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 วัตถุประสงค 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถ

ประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  

2. มีความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ  

3. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคม อยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ  

4. มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตรใน

การคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

5. มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช แลวนํามาใชในการออกแบบ พัฒนา สวนของ

ฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตาม

ขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน  

6. สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม 

รวมทั้งประเด็น ทางดานกฎหมายและจริยธรรม  

7. มีความสามารถเปนที ่ปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร บริหารระบบ

สารสนเทศในองคกร และพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได  

8. มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ  
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9. มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี สามารถบริหารจัดการงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

10.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ  

 
โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      141 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

1.1  กลุมวิชาภาษา  12 

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  12 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา 105 

ฝกงาน สหกิจศึกษา  

 2.1  วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 40 

 2.2  วิชาเฉพาะดาน 47 44 

2.2.1 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  4 4 

2.2.2 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  12 12 

2.2.3 กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 13 13 

2.2.4 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  14 14 

2.2.5 กลุมวิชาเฉพาะดานมากกวา 1 กลุม 4 1 

    2.3  วิชาประสบการณภาคสนาม   

2.3.1 การฝกงาน                                    1 (ไมนับหนวยกิต) - 

2.3.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร - 6 

2.4  วิชาเลือก                                                18 15 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไมนอยกวา 6 

 
 
 
 

3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 นักศ ึกษาต องเร ียนและสอบผ านในรายว ิชาที ่ก ําหนดไว ในกล ุ มต าง ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 
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 (1)  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 

หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

   

 (2)  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีดี                                                                                 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

   

 (3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวญิญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

GE 362 785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา                                                                    3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  
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 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา  105   หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 (1)  วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในทุกวิชาตอไปนี ้

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

EN 811 100 การวิเคราะหวงจรเชิงเสน  3(3-0-6) 

 Linear Circuit Analysis  

**EN 812 000 วิยุตคณติและพชีคณิตเชงิเสน 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics and Linear algebra  

*EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 Analog Electronics   

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

 Analogue Electronics Laboratory  

EN 812 900 การฝกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Workshop practice  

EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจําลอง   3(3-0-6) 

 Stochastic Processes and Modeling  

EN 813 002 ทฤษฎีการคํานวณ  3(3-0-6) 

 Theory of Computation  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 
General Physics Laboratory I 
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SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

 (2) วิชาเฉพาะดาน                                         44 หรือ  47 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

 1. นักศ ึกษาต องเร ียนและสอบผ านรายว ิชาในหมวดว ิชาเฉพาะด าน 

ทุกรายวิชา และ 

 2. นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน 

ไมตํ ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ ่ากวา 2.00 โดยการ 

คิดคาคะแนนเฉลี ่ยสะสม คํานวณจากระดับคะแนนที ่ด ีท ี ่ส ุดของ 

แตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  

กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชา EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(2.1) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต                                                       4 หนวยกิต 

EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  

EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูง  1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  

   

(2.2) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร                                         12 หนวยกิต 

**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  

EN 813 304 ระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

 Database Systems  

EN 813 306 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 Software Engineering  

*EN 813 307 การคํานวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 Computational Intelligence  
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(2.3) กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ                                         13 หนวยกิต 

EN 812 303 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี   3(3-0-6) 

 Data Structures and Algorithms  

EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 

 Operating Systems  

EN 813 400 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Networks  

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร  1(0-3-2) 

 Computer Networks Laboratory  

EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจทิัลและแบบจําลอง  3(3-0-6) 

 Principles of Digital Communication and Modeling  

   

(2.4) กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                 14 หนวยกิต 

EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ   3(3-0-6) 

 Circuits Signals and Systems  

EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

 Digital Logic Design  

EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล  1(0-3-2) 

 Digital Logic Design Laboratory  

EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอรและการตอประสาน  3(3-0-6) 

 Microprocessors and Interfacing  

EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและการตอประสาน   1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  

EN 813 204 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Computer Architecture  

   

(2.5) กลุมวิชาเฉพาะดานมากกวา 1 กลุม             1 หรือ  4 หนวยกิต 

 นักศึกษาทุกคนตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ แตสําหรับนักศึกษา

ที่เลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรจะไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนวชิา    

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร และ EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Engineering  

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Pre-Project  
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EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2(0-6-3) 

 Computer Engineering Project  

   

 (3) วิชาประสบการณภาคสนาม                             1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี้

โดยตองมีคุณสมบัติทั้งสองประการดังนี้ 

1.  มีหนวยกิตที ่สะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี ่ของ 

หนวยกิตทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ  

2.  มีสถานะเปนนักศึกษาชัน้ปที ่3 หรือสูงกวา หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวชิาฯ 

EN 813 796 การฝกงาน                                                             1(0-3-1)  

 Practical Training (ไมนบัหนวยกิต) 

**EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร                          6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Computer Engineering 

  

 (4) วิชาเลือก                          ไมนอยกวา  15 หรือ  18 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชา 

