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 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
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Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 

ชื่อยอ:  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

  B.Eng. (Computer Engineering) 
 

หลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร  

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  -  กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

  - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

     2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน  32 หนวยกิต 

  - วิชาแกนทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  17 หนวยกิต 

  - วิชาแกนทางวิศวกรรม  15  หนวยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน  54 หนวยกิต 

  - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  3 หนวยกิต 

  - กลุมเทคโนโลยีและวิธีทางซอฟตแวร  17 หนวยกิต 

  - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  13 หนวยกิต 

  - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  16 หนวยกิต 

  - กลุมทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ  5 หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 



Page 2 of 39 

 

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1(1-0-2) 

  (Physical Education Activities) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป                

กลุมสาระอยูดีมีสุข  

 1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

 กลุมสาระศาสตร แหงผูประกอบการ 

 1.3 กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

                   วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

                   ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9( - - ) 

                   วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร              ไมนอยกวา 3( - - ) 

 1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

  (Knowledge of the Land) 

 1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

      2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน  32 หนวยกิต 

  วิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  17 หนวยกิต 

 01204215  คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Mathematical Foundations for Computer Engineers) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

  (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

   (Fundamentals of General Chemistry) 
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 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics I) 
 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics II) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

  (General Physics I) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

  (Laboratory in Physics I) 

  วิชาทางวิศวกรรม  15 หนวยกิต 

 01204216  ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Probability Theory and Statistics for Computer Engineers) 

 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6) 

  (Transform Techniques in Signal Processing) 

 01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

  (Electric Circuit Analysis I) 

 01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

  (Electronic Circuits and Systems I) 

 01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

  (Engineering Drawing) 

 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน  54 หนวยกิต 

  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  3 หนวยกิต 

 01204351 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

  (Database Systems) 

 

  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  17 หนวยกิต 

 01204113 คอมพิวเตอรและการโปรแกรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

  (Computer and Programming for Computer Engineers) 

 01204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา 3(3-0-6) 

  (Abstract Data Types and Problem Solving) 

 01204214 ปฏิบัติการการแกปญหา 1(0-3-2) 

  (Problem Solving Laboratory) 
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 01204332 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

  (Operating Systems) 

 01204341 วิศวกรรมซอฟตแวร 4(3-3-8) 

  (Software Engineering) 

 01204437  ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer System Security) 

 

  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  13 หนวยกิต 

 01204211  คณิตศาสตรเต็มหนวยและทฤษฎีการคํานวณ 4(4-0-8) 

  (Discrete Mathematics and Theory of Computation) 

 01204313 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

  (Algorithm Design and Analysis) 

 01204325 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Data Communications and Computer Networks) 

 01204421  เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-3-6) 

  (Computer Networks) 

 

  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  16 หนวยกิต 

 01204114  การพัฒนาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6) 

  (Introduction of Computer Hardware Development) 

 01204222 การออกแบบระบบดจิิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Systems Design) 

 01204223 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Practicum in Computer Engineering) 

 01204224 ปฏิบัตกิารวงจรตรรก 1(0-3-2) 

  (Logic Circuit Laboratory) 

 01204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer Architecture and Organization) 

 01204322 ระบบฝงตัว 3(3-0-6) 

  (Embedded System) 

 01204323  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบฝงตัว 1(0-3-2) 

  (Electronic Laboratory for Embedded Systems) 

 01204324 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Computer System Laboratory) 
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  กลุมทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณ  5 หนวยกิต 

 01204271  วิศวกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 1(0-3-2) 

  (Introduction to Computer Engineering) 

 01204391 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 1(0-3-2) 

  (Career and Social Skill Development Laboratory) 

 01204495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Computer Engineering Project Preparation) 

 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2(0-6-3) 

  (Computer Engineering Project) 

 

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

 เลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุมประสบการณภาคสนามและเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

  กลุมประสบการณภาคสนาม 

 01204399 การฝกงาน 1 

  (Internship) 

 01204490 สหกิจศึกษา 7 

  (Cooperative Education) 

 

  กลุมวิชาเฉพาะเลือกท่ัวไป 

 01200311 ทักษะการสื่อสารในงานวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

  (Communication Skills in Engineering I) 

 01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 3(3-0-6)     

                    (Communication Skills in Engineering I) 

 01204213     ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6)    

  (Theory of Computation) 

 01204314 สถิติสําหรับการประยุกตทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Statistics for Computer Engineering Applications) 

 01204331 สวนตอประสานซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

  (System Software Interface) 

 01204342 การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Managing Software Development) 
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 01204352 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Laws and Ethics in Information Technology) 

 01204411  การคํานวณเชิงควอนตัม 3(3-0-6) 

  (Quantum Computing) 

 01204422 ปฏิบัติการเครือขายและการตั้งคาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

  (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 

 01204423 สถาปตยกรรมเคอรเนลเครือขายและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6) 

  (Network Kernel Architectures and Implementation) 

 01204425 การโปรแกรมระบบอินเทอรเน็ต 3(3-0-6) 

  (Internet System Programming) 

 01204426 ปฏิบัติการเครือขายและการตั้งคาข้ันสูง 3(2-3-6) 

  (Advanced Network and Network Configuration) 

 01204427 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(2-3-6) 

  (Computer System and Network Security) 

 01204428 ระบบคอมพิวเตอรฝงตัวแบบไรสาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Embedded Systems) 

 01204429 เครือขายไรสายและการจําลองเครือขาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Networks and Simulation) 

 01204432 การออกแบบเชิงวัตถุ  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 มโนทัศนภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

  (Programming Language Concepts) 

 01204436 วิศวกรรมระบบเวลาจริง 3(3-0-6) 

  (Real-time System Engineering) 

 01204438  สถาปตยกรรมโปรแกรมประยุกตระดับองคกร 3(3-0-6) 

  (Enterprise Application Architecture) 

 01204451 การออกแบบระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

  (Database System Design) 

