเรยีนรูข้องเครื6องจกัร การ
พยากรณ์ การเรยีนรูแ้บบลกึ เหมอืงขอ้มลู การถดถอย และการคดัเลอืกคุณลกัษณะสาํหรบั
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งและไมใ่ช่โครงสรา้งแบบแบตชแ์ละเวลาจรงิ การวเิคราะหข์อ้มลูสรา้ง
ภาพ รากฐาน การกํากบัดแูลขอ้มลู หวัขอ้พเิศษ เช่น ขอ้มลูกราฟ การทาํเพจแรงค ์
กรณศีกึษา 

 Big data infrastructure; big data sources and types; programming on distributed 
platform or cloud system; large file system and data warehouse, and streaming; 
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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 การอธบิายขอ้มลูดว้ยภาพ 3(3-0-6) 
  (Data Visualization) 

เทคโนโลยกีารอธบิายขอ้มลูดว้ยภาพ การแสดงผลกราฟิก ภาพเคลื6อนไหว วดีทีศัน์ 
เสยีง จติวทิยาการรบัรู ้เทคนิคการนําเสนอขอ้มลูแบบสื6อประสม  การออกแบบการนําเสนอ 
สื6อโฆษณา สื6อประชาสมัพนัธ ์และอนิโฟกราฟิก การนําเสนอขอ้มลูในช่องทางที6หลากหลาย 

Data visualization technology; graphic presentation; animation; video image; 
audio; perception psychology; multimedia presentation techniques; hypermedia-
linked information; presentation design; advertisement; public announcement; 
infographic multi-channel presentation. 

 

 01219492 การเป็นผูป้ระกอบการซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
  (Software Entrepreneurship) 

บทนําและกรณศีกึษา การพฒันาแบบจาํลองทางธุรกจิ การวางแผนเชงิกลยุทธ ์ การ
จดัการทรพัยากรทุน การจดัการความเสี6ยง การบญัชเีบืEองตน้ กระบวนการและขอ้กฎหมาย
ในการจดัตั Eงบรษิทั การฝึกปฏบิตัเิกี6ยวกบัเนืEอหาในวชิา  

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 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีั 6วไป 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01403117 หรอืเรยีนพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิา 01403117 หลกัมลูเคมทีั 6วไป 
Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry. 

 
 01403117 หลกัมลูเคมทีั 6วไป 3(3-0-6) 
  (Fundamentals of General Chemistry) 

โครงสรา้งอะตอม ตารางพรีอิอดกิและสมบตัติามตารางพรีอิอดกิ พนัธะเคม ี ปรมิาณ
สมัพนัธ ์ แก๊ส ของเหลว ของแขง็ สารละลาย จลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลเคม ี กรดและเบส 
สมดุลของไอออน ธาตุเรพรเีซนเททฟี โลหะ อโลหะ และกึ6งโลหะ โลหะแทรนซชินั 
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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 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I)  

ลมิติและความต่อเนื6องของฟงักช์นั อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์ ค่าเชงิอนุพนัธ ์ ปรพินัธ์
และการประยกุต์ ระบบพกิดัเชงิขั Eว ปรพินัธไ์มต่รงแบบ ลาํดบัและอนุกรม การอุปนยัเชงิ
คณติศาสตร ์

Limits and continuity of functions; derivatives and applications; differentials; 
integration and applications; polar coordinates; improper integrals; sequences and 
series; mathematical induction. 

 
 01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01417167 

เวกเตอรแ์ละเรขาคณติวเิคราะหท์รงตนั แคลคลูสัของฟงักช์นัหลายตวัแปร แคลคลูสั
ของฟงักช์นัค่าเวกเตอร ์

Vectors and solid analytic geometry; calculus of multivariables functions; 
calculus of vectorvalued functions. 

 
 01417267 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III 3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01417168 

สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้อนัดบัหนึ6ง สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้ที6มสีมัประสทิธิ �เป็นค่า
คงตวั ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผนั ผลเฉลยที6เป็นอนุกรมกําลงั ระบบ
สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้ 

First order linear differential equations; linear differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and inverse transforms; power series solutions; 
system of linear differential equations. 
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 01420111 ฟิสกิสท์ั 6วไป I 3(3-0-6) 
  (General Physics I) 

กลศาสตร ์การเคลื6อนที6แบบฮารม์อนิก คลื6น กลศาสตรข์องไหล อุณหพลศาสตร ์
Mechanics; harmonic motion; waves; fluid mechanics; thermodynamics. 

 
 01420112 ฟิสกิสท์ั 6วไป II 3(3-0-6) 
  (General Physics II) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01420111 

ไฟฟ้าแมเ่หลก็ คลื6นแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร ์ ฟิสกิสย์คุใหมเ่บืEองตน้และนิวเคลยีร์
ฟิสกิส ์

Electromagnetism; electromagnetic waves; optics; introduction to modern 
physics and nuclear physics. 

 
 01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Physics I) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01420111 หรอืเรยีนพรอ้มกนั หรอื 01420117 หรอืเรยีนพรอ้ม
กนั 

ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิาฟิสกิสท์ั 6วไป I หรอืฟิสกิสพ์ืEนฐาน I 
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 

 
 01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Physics II) 
  วชิาที6ตอ้งเรยีนมาก่อน : 01420113 และ 01420112 หรอืเรยีนพรอ้มกนั หรอื 01420118 
หรอืเรยีนพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิาฟิสกิสท์ั 6วไป II หรอืฟิสกิสพ์ืEนฐาน II 
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 