ที่คณะฯ เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษา 

ที่เลือกเรียนวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร อยางนอย 15 หนวยกิต หรือ 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชา EN 813 796 การฝกงาน อยางนอย 18 หนวยกิต  

EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(3-0-6) 

 Assembly Programming  

EN 813 500 การเรียนรูของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 Machine Learning  

EN 813 501 การประมวลผลภาพเชงิดิจทิลั  3(2-3-5) 

 Digital Image Processing  

EN 813 502 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น  3(3-0-6) 

 Computer Animation  

EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกตใชทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Game Theory and Engineering Applications  

EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Geometry of Images  

EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทลัข้ันสงูดวยภาษาวีเอชดีแอล  3(3-0-6) 

 Advanced Digital System Design with VHDL  
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EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต  3(3-0-6) 

 Applied Digital Design  

EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทลัประยุกต  1(0-3-2) 

 Applied Digital Design Laboratory  

EN 813 603 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

 Internet of Things  

EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใชซีมอส 3(3-0-6) 

 CMOS Digital Integrated Circuit Design  

EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Nanoelectronics for Computer Engineers  

EN 813 606 อุปกรณและเซนเซอรทางชีวการแพทย 3(3-0-6) 

 Biomedical Devices and Sensors  

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่  3(2-3-5) 

 Web Application Development  

EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น 3(2-3-6) 

 Mobile Application Development  

 EN 813 703 การโปรแกรมมัลติคอรและจีพีย ู 3(3-0-6) 

 Multi-core and GPU Programming  

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม  3(3-0-6) 

 Video Game Design  

EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

 Computer Technology for Education  

EN 813 706 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 Artificial Neural Networks  

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

 Natural Language Processing  

EN 813 708 การรูจํารูปแบบและการประยุกตใช 3(3-0-6) 

 Pattern Recognition and Its Applications  

*EN 813 709 ปญญาประดิษฐเสริม   3(3-0-6) 

 Augmented Intelligence  

EN 813 800 การออกแบบและการตั้งคาอุปกรณในเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration  

EN 814 505 วิทยาการรหัสลบั 3(3-0-6) 

 Cryptography  
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EN 814 506 การคณนาควอนตัม  3(3-0-6) 

 Quantum Computation  

EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) 

 Financial Engineering and Computation  

EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computational Finance  

EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-5) 

 Microcontrollers  

EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Microcontrollers  

EN 814 609 ระบบฝงตัว                                                                                         3(3-0-6) 

 Embedded Systems  

EN 814 610 การออกแบบหนวยประมวลผล 3(3-0-6) 

 Processor Design  

EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Systems Engineering  

EN 814 707 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Human-Computer interaction  

EN 814 708 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

 Data Science and Big Data Analytics  

EN 814 774 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Software  

EN 814 801 การเชื่อมตอระหวางเครือขาย  3(3-0-6) 

 Internetworking  

EN 814 802 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Computer Security  

EN 814 803 การสื่อสารแบบไรสาย  3(3-0-6) 

 Wireless Communications  

EN 814 804 เครือขายไรสายสวนบุคคล  3(3-0-6) 

 Wireless Personal Area Networks  

EN 814 805 เครือขายคอมพิวเตอรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Computer Networks  

EN 814 806 คลาวดคอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 

 Cloud Computing  
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       วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืน ๆ 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่

คณะฯ เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยสามารถนําหนวยกิตมานับรวมในกลุมวิชาเลือกไดไมเกิน 3 หนวยกิต 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller 
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EN 213 301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

  EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

  EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 **EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

  **EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

   

 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอื ่น หรือรายวิชาที ่มหาวิทยาลัยประกาศเปดเพิ ่มเต ิมภายหลัง โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหต ุ :   *     หมายถึง   รายวิชาใหม 

       **    หมายถึง   รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง กาประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื ่อการ

เรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอกภัย ทักษะ

การตั ้งคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซนใน

การศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะ

การแกไขปญหา  
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 Basic description of work, 21st century learning skill, self-

paced learning, introduction of computer for learning, quality 

manangement system in organization, priciples of safety, 

inquity skill, noting skill, creative thinking skill, kaizen in 

education, team work skill, presentation technique, problem 

solving skill  

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การใหขนาดและระยะคลาดเคลื ่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง  

ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอร

ชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic computer-

aided drawing 

 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห

อันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิงสรางสรรค การ

ออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและการตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 

specification creation, creative design, conceptual design, 

prototype design and verification 
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EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี 

หล ักการพัฒนาสร างเสร ิมค าน ิยมที ่ด ีในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปน

ทีม การสรางเสริมภาวะผู น ํา หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน หลักในการประกอบการที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและ

นวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ องคความรูในการประกอบธุรกิจเบื้องตน

และหลักการใหบริการที่เปนเลิศ องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด การฝก

ปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

  Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation 

of one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self- motivation and self- confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 

improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility ( CSR) , development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and 

tips for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing plan, 

practice work for developing entrepreneurial skills 
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EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง                      3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ส ําหร ับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนา

มัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิง

วิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัคร

งาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปน

ผูนํา 

 

  Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization and 

management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational health 

and safety, creating motivation, critical and creative thinking, 

innovation development, modern information and 

communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, personality 

development for leadership 

 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใช

การขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสรางทาง

รถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแก

ทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร 

การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนิน

ธุรกิจในระบบขนสงทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

   History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 
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rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา กลไกการ

สัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอลื่น

ระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพนโทกราฟ 

ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั ่นสะเทือน ระบบเกียรและการสงกําลัง 

องคประกอบของเคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

  Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail wheel, 

surface damage mechanism in rail wheel, pantograph system, brake 

system, damper suspension system, gear and transmission system, 

components of diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  วิศวกรรมลอเลื่อนขั้นแนะนํา สวนประกอบที่สําคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและ

เบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบ

เบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน 

การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

  Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics (traction and brake), wheel and rail contact, comfort ride, 

bogie, suspension, brake system and rail coach body, rolling stock 

monitoring, maintenance and basic design concept are introduced 
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EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

รถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม

การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับ

รถไฟทางไกล รถส ินค าและรถไฟความเร ็วส ูงจ ุดส ับราง ประแจกล 

ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

บนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบ

และการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

  Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 

standard related to signaling system and traffic control, signaling 

system for mass rapid transit, urban train, inter-city train and high 

speed train, the shunt, mechanical railroad switch, light signal, 

interlocking system, train control system, signaling system inside 

and outside the train, signaling system diagram, planning, design 

and technology selecting and suitable signaling system 

 

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน คุณลักษณะเชิง

เศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ

และบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การ

กําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความ

เหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจ

ระบบราง 

 

  History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and land 

utilization, commerce and economic characteristics of railway system, 

policy, law, railway organization management and administration, 
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forecast of passenger and merchandise demand, determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in railway system 

project, joint venture and impact of railway business operation 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ 

การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ

ขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

  Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources management 

system, document and information management, risk 

management, decision analysis related to railway project 

management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั ้นแนะนํา 

ลอเลื ่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง 

รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทาง

ที่ใชรางเชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา 

 

  Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter-city rail, sub-urban 

rail, urban rail, rail track structure and composition, stability of 

rail track in long rail link, signaling system facilities in railway 

operating related to civil work 
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EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดพื ้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เครื ่องมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติ

สัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวกและรถไฟ

ความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 

maintenance planning, maintenance plants, tools and 

equipments, quality and safety in maintenance, case study in 

auxiliary systems on rolling stock, rolling stockpower systems, rail 

track system and station, railroad switching, signaling and 

communication system in electrical system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนาํ ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและ

ระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับ

รถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บ

ขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 

   Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction power 

system, principle and design of protective relay and grounding 

system, computer simulation of railway electrification, power 

quality, supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary 

power supply system and maintenance 
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EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของ

มอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน

ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบ

การเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ 

เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนที่ 

 

  Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC traction 

motor and AD traction motor, velocity control for DC motor and 

AC motor drive system, mechanical brake system, dynamic and 

regenerative braking system, magnetically levitating technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300   

  ระบบอัตโนมัติขั ้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 

  Introduction to automation, role of automation, 

industrial applications, automation components, relays, 

switches, sensors,  actuators, Programmable Logic Controller 

(PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

  ระบบจาํลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนาํ แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจดัการโครงการ 
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  Introduction to building information modeling, 

modeling, materials, families, documentation, views and 

project management 

 

   

EN 004 310 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล รถจักร

ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอร

ลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและ

ระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

  Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 

locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear 

motor system and electromagnetic suspension, transmission 

system and regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ

เชื ่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ 

อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ 

หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การ

ออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและ

ควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety and 

reliability, distance arrangement between rolling stock in train 

operation, type railway signaling, effect of distance 

arrangement between rolling stock in train, principle of 
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correlation, capacity analysis of train operation, flow design 

and the components for train operation, train  operation  and  

control  for  service  providers  in railway transport system 

   

**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 213 106 หรือ EN 252 102 หรือ EN 212 103 

หรือ EN 242 107 หรือ EN 812 000      

 

 ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซี คําสั่งในพี

แอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม การ

วิเคราะหหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

 Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques reading techniques, error 

diagnostics 

 

   

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 005  

           วิทยาการของหุนยนตขั้นแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต ตัว

ขับเคลื่อนของหุนยนต พื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต ตัวรับรู

ของห ุ นยนต   แบบจ ําลองคอมพ ิวเตอร กราฟ กส ําหร ับห ุ นยนต  

ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 

 

           Introduction to robotics, robot kinematics, robot 

actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 

computer graphics modelling for robots, robot communication 

and control 

 

   

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและคา

เทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน การ

ประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา  

ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและความไมแนนอน 
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 Definition of economic terms, money- time 

relationships and equivalence, methods of comparison, break-

even analysis, evaluation of replacement, cost estimation, 

standard cost, depreciation, estimating income tax 

consequences, risk and uncertainty 

 

   

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี   

 