 01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Information Technology Management) 
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 01204453 การคนคืนและการทําเหมืองขอมูลเว็บ 3(3-0-6) 
  (Web Information Retrieval and Mining) 

 01204454 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
  (Management of Technology and Innovation) 
 01204456 การทําเหมืองขอมูลเครือขายสังคม 3(3-0-6) 

  (Social Networks Data Mining) 
 01204457 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6) 
  (Semantic Web Technology) 

 01204458 การเงินเชิงคํานวณเบื้องตน 3(3-0-6) 
  (Introduction to Computation Finance) 
 01204461  ปญญาประดิษฐ  3(3-0-6) 

  (Artificial Intelligence) 
 01204462 ระบบผูชํานาญการเบื้องตน              3(3-0-6) 
  (Introduction to Expert Systems) 

 01204463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องตน 3(3-0-6) 
  (Introduction to Natural Language Processing) 
 01204464 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer Vision) 
 01204465 การทําเหมืองขอมูลและการคนพบความรูเบื้องตน 3(3-0-6) 
  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 

 01204466  การเรียนรูเชิงลึก 3(3-0-6) 
  (Deep learning) 
 01204467  ศาสตรหุนยนตเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Robotics)  
 01204472 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6 
  (Numerical Computation) 

 01204473 ระบบเมคาทรอนิกสและการควบคุม 3(3-0-6) 
  (Mechatronic System and Control) 
 01204481 คอมพิวเตอรกราฟกสข้ันพ้ืนฐาน  3(3-0-6)  

  (Foundations of Computer Graphics) 
 01204482 การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย  3(3-0-6)  

  (Computer-Human Interfaces) 
 01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล    3(3-0-6) 

  (Digital Image Processing) 

 01204496  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1-3 

  (Selected Topics in Computer Engineering) 
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 01204498 ปญหาพิเศษ  1-3 

  (Special Problems) 

 01205314 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Signal Processing) 

 01205338 ระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

  (VLSI Systems) 

 01206321 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกร I 3(3-0-6) 

  (Operations Research for Engineers I) 

 01206323 การวิจัยการดําเนินงานสําหรับวิศวกร II 3(3-0-6) 

  (Operations Research for Engineers II) 

 01219312 การโปรแกรมแบบฟงกชัน 3(3-0-6)  

  (Functional Programming) 

 01219322 วิศวกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce Engineering) 

 01219325 ความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Software Development Security) 

 01219332 คลังขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Warehouse) 

 01219333 การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Data Mining) 

 01219334 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

  (Transaction Processing)  

 01219335 การนําเขาและรวบรวมขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Acquisition and Integration) 

 01219336 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Database) 

 01219343 การทดสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Software Testing) 

 01219344 การพัฒนาซอฟตแวรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

  (Mobile Software Development) 

 01219349 การผลิตเกมดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Game Production) 
 01219351 การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตบนเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Application Development) 
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 01219361 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

  (Business Intelligence) 

 01219362 การเรียนรูของเครื่องจักร 3(3-0-6) 

  (Machine Learning) 

 01219364 การคนพบความรู 3(3-0-6) 

  (Knowledge Discovery) 

 01219367 การวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Analytics) 

 01219421 เทคโนโลยีกลุมเมฆและการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 

  (Cloud Computing Technology and Management) 

 01219422   ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

  (Distributed Systems) 

 01219451 เทคโนโลยีการบริการเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Services Technology) 

 01219452 หลักการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Principle of Information Security) 

 01219461 วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

  (Big Data Engineering) 

 01219482 การอธิบายขอมูลดวยภาพ 3(3-0-6) 

  (Data Visualization) 

 01219492 การเปนผูประกอบการซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Software Entrepreneurship) 

 01219493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Computer System Engineering) 

 01219494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความรู 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Knowledge Engineering) 

 

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

  

สําหรับนิสิตท่ีไมเรียนสหกิจศึกษา 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204113  คอมพิวเตอรและการโปรแกรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

  วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

  รวม 21( - - ) 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204114  การพัฒนาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-3-6)  

 01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 

  



Page 11 of 39 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204211  คณิตศาสตรเต็มหนวยและทฤษฎีการคํานวณ 4(4-0-8) 

 01204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 01204215 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204216 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204222   การออกแบบระบบดจิิทัล 3(3-0-6) 

 01204224 ปฏิบัตกิารวงจรตรรก        1(0-3-2) 

 01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟาI 3(3-0-6) 

  รวม 20(19-3-40) 

 

  

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204214  ปฏิบัติการการแกปญหา                                                   1(0-3-2) 

 01204223 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 01204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204271 วิศวกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 1(0-3-2) 

 01204313 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 01204351 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6) 

 01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสI 3(3-0-6) 

  รวม 18(15-9-36) 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204324  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร                                             1(0-3-2) 

 01204325 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204332 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 01204341 วิศวกรรมซอฟตแวร 4(3-3-8) 

  ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204322  ระบบฝงตัว                                                                  3(3-0-6) 

 01204323 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 01204391 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 1(0-3-2) 

 01204421 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

 01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 17( - - ) 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204399  การฝกงาน                                                                  1 

 01204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

  รวม 11( - - ) 

 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204499  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร                                2(0-6-3) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 11( - - ) 
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สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204113  คอมพิวเตอรและการโปรแกรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร           3(2-3-6) 

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

  วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

  รวม 21( - - ) 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204114  การพัฒนาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบื้องตน                               3(2-3-6)  

 01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204211  คณิตศาสตรเต็มหนวยและทฤษฎีการคํานวณ                      4(4-0-8) 

 01204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 01204215 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204216 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204222   การออกแบบระบบดจิิทัล 3(3-0-6) 

 01204224 ปฏิบัตกิารวงจรตรรก        1(0-3-2) 

 01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟาI 3(3-0-6) 

  รวม 20(19-3-40) 

  

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204214  ปฏิบัติการการแกปญหา                                                   1(0-3-2) 

 01204223 การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 01204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204271 วิศวกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 1(0-3-2) 