           แนวคิดของการจัดการทางวิศวกรรม    การจําลอง

แบบการตัดสินใจและแขนงการตัดสินใจ  การจําลองแบบดวยสมการ

ถดถอย  การจําลองแบบการควบคุมวัสดุคงคลัง  การประยุกตใชและการ

วิเคราะห  การจําลองแบบกําหนดการเชิงเสนตรงดวยคอมพิวเตอร  

กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  กําหนดการเชิงเปาหมายและกําหนดการเชิง

ไมเปนเสนตรง  การจําลองแบบโครงขายงาน  การจัดการโครงการ  การ

จําลองแบบซิมมูเลชั่น  และการวิเคราะหแบบมารคอฟ 

 

 

           Concepts of engineering management,  

decision models and decision trees, regression models, 

inventory control models, linear programming modeling 

applications and computer analysis, integer programming, goal 

programming and nonlinear programming,  network models, 

project management,  simulation modeling and markov 

analysis 

 

   

EN 811 100 การวิเคราะหวงจรเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Circuit Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  คุณสมบัติของวงจรไฟฟา องคประกอบวงจรไฟฟาประเภทเชิง

เสน ทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟา รูปแบบเมตริกซของการวิเคราะหปม 

รูปแบบเมตริกซของการวิเคราะหวงวน ผลตอบสนองสภาวะเริ่มตนและ

สภาวะคงตัวของวงจรอารซีและวงจรอารแอล เฟสเซอร อิมพีแดนซ แอด

มิตแตนซ การวิเคราะหวงจรกระแสสลับเฟสเดียว ตัวประกอบกําลังไฟฟา 

กําลังไฟฟาเชิงซอน กําลังไฟฟาปรากฏ กําลังไฟฟาจริง และกําลังไฟฟา

ปฏิกิริยา 
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  Circuit properties, linear circuit elements, basic circuit 

theorems, matrix form of node analysis, matrix form of mesh 

analysis, transient and steady- state responses of RC and RL circuits, 

phasor, impedance, admittance, 1-phase AC circuit analysis, power 

factor, complex power, apparent power, real power and reactive 

power 

 

   

**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming   

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี    

  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและปฏิสัมพันธ

ระหวางองคประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรใน

อดีตถึงปจจุบัน แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ

และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมผังงานโปรแกรม การใชเครื่องมือที่

ชวยในการพัฒนาโปรแกรม การติดตามและแกไขโปรแกรม ลักษณะการ

เขียนโปรแกรมที่ดี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูงการนําเขาและสงออกขอมูล ไลบรารี โครงสราง

ควบคุมการเลือกทําและการทําซํ ้า ฟงกชัน การเรียกซํ้า ลิสตหรือแถว

ลําดับ แฟมขอมูล แนะนําการโปรแกรมเชิงวัตถุและคลาส 

 

  Computer concepts:  components of a computer system 

and interactions among them, past and current computer languages, 

electronic data processing concepts, program design and 

development methodology:  program flowchart, integrated 

development environment (IDE) usage, tracing and debugging codes, 

good programming styles, high level language programming: high level 

language programming fundamental, data input and output, library, 

control structures (selection and iteration) , function, recursion, list or 

array, file and introduction to object oriented programming and class 

 

   

EN 811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   

  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  หล ักม ูลของภาษา

โปรแกรม การควบคุมสายงานและโครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ การจัดการสิ่งผิดปกติและการเก็บขยะ การเขียนโปรแกรมเชิง
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ตรรกะ การรับทอด ลําดับชั ้นของชั ้น ภาวะพหุสัณฐาน  การเขียน

โปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ การเขียนโปรแกรมภาวะพรอมกัน 

การเรียกใชเอพีไอ  

  Designing computer programs, programming language 

fundamentals, flow control and data structures, object-oriented 

programming, exception handling and garbage collection, logic 

programming, inheritance, class hierarchy, polymorphism, event-

driven handler programming, concurrent programming, using APIs  

 

 

EN 811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 1(0-3-2) 

 Advanced Computer Programming Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 811 301   

  ปฏิบัติการตามหัวขอที ่เรียนในวิชา EN 811 301 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง หลักมูลของภาษาโปรแกรม การควบคุมสาย

งานและโครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการสิ่ง

ผิดปกติและการเก็บขยะ การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การรับทอด ลําดับ

ชั้นของชั้น ภาวะพหุสัณฐาน  การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับเหตุการณ 

การเขียนโปรแกรมภาวะพรอมกัน การเรียกใชเอพีไอ 

 

  Experiments covering materials taught in EN 811 301 

advanced computer programming, programming language 

fundamentals, flow control and data structures, object- oriented 

programming, exception handling and garbage collection, logic 

programming, inheritance, class hierarchy, polymorphism, event-

driven handler programming, concurrent programming, using APIs 

 

   

**EN 812 000 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics and Linear Algebra  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม SC 401 206  

  สัญลักษณทางคณิตศาสตรเบื ้องตน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน 