 01204313 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 01204351 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6) 

 01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสI 3(3-0-6) 

  รวม 18(15-9-36) 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204324  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร                                             1(0-3-2) 

 01204325 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204332 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 01204341 วิศวกรรมซอฟตแวร 4(3-3-8) 

  ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204322  ระบบฝงตัว                                                                  3(3-0-6) 

 01204323 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 01204391 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม 1(0-3-2) 

 01204421 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

 01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 01204495 การเตรียมงานโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

  รวม 18( - - ) 

  



Page 17 of 39 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204490  สหกิจศึกษา                                                                 7 

  รวม 7 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01204499  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร                                          2(0-6-3) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 14( - - ) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

 

 01204113  คอมพิวเตอรและการโปรแกรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

  (Computer and Programming for Computer Engineers) 

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี วิธีการออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การโปรแกรมเชิงวัตถุ การฝกปฏิบัติการ

โปรแกรมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

Basic structure of modern computer systems. Algorithmic problem solving. 

Program design and development methodology.  Introductory programming using a high-level 

programming language.  Object-oriented programming. Programming practice in computer 

laboratory. 

 

 01204114  การพัฒนาฮารดแวรคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-3-6) 

  (Introduction to Computer Hardware Development) 

การโปรแกรมในระดับฮารดแวร เครื่องมือเพ่ือออกแบบแผนวงจรพิมพ กระบวนการสราง

แผนวงจรพิมพ การประกอบแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน ทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง 

Hardware-level programming. Tools for designing printed circuit boards. 

Manufacturing process of printed circuit boards. Assembling basic electronic circuit boards. Basic 

skills for Internet-of-Thing system development. 

 

 01204211  คณิตศาสตรเต็มหนวยและทฤษฏีการคํานวณ 4(4-0-8) 

  (Discrete Mathematics and Theory of Computation) 

เซต ลําดับ และฟงกชัน ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนและอุปนัยทางคณิตศาสตร นิยามและข้ันตอน

วิธีแบบเรียกซํ้า วิธีการนับและความสัมพันธแบบปรากฏซํ้า ออโตมาตาจํากัดและไวยากรณแบบปรกติ ออโตมาตา

แบบกดลงและไวยากรณไมพ่ึงบริบท เครื่องจักรทัวริงและการคํานวณได ปญหาท่ีตัดสินไมได 

Sets, sequences, and functions. Logic. Methods of proof and mathematical 

induction. Recursive definitions and algorithms. Counting methods and recurrence relations. 

Finite automata and regular grammars. Pushdown automata and context-free grammars. Turing 

machines and computability. Undecidable problems. 
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 01204212 แบบชนิดขอมูลนามธรรมและการแกปญหา 3(3-0-6) 

  (Abstract Data Types and Problem Solving) 

ขอมูลชนิดนามธรรมพ้ืนฐาน ไดแก กองเรียงทับซอน แถวคอย รายการตนไม และกราฟ การ

สรางขอมูลนามธรรม ข้ันตอนวิธีพ้ืนฐานสําหรับแกปญหา ไดแก เทคนิคการแบงแยกเพ่ือเอาชนะ วิธีเชิงฮิวริสติก 

การวิเคราะหความซับซอนของข้ันตอนวิธี  

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. 

 

 01204213 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

  (Theory of Computation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204211 

ออโตมาตาจํากัดเชิงกําหนดและเชิงไมกําหนด ภาษาและไวยากรณแบบปรกติ ออโตมาตาแบบ

กดลงและไวยากรณไมพ่ึงบริบท เครื่องจักรทัวริงและการคํานวณได ลําดับชั้นของชอมสกี การคํานวณไมไดและ

ปญหาท่ีตัดสินไมได 

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 ปฏิบัติการการแกปญหา 1(0-3-2) 

  (Problem Solving Laboratory) 

การพัฒนาทักษะ การออกแบบโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี การแกปญหาดวยการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

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

computer programming. 

 

 01204215  คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Mathematical Foundations for Computer Engineers) 

ปริภูมิเวกเตอรและการตั้งฉาก  เมตริกซและการนําเสนอระบบเชิงเสนดวยเมตริกซ การแปลงเชิง

เสน  คําตอบของระบบเชิงเสน  ระบบไอเกน  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิง

เสน การแกปญหาเชิงวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร  การหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตน 

Vector spaces and orthogonality. Matrices and matrix representations of linear 

systems. Linear transformations. Solution of linear systems. Eigensystems. First order linear 

differential equations. Systems of linear differential equations. Solving engineering problems 

with computers. Introduction to optimization. 
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 01204216  ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
  (Probability and Statistics for Computer Engineers)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417167 
ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไขและความเปนอิสระของเหตุการณ ตัวแปรสุมไม

ตอเนื่องและตอเนื่อง ฟงกชันการแจกแจงและความหนาแนน ฟงกชันของตัวแปรสุมเดียวและหลายตัว กฎของ

จํานวนเลขขนาดใหญ ทฤษฎีจํากัดชวงกลาง สถิติพรรณนาและการสรางภาพการกระจาย การประมาณ
คาพารามิเตอร  การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การแจกแจงการสุมตัวอยาง ชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบ
สมมติฐาน การประยุกตกับปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Probability. Conditional probability and independence of events.  Discrete and 
continuous random variables.  Distribution and density functions. Functions of one and 
multiple random variables.  Laws of large numbers.  Central limit theorem. Descriptive statistics 

and distribution representations.  Parameter estimation. Goodness of fit test.  Sampling 
distribution.  Confidence Intervals. Hypothesis testing. Application to computer engineering 
problems. 