ตรรกศาสตร แคลคูลัสเชิงประพจน แคลคูลัสภาคแสดง วิธีการพิสูจนทาง

คณิตศาสตร พื้นฐานการนับ ความสัมพันธเวียนเกิด กราฟ ตนไม ทฤษฎีจํานวน

เบื้องตน 
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  Basic mathematical notions, sets, relations, functions, logic: 

propositional calculus, predicate calculus, methods of proof, basic 

of counting, recurence relation, graph, tree, basic of number theory  

 

   

*EN 812 100 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 Analog Electronics   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 811 100   

 สารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะของรอยตอพีเอ็น ลักษณะของไดโอด 

ตัวทํากระแสตรง และ แหลงจายกําลังกระแสตรง อุปกรณและลักษณะ

ทรานซิสเตอรแบบสองขั้ว อุปกรณและลักษณะทรานซิสเตอรฟลดเอฟเฟค 

ตัวขยายความถี่ตํ่า การตอบสนองความถี่ของตัวขยาย ออปแอมปและการ

ประยุกตใชงาน หลักการของวงจรออสซิลเลเตอร และวงจรมัลติไวเบรเตอร 

 

 Semiconductors, characteristics of P-N junction, diodes 

characteristics, rectifiers and dc power supply, bipolar transistor 

devices and characteristics, field- effect transistor devices and 

characteristics, low- frequency amplifiers, frequency response of 

amplifiers, operational amplifiers and their applications, principles 

of oscillator circuits, and multivibrators circuits 

 

 

EN 812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

 Analogue Electronics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 812 100   

  ไดโอดและวงจรเรคติไฟเออร ต ัวควบคุมแรงดัน การใช

ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารจงักชันเปนสวิทช วงจรไบอัส วงจรขยายโดย

ใชทรานซิสเตอร วงจรขยายที ่ใช ทรานซิสเตอรแบบฟลดเอฟเฟค 

วงจรขยายที่ใชออบแอมป และการประยุกตงานของออบแอมป 

 

  Diodes and rectifiers, voltage regulators, using bipolar-

junction transistors as switches, biasing circuits, amplifiers using 

transistors, amplifiers using field- effect transistors, amplifiers 

using op-amps, op-amp applications 
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EN 812 102 วงจร สัญญาณ และระบบ 3(3-0-6) 

 Circuits Signal and Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 811 100    

  สัญญาณและระบบขั้นแนะนํา ระบบเวลายืนยงเชิงเสน สังวัต

นาการ การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด วงจรสองทาง การวิเคราะห

แบบฟูเร ียรของสัญญาณและระบบเชิงเวลาแบบไมตอเนื ่อง และ

แบบตอเนื่อง ทฤษฎีการสุม 

 

  Introduction to signals and systems, linear time-

invariant systems, convolution, Laplace transform, the z-

transform, two port circuits,  Fourier analysis of discrete and 

continuous time signals and systems, sampling theorem 

 

   

EN 812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดจิิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Logic Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม  EN 811 100  

  คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ทฤษฎีการสลับขั้นพื ้นฐาน วงจร

ตรรกะเชิงผสม การออกแบบแบบแยกสวนวงจรเชิงผสม สวนยอย

หนวยความจํา วงจรตรรกะเชิงลําดับ การออกแบบระบบดิจิทัล ความ

เขาใจและการวิเคราะหประเภทของวงจรขั้นพื้นฐานและเครือขายไฟฟา

ในงานอิเล็กทรอนิกส การสื่อสาร และอุปกรณไฟฟา 

 

  Computer arithmetic, basic switching theory, 

combinational logic circuits, modular design of combinational 

circuits, memory elements, sequential logic circuits, digital 

systems design, understanding and analysis of the basic types of 

circuits and electrical networks as used in electronics, 

communications and power applications  

 

   

EN 812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 1(0-3-2) 

 Digital Logic Design Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 812 200   

  ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 812 200 การออกแบบ

เชิงตรรกะดิจิทัล ประสบการณในการใชงานอิเล็กทรอนิกสเชิงดิจิทัลโดย

ใชวงจรเกตเชิงตรรกะและวงจรรวม ฝกปฏิบัติการสราง การทดสอบ และ

การพัฒนาวงจรตรรกะเชิงผสม และเชิงลําดับ 
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  Experiments covering topic in EN 812 200 digital logic 

design, hands- on experience in using digital electronics by 

logic gates and integrated circuits, practical construction, 

testing and implementation of combinational and sequential 

logic circuits   

 

 

EN 812 303 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

 Data Structures and Algorithms  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   

  คณิตศาสตรเพื ่อการวิเคราะหขั ้นตอนวิธี การแกสมการการ

เวียนเกิด โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหขั้นตอนวิธีสําหรับโครงสราง

แบบรายการ แบบกองซอน และแบบคิว โครงสรางรูปตนไม เทคนิคแบบ

แฮช คิวลําดับความสําคัญ การเรียงลําดับ ข้ันตอนวิธีแบบกราฟ 

 

  Arithmatic algorithm analysis, recurrence equations 

and solving method, data structures and analysis of algorithm 

for lists, stacks and queues structures, tree structures, hashing 

technique, priority queues, sorting, graph algorithms 

 

   

EN 812 700 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(3-0-6) 

 Assembly programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301 และ EN 812 000   