 
 01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Systems Design) 

ระบบดิจิทัลพ้ืนฐาน พีชคณิตแบบบูล เทคนิคการออกแบบทางดิจิทัล ลอจิกเกต การลดขนาด

ตรรกะใหเล็กท่ีสุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและ

แบบไมประสานเวลา พีแอลเอ รอม และแรม วงจรคํานวณ การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรกะ 

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  การฝกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Practicum in Computer Engineering) 

สวนประกอบของคอมพิวเตอรสวนบุคคลและการติดตั้งระบบปฏิบัติการสมัยใหม การใช การ

ซอมบํารุง และพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการสมัยใหม การพัฒนาซอฟตแวรบนเครื่องแมขายเบื้องตน  

ทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยคอมพิวเตอร 

Personal computer components and installation of a modern operating system. 

Use, maintenance, and software development on a modern operating system. Software 

development on computer servers. Basic computer security skills. 
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 01204224 ปฏิบัติการวงจรตรรก 1(0-3-2) 

  (Logic Circuit Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204222 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชา 01204222 

Laboratory works related to the topics in 01204222. 

 

 01204225 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer Architecture and Organization) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204222 

พ้ืนฐานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร คณิตศาสตรของคอมพิวเตอร โครงสรางและองคประกอบ

หนวยความจํา การเชื่อมตอและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณตอเสริม องคประกอบและการออกแบบ

หนวยประมวลผลกลาง ประสิทธิภาพและการเพ่ิมสมรรถนะ แบบจําลองระบบแบบกระจาย ปฏิบัติการ

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 

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 วิศวกรรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 1(0-3-2) 
  (Introduction to Computer Engineering)  

การฝกปฏิบัติการเบื้องตนในหัวขอท่ีเก่ียวของกับแนวโนมเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ของสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร  การนําเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีแกปญหาในชีวิตจริง 

Hands-on introductory workshops in topics related to computer engineering 

technological trends.  Presentation of a computer engineering project that solves real-world 

problem. 

 
 01204313 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
  (Algorithm Design and Analysis) 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204211 และ 01204212 

การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี ความถูกตองของข้ันตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอน 

ข้ันตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพ่ือเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปญหาเชิงการจัด ปญหากราฟ 

ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพี 
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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 สถิติสําหรับการประยุกตทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Statistics for Computer Engineering Applications) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204216 

การคนควาและการสรางภาพขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบบประเภท การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหแบบถดถอย สถิติเบยเซียน การเตรียมขอมูล มาตรวัดระยะทาง การเลือกตัวแปร ตัวชี้วัด

การประเมินผลท่ีใชในการเรียนรูดวยเครื่อง  การประยุกตทางสถิติ 

Data exploration and visualization. Analysis of categorical data. Analysis of 

variance. Regression analysis. Bayesian statistics. Data preparation. Distance measures. Feature 

selection. Evaluation metrics in machine learning.  Applications of statistics. 

 

 01204322 ระบบฝงตัว 3(3-0-6) 

  (Embedded System) 

ไมโครคอนโทรลเลอรแบบฝงตัว โปรแกรมแบบฝงตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การคํานวณพลัง

ต่ํา การออกแบบระบบเชื่อถือได วิธีการออกแบบ เครื่องมือเสริม หนวยประมวลผลแบบฝงตัวหลายหนวย ระบบ

ฝงตัวบนเครือขาย การเชื่อมตอและระบบสัญญาณผสม 

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. 
 

 

 01204323 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับระบบฝงตัว 1(0-3-2) 

  (Electronic Laboratory for Embedded Systems) 

อุปกรณการวัดสําหรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  วงจรทรานซิสเตอรประยุกต  วงจรออปแอมปประยุกต  การ

ประยุกตใชระบบไมโครคอนโทรเลอรแบบฝงตัว  การเชื่อมตอเพ่ือการวัด  การเชื่อมตอระหวางระบบ  การพัฒนา

โครงงานขนาดเล็ก 

Measuring instruments for computer system development. Applied transsistor circuits. Applied 

op-amp circuits. Embedded microcontroller applications. Interface for measurement. System 

interfaces. Small project development. 
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 01204324 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 
  (Computer System Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204225 และ 01204332 หรือพรอมกัน 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชา 01204225 และ 01204332 

Laboratory works related to topics in 01204225 and 01204332. 

 

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

เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด สื่อนําสัญญาณ การสงขอมูลในชั้นกายภาพ 

การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะท่ีและบริเวณกวาง 

สถาปตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล 

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. 

 

 01204331 สวนตอประสานซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 
  (System Software Interface) 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204225 หรือ 01219222 

ซอฟตแวรท่ีรับผิดชอบและจัดการการทํางานของโปรแกรมใชงาน แอสเซมเบลอร ตัวบรรจุ

โปรแกรม ตัวเชื่อมโยง ตัวประมวลผลแมคโคร คลังโปรแกรม ความสัมพันธระหวางระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร

การแปลภาษาโปรแกรม 

Software responsible for managing execution of application programs; 

assemblers; loaders; linkers; macro-preprocessor; libraries; relationships between operating 

systems and language translators. 

 
 01204332 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  (Operating Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204225 
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพรอมกัน การจัดการและการกําหนด

ลําดับกระบวนการ การจัดการรับเขา/สงออก การจัดการหนวยความจํา ระบบแฟม ความม่ันคงของระบบ

คอมพิวเตอร  

Basic concepts of operating systems; processes and concurrency; process 

management and scheduling; input/output management; memory management; file systems; 

computer systems security. 
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 01204341 วิศวกรรมซอฟตแวร 4(3-3-8) 

  (Software Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204212 

แนวคิดดานกระบวนการซอฟตแวร ตัวแบบของกระบวนการซอฟตแวร การจัดการและการดึง

ขอมูลความตองการ เทคนิคการวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาการโมเดลแบบยู เอ็มแอล 

สถาปตยกรรมซอฟตแวร การออกแบบแบบรูป เทคนิคการตรวจสอบซอฟตแวร การจัดการโครงการซอฟตแวร 

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. 