 ทบทวนระบบตัวเลขฐานสอง แนะนําสถาปตยกรรม X86  

เครื ่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี X86 ชุดคําสั ่ง X86 การ

เรียกใชโปรแกรมระบบ วิธีการเขาถึงขอมูลในหนวยความจํา 

 

 Review of binary number system, introduction to X86 

architecture, X86 assembly language developing tools, X86 

instruction set, system calls, addressing modes 

 

 

EN 812 900 การฝกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Workshop Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ฝ กปฏ ิบ ัต ิการการใช งานเคร ื ่องม ือทางด านว ิศวกรรม

คอมพิวเตอร อาทิเชน ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรเพื่อการพัฒนา ระบบ

เครือขาย วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส  
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  Laboratories on computer engineering tools, such as, 

operating systems, software development, networking and 

electrical and electronics circuits  

 

 

EN 813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจําลอง   3(3-0-6) 

 Stochastic Processes and Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   

  แนะนําความนาจะเปนและแบบจําลอง ตัวแปรสุมวิยุตและการ

จําลอง ตัวแปรสุมตอเนื่องและการจําลอง ฟงกชันการแจกแจงสะสมดวย

โปรแกรม ทวิตัวแปรของตัวแปรสุมและโปรแกรม เวกเตอรสุม กระบวน

การสโทแคสติกและการจําลอง ลูกโซมารคอฟดวยโปรแกรม สถิติ คิว

และแบบจําลอง 

 

  Introduction to probability and modeling, discrete 

random variables and simulation, continuous random 

variables and simulation, cumulative distribution functions 

with programming, bivariate random variables with 

programming, random vectors, stochastic processes and 

simulation, Markov chains with programming, statistics, 

queueing and modeling   

 

   

EN 813 002 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Theory of Computation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   

  ทฤษฎีการคํานวณ พื้นฐาน แบบจําลองของการคํานวณ ออโต

มาตาสถานะจํากัด และ ออโตมาตาแบบกดลง นิพจนปกติ แคลคูลัสภาค

แสดง ทฤษฎีภาษารูปนัย การสรางไวยากรณ ตัวรูจํา ความสัมพันธระหวาง

เคร่ืองและไวยากรณ ภาวะคํานวณได ฟงกชันเวียนเกิด เคร่ืองทัวริง 

 

  Theory of computation basics, model of computation 

finite state automata and pushdown automata, regular 

expressions, predicate calculus, formal language theory 

grammatical construction, recognizers, relationships between 

machines and grammars, computability, recursive functions, Turing 

machines 
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EN 813 202 ไมโครโปรเซสเซอรและการตอประสาน 3(3-0-6) 

 Microprocessors and Interfacing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   

  สถาปตยกรรมชุดคําสั่งของไมโครโปรเซสเซอร สถาปตยกรรม

ของไมโครโปรเซสเซอร ระบบหนวยความจําและการเชื่อมตอ แบบการ

กําหนดที่อยูของหนวยความจํา กลไกการขัดจังหวะและการจัดการ การ

ตอประสานอุปกรณรับเขาและสงออก การเชื่อมตออุปกรณประกอบ 

 

  Microprocessor instruction set architecture, 

microprocessor architecture, memory system and interfacing, 

memory addressing modes, interrupt mechanism and 

handling, input and output device interfacing, peripheral 

interfacing 

 

   

EN 813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและการตอประสาน 1(0-3-2) 

 Microprocessors and Interfacing Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 813 202   

  ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 813 202 ไมโครโปร  

เซสเซอรและการตอประสาน 

 

  Experiments covering materials taught in EN 813 202 

microprocessors and interfacing 

 

 

EN 813 204 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Architecture  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   

  ประวัติและเนื ้อหาโดยสังเขป หลักมูลของสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร องคประกอบ ของหนวยประมวลผลกลาง เสนทางขอมูล 

สถาปตยกรรมไพพไลน ล ําด ับชั ้นของหนวยความจํา การว ัดและ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร 

 

  History and overview, fundamentals of computer 

architecture, organization of the CPU, datapath, pipeline 

architecture, memory hierarchy, computer performance 

measurement and comparison 
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EN 813 304 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 Database Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   

  แนวคิดพื ้นฐานของระบบฐานขอมูล ฐานขอมูลในองค กร 

แบบจําลองขอมูลที่ใชแบบจําลองความสัมพันธแบบ เอนทิตี แบบจําลอง

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เอสคิวแอลขั้นแนะนํา การขึ้นตอกันเชิงฟงกชันและ

การทําใหเปนบรรทัดฐานสําหรับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ขั ้นตอนวิธีการ

ออกแบบและการขึ้นตอกันของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ หนวยเก็บระเบียน 

และการจัดระเบียบแฟมขอมูลหลัก โครงสรางดัชนีของแฟมขอมูล ภาษา

แคลคูลัสเชิงสัมพันธ การประมวลผลขอคําถาม และการทําใหการ

ประมวลผลขอคําถามเหมาะสม รายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะ

พรอมกันและการกูฐานขอมูล 

 

  Basic concepts of database, database in organization, 

data modeling using the entity- relationship model, relational 

data model, introduction to SQL, functional dependencies 

and normalization for relational database, relational database 

design algorithms and dependencies, record storage and 

primary file organization, index structure of files, relational 

calculus languages, query processing and optimization, 

transactions, concurrency control and database recovery 

 

   

EN 813 305 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 Operating Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   

  หลักการออกแบบ การจัดการหนวยความจํา ภาวะพรอมกัน 

การจัดการอุปกรณ การจัดตาราง และการเลือกจายงาน ความมั่นคงและ

การปองกัน ระบบแฟมขอมูล การประเมินประสิทธิภาพระบบ 

 

  Design principles, memory management, concurrency, 

device management, scheduling and dispatch, security and 

protection, file systems, system performance evaluation 
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EN 813 306 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 Software Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   

  วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นแนะนํา กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

เครื่องมือที่ชวยในงานวิศวกรรมซอฟตแวร  การกําหนดความตองการ

และขอกําหนดของซอฟตแวร การแปลภาษา การออกแบบซอฟตแวร 

การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบและการตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร ความทนทานตอขอผิดพลาดของ

ซอฟตแวร พัฒนาการซอฟตแวร จรรยาบรรณวิศวกรรมซอฟตแวร 

 

  Introduction to software engineering, software processes, 

software tools and environments, software requirements and 

specifications, language translation, software design, software project 

management, software testing and validation, software fault 

tolerance, software evolution, software engineering ethic 

 

   

*EN 813 307 การคํานวณเชิงอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 Computational Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC 401 206  

  หลักการสําคัญ การออกแบบและการประยุกต การพัฒนา

กระบวนทัศนเชิงคํานวณที่มีแรงจูงใจทางชีววิทยาและทางภาษา การ

คํานวณเชิงประสาท การคํานวณเชิงตรรกะคลุมเครือ การคํานวณเชิง

วิวัฒนาการ การคํานวณอัจฉริยะเชิงกลุม 

 

  Key principles, design and applications, development 

of biologically and linguistically motivated computational 

paradigms, neural computation, fuzzy logic computation, 

evolutionary computation, computational swarm intelligence 

 

   

EN 813 400 เครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Networks  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   

  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั ้นแนะนํา ชั ้นกายภาพ ชั้นการ

เชื่อมโยงขอมูล ชั้นเครือขาย ชั้นนําสงขอมูล ชั้นการประยุกต การรักษา

ความปลอดภัยในระบบเครือขายข้ันแนะนํา 
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  Introduction to computer networks, the physical layer, 

the data link layer, the network layer, the transport layer, the 

application layer, introduction to network security 

 

 

EN 813 401 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Computer Networks Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 813 400   

  การติดตั้งเราเตอรและระบบปฏิบัติการเครือขายเบื้องตน ระบบ

แลนแบบเสทือน การเชื่อมตอแบบ RS-232 โปรโตคอลเออาพี บริดจ

แบบโปรงใส โปรโตคอลตนไมทอดขาม อินเทอรเน็ตโปรโตคอล เราติ้ง

แบบสแตกติก และไดนามิก โปรโตคอลทีซีพี 

 

  Basic cisco IOS and router configuration, virtual LANs, 

RS- 2 3 2 C, ARP, transparent bridges, spanning tree protocol, 

internet protocol ( IP) , static and dynamic routing protocols, 

transmission control protocol (TCP) 

 

   

EN 813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจําลอง  3(3-0-6) 

 Principles of Digital Communication and Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 001   

  องคประกอบของระบบการสื ่อสารดิจ ิทัลและแบบจําลอง 

ทบทวนสัญญาณและระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แนวความคิด

พื้นฐานของกระบวนการสุมและการจําลองคอมพิวเตอร แหลงกําเนิด

สารสนเทศและการเขารหัสแหลงกําเนิดดวยข้ันตอนวิธี การสงดิจิทัลผาน

ชองสัญญาณเพิ่มการรบกวนแบบไวทเกาสและการจําลองคอมพิวเตอร 

การสงดิจิทัลผานชองสัญญาณแบนดลิมิตและการจําลองคอมพิวเตอร 

การสื่อสารไรสายและการจําลองคอมพิวเตอร 

 

  Elements of digital communication system and 

modeling, review of signal and systems with computer 

programming, basic concepts of random processes and 

computer simulation, information sources and source coding 

with algorithms, digital transmission  through the additive 

white Gaussian noise channel and computer simulation, digital 

transmission  through bandlimited channel and computer 
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simulation, wireless communications and computer 

simulation 

   

EN 813 500 การเรียนรูของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 Machine Learning  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการถดถอย 

การจําแนก แบบจําลองสวนผสม โครงขายประสาทเทียม การเรียนรูเชิงลึก 

วิธีการทาํงานแบบคณะทํางาน และการเรียนรูแบบเสริมแรง 

 

  Lectures and workshop  in regression, classification, 

mixture models, neural networks, deep learning, ensemble 

methods and reinforcement learning 

 

   

EN 813 501 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-3-5) 

 Digital Image Processing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 812 102 หรือ EN 213 107  