 

 01204342 การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Managing Software Development) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204341 

หลักการดานกระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวรและโมเดลคุณภาพ 

โมเดลของกระบวนการซอฟตแวร การจัดการและการรวบรวมความตองการ การจัดการโครงการซอฟตแวร การ

ประเมิน การวางแผน ทีมงานและการมอบบทบาท การประกันคุณภาพซอฟตแวร เทคนิคการตรวจสอบ การ

บริหารการจัดเก็บ 

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 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

  (Database Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204212 

ลักษณะท่ัวไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บขอมูล การบริการขอมูลและการคนหาขอมูล 

การจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการเขาถึงขอมูลแบบตางๆ หลักการของระบบฐานขอมูลและการจัดการ

ฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบเชิงสัมพันธ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานระบบ

ฐานขอมูล 
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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) 

กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชยและ

ธุรกรรมอิเล็คทรอทิคส การใชงานคอมพิวเตอรผิดวัตถุประสงค เรื่องเก่ียวกับความเทาเทียมกันทางสังคมในดาน

สารสนเทศ เสรีภาพในการพูด ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสินทางปญญา 

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. 

 

 01204371 เทคนิคการแปลงในการประมวลผลสัญญาณ 3(3-0-6) 

  (Transform Techniques in Signal Processing) 

การแปลงแบบเชิงเสน การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาช การแปลงซี การแปลงเวพเล็ตและ

การประยุกต 

Linear transform; Fourier transformation; Laplace transformation; Z 

transformation; wavelet transformation and applications. 

 

 01204391 ปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางอาชีพและสังคม 1(0-3-2) 

  (Career and Social Skill Development Laboratory) 

ทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การวางแผนและจัดการเวลา ทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง กฎหมายและจริยธรรม ทักษะการนําเสนอ การเปนผูนํา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาด ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับการเงินระดับบุคคล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 

Communication and collaboration skills. Planning and time management. Self-

learning skills. Law and ethics. Presentation skills. Leadership. Introduction to marketing. 

Introduction to personal finance. Introduction to entrepreneurship. 
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 01204399 การฝกงาน 1 

  (Internship)  
การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรในสถานประกอบการเอกชน หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วัน

ทําการ เพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

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. 

 

 01204411 การคํานวณเชิงควอนตัม 3(3-0-6) 

  (Quantum Computing) 

ฟสิกสควอนตัมพ้ืนฐาน แบบจําลองการคํานวณเชิงควอนตัม คิวบิต การวัด และการพัวพันเชิง

ควอนตัม การแปลงแบบยูนิแทรี  วงจรควอนตัม ข้ันตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบควอนตัม การแยกตัวประกอบ

แบบควอนตัม ข้ันตอนวิธีการคนหาแบบควอนตัม วิทยาการเขารหัสลับเชิงควอนตัม การประยุกตใชงานควอนตัม

คอมพิวเตอร  

Basic quantum physics.  Models for quantum computation.  Qubits, 

measurement, and quantum entanglement.  Unitary transformation.  Quantum circuits.  

Quantum fourier transform. Quantum factoring.  Quantum searching algorithm.  Quantum 

cryptography.  Applications of quantum computers. 

 

 01204421 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

  (Computer Networks) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204325 หรือ 01219224 

ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขท่ีอยูไอพี โพรโทคอลการจัดเสนทาง การเชื่อมโยง

ระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การจัดการเครือขาย ความม่ันคงของเครือขาย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกต

ดานเครือขาย 

TCP/IP protocol suite. IP address design. Routing protocols. Internetworking with 

TCP/IP. Network management. Network security. Multi-protocol lable switching. Network 

applications. 
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 01204422 ปฏิบัติการเครือขายและการตั้งคาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

  (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204421 หรือเรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการเก่ียวกับวิชา 01204421 

Laboratory for 01204421. 

 

 01204423 สถาปตยกรรมเคอรเนลเครือขายและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6) 

  (Network Kernel Architectures and Implementation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204332 หรือ 01219222 และ 01204421 

แนวคิดการพัฒนาสถาปตยกรรมเคอรเนลเครือขาย โครงสรางขอมูลในระดับเคอรเนล โครงสราง

ตัวขับ การอางอิงตําแหนงความจํา การประสานจังหวะในเคอรเนล โปรเซสและการขัดจังหวะ การสงขอมูลใน

ระดับเคอรเนล การพัฒนาโมดูลเครือขายในระดับเคอรเนล การเชื่อมตอระหวางโมดูลเคอรเนล การประยุกตใช

สถาปตยกรรมเคอรเนลเครือขาย 

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 การโปรแกรมระบบอินเทอรเน็ต 3(3-0-6) 

  (Internet System Programming) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204325 หรือ 01219224 

ทีซีพี/ไอพี การเขียนโปรแกรมรับ-ใหบริการ การสื่อสารระหวางกระบวนการ การตอประสานซ็

อกเก็ตทีซีพีและยูดีพี กระบวนการดีมอน รอวซ็อกเก็ต ข้ันตอนวิธีสําหรับผูรับและผูใหบริการ โปรแกรมขับ

อุปกรณเครือขาย 

TCP/IP; client-server programming; interprocess communications; TCP and UDP 

socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and server; network device 

driver.  

 

 

 

 

 

 



Page 28 of 39 

 

 

 

 01204426 ปฏิบัติการเครือขายและการตั้งคาข้ันสูง 3(2-3-6) 

  (Advanced Network and Network Configuration) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204421 และ 01204422 

โพรโทคอลการจัดเสนทาง การตั้งคาการควบคุมการเขาถึง การออกแบบและการตั้งคาระบบ

แลนเสมือน ระบบการสวิตช การออกแบบระบบเครือขายบริเวณกวาง การทํางานรวมกันของอุปกรณจากหลากหลาย

ผูผลิต 

Routing protocols; access control lists; design and configuration of virtual LANs; 

switching systems; wide area network design; multi-vender device interoperability. 

 

 01204427 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครอืขาย 3(3-0-6) 

  (Computer System and Network Security)  

ความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายท่ีใชงาน การโจมตีโดยท่ัวไป การ

ปองกันและการลดปญหาจากการโจมตี จุดออนของทีซีพีไอพี จุดออนของระบบปฏิบัติการโดยท่ัวไป เครื่องมือใน

การตรวจสอบความปลอดภัย การทดสอบการเจาะระบบเครือขาย การรับมือกับเหตุการณ การพัฒนานโยบายความ

ปลอดภัย  

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 ระบบคอมพิวเตอรฝงตัวแบบไรสาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Embedded Systems) 

สถาปตยกรรม การประยุกต และชุดโพรโทคอลสําหรับเครือขายฝงตัวไรสาย โพรโทคอลสื่อสารท่ี

ระดับตางๆ การหาเสนทางและการไหลของขอมูล การผสมและประมวลผลขอมูลระหวางทาง การอางอิง

ปลายทางเชิงอุปกรณและเชิงขอมูล การจัดการกําลัง การควบคุมโทโพโลจี การพัฒนาและติดต้ังซอฟตแวรบน

สถานีเชื่อมโยงไรสาย 

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 เครือขายไรสายและการจําลองเครือขาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Networks and Simulation) 

การสื่อสารแบบไรสาย เครือขายเฉพาะท่ีแบบไรสาย เทคโนโลยี มาตรฐานและสวนประกอบ การ

ควบคุมการใชสื่อแบบไรสาย สถาปตยกรรมทางกายภาพแบบไรสายและการออกแบบ การเบ็ดเสร็จและการทําให

เกิดผล อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี การจําลองเครือขาย การประเมินประสิทธิภาพเครือขาย 

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)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204313 

การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุสําหรับระบบสารสนเทศระดับองคกร เทคโนโลยีวัตถุแบบกระจาย 

สถาปตยกรรมแบบคอรบาและการประยุกต 

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) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204225 หรือ 01219222 

การจัดองคประกอบภาษาโปรแกรม ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการแปลภาษาโปรแกรมและตัว

แปลภาษา การวิเคราะหเชิงศัพท เชิงวากยสัมพันธ และเชิงความหมาย การจัดดําเนินการตารางสัญลักษณ การสราง

รหัสเครื่องและการปรับรหัสใหเหมาะท่ีสุด การจัดการขอผิดพลาดระหวางการแปล 

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) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204225 และ 01204332 หรือ 01219222 

หลักการและแนวทางปฏิบัติของระบบแบบกระจาย ฮารดแวรและซอฟตแวรแบบขนาน ระบบ

ขยายไดและระบบขนาดใหญ ความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบ การคํานวณในกลุมเมฆ แมปรีดิวซ 

Principles and practices of distributed systems; parallel hardware and software; 

scalable and large-scale systems; system reliability and security; cloud computing; MapReduce. 

 

 01204435 มโนทัศนภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

  (Programming Language Concepts)  

โครงสรางและการจัดองคประกอบภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธ ชนิด

ขอมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย การจัดการหนวยเก็บความจํา เทคนิคการสัมฤทธิ

การแตละสวนของภาษา การศึกษาและเปรยีบเทียบกรอบแนวคิดหลักของการโปรแกรม 

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 ฟอรมอล 

ความคงทนตอความเสียหาย ความเชื่อถือได การทํางานพรอมกัน การทําใหเขาจังหวะกัน การสื่อสาร การ

จัดลําดับเวลาจริง การสนับสนุนของภาษาและตัวอยางเครื่องมือ ระบบเวลาจริงแบบฝงตัว กรณีศึกษา  

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 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer System Security) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204332 และ 01204325  หรือ  01219222 และ 01219224 

หลักพ้ืนฐานความม่ันคงปลอดภัย วิทยาการรหัสลับ การควบคุมการเขาถึง การพิสูจนตัวจริง  ความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบ ความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูล ความม่ันคงปลอดภัยของเครือขาย ประเด็นดานความ

ม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร 

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 สถาปตยกรรมโปรแกรมประยุกตระดับองคกร 3(3-0-6) 

  (Enterprise Application Architecture) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204341 หรือ 01219243 

สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร  สถาปตยกรรมของระบบเก็บขอมูล  สถาปตยกรรม

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรโปรแกรมประยุกต  สถาปตยกรรมระบบความปลอดภัย  สถาปตยกรรมเชิงบริการ

และการคํานวณเชิงบริการ เทคโนโลยีสมัยใหมดานการคํานวณ การเก็บขอมูลและระบบเครือขาย 

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 การออกแบบระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

  (Database System Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204351 หรือ 01219231 

แบบจําลองของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบเครือขาย และแบบเชิงสัมพันธ 

โครงสรางฐานขอมูลเชิงตรรก เอนทิตี้และความสัมพันธ การปรับบรรทัดฐานของขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล

เพ่ือการกําหนดและสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง 

ความเชื่อถือได และความคงสภาพของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย  

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. 
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 01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  

  (Information Technology Management) 

การจัดระบบหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การจัดการ

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการสําหรับการออกแบบ การพัฒนา การสราง  การติดตั้ง 

และการประเมินผลระบบสารสนเทศ การวิเคราะหคาใชจาย/ผลประโยชนสําหรับระบบสารสนเทศ ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตอองคกร ตอบุคคล และตอสังคม จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายระดับประเทศท่ี

เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 การคนคืนและการทําเหมืองขอมูลเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Information Retrieval and Mining) 

พ้ืนฐานการคนคืนและการจัดลําดับขอมูล การประเมินคาประสิทธิภาพ การคราวลิ่งเว็บขนาด

ใหญ เครื่องมือในการทําดรรชนี โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ ระบบไฟลกูลเกิล สมบัติทางสถิติและโครงสรางของ

เว็บกราฟ ประเภทการลําดับแบบอิงลิงก การทําเหมืองขอมูลเว็บเนื้อหาและเว็บจากล็อก เครื่องมือทําเหมือง 

แบบจําลองการปรับใหมของเว็บ 

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 กลยุทธเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฎ

จักรชีวิตของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวางแผนเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยี การควบคุมและการ

ประเมินผลเทคโนโลยี การวางแผนนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล 

นวัตกรรมการแขงขัน   
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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 การทําเหมืองขอมูลเครือขายสังคม 3(3-0-6) 

  (Social Networks Data Mining) 

แนวคิดหลักและข้ันตอนวิธกีารในการวิเคราะหขอมูลบนเครือขายสังคมออนไลนจากมุมมองของ

การทําเหมืองขอมูล การคนพบชุมชน การวิเคราะหวิวัฒนาการ การทํานายการเชื่อมโยง การวิเคราะหอิทธิพล 

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 อารดีเอฟ โอดับบลิวเอล วิศวกรรมออนโทโลยี การใหเหตุผล 

ภาษาขอคําถามเชิงความหมาย มิดเดิลแวรและเอพีไอ เครื่องมือการโปรแกรม บริการเว็บเชิงความหมาย การ

แสดงนัยตอการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ ฮารดแวรประสิทธิภาพสูงและเฟรมเวิรกซอฟตแวร แมปรีดิวซ 

ฟอรก-จอย และการสนับสนุนของภาษาของโปรแกรมประมวลแบบขนานและพรอมกัน การประยุกตเว็บเชิง

ความหมาย 

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 การเงินเชิงคํานวณเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Computational Finance) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204216 

การเงินเบื้องตน  อนุกรมเวลาการเงิน  สหสัมพันธ ความเปนเหตุเปนผล และความคลายคลึง 

แบบจําลองอนุกรมเวลาในทางการเงิน การเคลื่อนท่ีแบบบราวน ตนไมเชิงสองจํานวน และการจําลองแบบมอนติ

คารโล การซ้ือขายโดยใชการทําเหมืองรูปแบบหรือการประมาณคา การหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบฮิวริสติกในทาง

การเงิน การหาพอรตโฟลิโอท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเงินแบบออนไลน 
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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. 

 

 01204461 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

  (Artificial Intelligence) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204313 หรือ 01219217 

ปญญาประดิษฐเบื้องตน ขอบเขต ท่ีมา และเทคนิค การแทนความรู โครงสรางความจํา การหา

เหตุผล กลไกการใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบความนาจะเปนและเทคนิคการคนหา เกมส การวางแผน การเรียนรู

ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร ระบบผูเชี่ยวชาญ  

Introduction to artificial intelligence. 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 ระบบผูชํานาญการเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Expert Systems)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204461 

เทคนิคการแทนความรูแบบกรอบ แบบกฎเกณฑ และแบบขายความหมาย การคนหาฐานความรู 

การอางเหตุผลดวยวิธีเดินหนาและถอยหลัง ตัวอยางระบบผูชํานาญการ การออกแบบและการสรางระบบ

ผูชํานาญการ การเชื่อมโยงกับระบบความเขาใจภาษาธรรมชาติ  

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. 
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 01204463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองตน 3(3-0-6)   

  (Introduction to Natural Language Processing) 

หลักการคํานวณนําไปสูพ้ืนความรูของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหโครงสราง

ประโยคเชิงวากยสัมพันธ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะหและสรางความเก่ียวพันระหวางประโยค

  

Introduction to basic computation of natural language processing; syntax 

analysis of structure of sentences; semantics of sentences; analysis and relation creation 

between sentences. 

 

 01204464 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3(3-0-6)   

  (Computer Vision) 

โมเดลการกําเนิดรูปภาพ การตรวจจับขอบ การแทนรูปรางและการแบงยอยรูปราง การสกัด

คุณลักษณะ  การรูจําวัตถุ  โครงขายประสาทเทียมในการประมวลผลภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคสมัยใหมใน

ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 

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 การทําเหมืองขอมูลและการคนพบความรูเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204351 หรือ 01219231  

กระบวนการคนพบความรู การวิเคราะหขอมูล การสํารวจขอมูล การเตรียมขอมูล เทคนิคการทํา

เหมืองขอมูล การจําแนกขอมูล การคนพบกฎความสัมพันธ การจัดกลุมขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูลใน

งานวิศวกรรม 

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. 
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 01204466 การเรียนรูเชิงลึก 3(3-0-6) 

  (Deep Learning) 

โครงขายประสาทเทียม  แนวคิดพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบมีผูสอน  การเคลื่อนลงตามความชัน

และการแพรยอนกลับ  โครงขายแบบสังวัตนาการ  โครงขายแบบวนกลับ  การเรียนรูแบบไมมีผูฝกสอน  

แบบจําลองการสราง  แบบจําลองสําหรับปญหาลําดับ  การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมแบบลึก 

Artificial neural networks.  Basic concepts of supervised learning.  Gradient 

descent and backpropagation. Convolutional networks.  Recurrent networks. Unsupervised 

learning.  Generative models.  Models for sequence problems.  Applications of deep neural 

networks. 

 

 01204467 ศาสตรหุนยนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Robotics) 

แนวคิดพ้ืนฐานของหุนยนต  จลนศาสตรและการแปลง กลศาสตรพ้ืนฐาน  จลนศาสตรไป

ขางหนาและจลนศาสตรผกผัน การรับรูและตัวกระตุน  การวางแผนเสนทาง  การควบคุมปอนกลับ  การ

ประยุกตใชงานหุนยนต 

Basic concepts of robotics.  Kinematics and transformation.  Basic mechanics.  

Forward and inverse kinematics.  Sensing and actuators.  Path planning.  Feedback control.  

Applications of robotics. 

 

 01204472 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

  (Numerical Computation) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204211 หรือ 01219218   และ 01417168 

โครงสรางระบบเลขจํานวนของคอมพิวเตอร ข้ันตอนวิธีเพ่ือการประมวลผลเลขคณิต การใช

คอมพิวเตอรเพ่ือการแกปญหาทางวิศวกรรมโดยรวมถึง การหาคาประมาณการ การหาอนุพันธ การอินทิเกรตเชิง

ตัวเลข การเขาสมการอนุพันธ ระบบสมการเชิงเสน และไมเชิงเสน การปรับหาเสนโคงท่ีเหมาะสม และตัวแปลงฟู

เรียรอยางเร็ว 

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. 
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 01204473 ระบบเมคาทรอนิกสและการควบคุม 3(3-0-6) 

  (Mechatronic System and Control) 

การสรางตัวแบบระบบพลวัตและการจําลองแบบ การบงชี้ระบบเบื้องตน การวิเคราะหในโดเมน

เวลา การวิเคราะหในโดเมนความถ่ี เสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุม ระบบหุนยนตและเมคคาทรอนิกสท่ีใช

งานจริง เซ็นเซอรและแอกตูเอเตอร ความฉลาดของเครื่องจักร สนเทศศาสตรอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

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 คอมพิวเตอรกราฟกสข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  (Foundations of Computer Graphics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204313 หรือ 01219218 

ประวัติศาสตรและภาพรวมในคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบคอมพิวเตอรกราฟกส สวนตอประสาน

สําหรับการเขียนโปรแกรมประยุกตกราฟกส ข้ันตอนวิธีแรสเตอรกราฟกสพ้ืนฐาน การแปลงเรขาคณิต ทัศนะ การ

พิจารณากําหนดพ้ืนผิวท่ีปรากฏ การสองแสงและการเรนเดอรพ้ืนผิว 

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 การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย 3(3-0-6) 

  (Computer-Human Interfaces) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204313 หรือ 01219218 

การออกแบบและสรางระบบติดตอระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมดานฮารดแวรและ

ซอฟตแวรของสถานีงานสวนบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการสวนแสดงผลแบบโตตอบและชอง

หนาตาง  

Design and construction of human-computer interfaces; hardware and software 

architecture for personal workstations; object-oriented programming; interactive display 

management and windows. 
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 01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Image Processing)  

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลเนนข้ันตอนวิธีในบริบทของการประยุกตการใชงานจริง เชน 

การประมวลผลภาพ การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแตงภาพ การ

แบงสวนภาพ การเขารหัสของภาพดวยคอมพิวเตอร การบีบอัดขอมูล รูปภาพสี การแทนวัตถุในรูปภาพและการ

รูจําวัตถุ 

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 7 

  (Co-operative Education) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราวเพ่ือใหไดประสบการณจากการ

ไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from 

the assignment for computer engineering. 

 

 01204495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Computer Engineering Project Preparation) 

การออกแบบและการจัดการโครงงานวิศวกรรม การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจและอางอิง

เอกสารวิชาการ การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การนําเสนอ

หัวขอโครงงาน 

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. 

 

 01204496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1-3 

  (Selected Topics in Computer Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in computer engineering at the bachelor’s degree level, topics 

are subject to change in each semester. 
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 01204498 ปญหาพิเศษ 1-3   

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in computer engineering at the bachelor’s degree level and 

compile into a report. 

 

 01204499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร                                                            2(0-6-3) 

  (Computer Engineering Project) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01204495 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Project of practical interest in various fields of computer engineering. 

 

- รายวิชาบริการ 

 

 01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

  (Computer and Programming) 

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร การแกปญหา

ดวยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝก

ปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

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. 

 



ช้ันปีท่ี (ปีการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉล่ีย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

3 01204113 3 01204114 3 3 01205242 1 3 01204322 1

2 01999111 1 01175xxx 4 1 01204214 3 1 01204323

3 01208111 3 1 01204223 3 1 01204391 1 2 01204499

3 01403117 3 3 01204225 4 3 01204421

1 01403114 3 3 01204313 3 01204437

3 01417167 3 01417168 3 3 01204351

3 01420111 1 3 01204371
EE

1 01420113 1 01204271 3 3 3
FE

3 3 3 3 3 3
L L

3 3 3 3
W FE

3 3 3

01205211

01204211

01204212

L

W

01204332

EE

01204324

01204495

01204325

01204399

            

01204341

L

1121 20 20 18 20 17 11

ต้น ปลายปลาย ปลายฤดูร้อนต้น ฤดูร้อน

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจ าตัว .......................................

อาจารย์ท่ีปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...) 4 (256...)

EE

EE

A

ต้น ฤดูร้อน ต้น ปลาย

EE

E

01204215

01204216

L

01204222

01204224

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
W       =  กลุม่สาระอยู่ดีมีสุข
E        =  กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ
T        =  กลุม่สาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก
L        =  กลุม่สาระภาษากับการสื่อสาร
A        =  กลุม่สาระสุนทรยีศาสตร์
EE      =  วิชาเลือกทางวิศวกรรม

FE      =  วิชาเลอืกเสรี



ช้ันปีท่ี (ปีการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉล่ีย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

3 01204113 3 01204114 3 3 01205242 1 3 01204322 7

2 01999111 1 01175xxx 4 1 01204214 3 1 01204323

3 01208111 3 1 01204223 3 1 01204391

3 01403117 3 3 01204225 4 3 01204421

1 01403114 3 3 01204313 3 01204437

3 01417167 3 01417168 3 3 01204351 1 01204495 2 01204499

3 01420111 1 3 01204371
EE

1 01420113 1 01204271 3 3
FE EE

3 3 3 3 3
L L A

3 3 3 3
W FE

3 3 3

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจ าตัว .......................................

อาจารย์ท่ีปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................

ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย

21 20 20 18 20 18 7 14

01205211 01204324 01204490

            

01204332

01204215 01204341

01204211 01204325

01204224

01204216

L

W

4 (256...)

01204212

E L

EE

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...)

L

01204222

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
W       =  กลุม่สาระอยู่ดีมีสุข
E        =  กลุ่มสาระศาสตรแ์ห่งผูป้ระกอบการ
T        =  กลุม่สาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก
L        =  กลุม่สาระภาษากับการสื่อสาร
A        =  กลุม่สาระสุนทรยีศาสตร์
EE      =  วิชาเลือกทางวิศวกรรม

FE      =  วิชาเลอืกเสรี