  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั ้นแนะนํา  หลักมูลภาพเชิง

ดิจิทัล  การปรับปรุงภาพในพิสัย เชิงพื้นที่  การปรับปรุงภาพในพิสัย

ความถี่ การซอมคืนสภาพภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ  

การแบงสวนภาพ และการประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน 

 

  Introduction to digital image processing, digital image 

fundamentals, image enhancement in the spatial domain, image 

enhancement in the frequency domain, image restoration, color 

image processing, image compression, image segmentation and 

morphological image processing 

 

 

EN 813 502 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 3(3-0-6) 

 Computer Animation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300   

  คอมพิวเตอร แอน ิเมช ั ่นสามม ิต ิ เบ ื ้องต น ภ ูม ิหล ัง และ

ประวัติศาสตร ซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น กระบวนการ

ผลิตคอมพิวเตอรแอนิเมชั่นสามมิติ การออกแบบ  การวางแบบ  การ

สรางบทภาพ เครื ่องมือในการพัฒนา การทําภาพเคลื ่อนไหว การ

ออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสรางตัวแบบ  การใสพื้นผิวใหกับวัตถุ 
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การสรางเทคนิคพิเศษ การจัดองคประกอบ การตัดตอ การตรวจ

วิเคราะห 

  Introduction to 3D computer animation background and 

history, computer animation software, 3D computer animation 

production pipeline, pre- production phase design, layout, 

storyboarding, development tools, production phase animation, 

character design, lighting, modeling, rendering, texturing, visual 

effects, post-production phase compositing, editing, scanning 

 

   

EN 813 503 ทฤษฎีเกมและการประยุกตใชทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Game Theory and Engineering Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   

  ทฤษฎีเกม การคิดวางแผนกลยุทธ และการนําไปใชงานในดาน

วิศวกรรมศาสตร พื้นฐาน และสัญลักษณในทฤษฎีเกม การตระหนักและ

สามารถจําลองสถานการณเชิงกลยุทธ เกมรูปแบบครอบคลุม และเกม

รูปแบบครอบคลุม จุดดุลยภาพแนช จุดดุลยภาพเกมยอย จุดดุลยภาพเบ

เสี่ยน การตอรองราคาและการนําทฤษฎีเกมไปใชงาน 

 

  Introduction to game theory, strategic thinking and 

their applications in engineering, foundation and notation of 

game theory, recognizing and modeling strategic situation, 

extensive form and strategic form game, Nash equilibrium, 

subgame-perfect equilibrium, Bayesian equilibrium, bargaining 

and applications of game 

 

 

EN 813 504 เรขาคณิตภาพเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Geometry of Images  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000   

 เคร ื ่องม ือเช ิงคณิตศาสตร และการประย ุกต ข ั ้นแนะนํา 

เรขาคณิตเชิงอนุพันธขั้นพื้นฐาน วิวัฒนาการเสนโคงและพื้นผิว วิธีเซต

ระดับ สัณฐานวิทยาเชิงคณิตศาสตรและแผนที่ระยะทาง วิธีมารช ชิ่ง

อยางเร็ว การสรางรูปจากภาพแรเงา การแบงสวนภาพ กรอบเรขาคณิต

ในการประมวลผลภาพ การทําแผนที่พื้นผิวและการจับคูสมมิติพื้นผิว 

 

 Introduction to mathematical tools and theirs 

applications, basic differential geometry, curve and surface 
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evolution, level set method, mathematical morphology and 

distance maps, fast marching method, construction the shape 

from shading, image segmentation, geometric framework in image 

processing, texture mapping and matching isometric surfaces 

   

EN 813 600 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงดวยภาษาวีเอชดีแอล 3(3-0-6) 

 Advanced Digital System Design with VHDL  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 200   

  ภาษาพรรณาฮารดแวรขั ้นแนะนํา ภาษาวีเอชดีแอล การ

ออกแบบเชิงโครงสรางและการออกแบบเชิงพฤติกรรม แนวคิดการ

จําลองภาษาวีเอชดีแอล  ทบทวนการออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล

พื้นฐาน ตรรกะเชิงการจัดแบบสองชั้น ตรรกะเชิงการจัดแบบหลายชั้น 

อุปกรณตรรกะแบบทําโปรแกรมได วงจรคํานวณ การออกแบบตรรกะ

เชิงลําดับ การออกแบบเคร่ืองสถานะจํากัด การทําเคร่ืองสถานะจํากัดให

เหมาะที ่สุด การทําเครื ่องสภาวะจํากัดใช  ตรรกะเชิงลําดับแบบไม

ประสานเวลา 

 

  Introduction to hardware description language, VHDL, 

structural design and behavioral design, VHDL simulation 

concepts, review of basic digital logic circuit design, two- level 

combinational logic, multi- level combinational logic, 

programmable logic devices, arithmetic circuits, sequential 

logic design, finite state machine design, finite state machine 

optimization, finite state machine implementation, 

asynchronous sequential logic 

 

 

EN 813 601 การออกแบบดิจิทัลประยุกต 3(3-0-6) 

 Applied Digital Design  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  :  EN 812 200   

  การทบทวนตระกูลมอสและวงจร ทรานซิสเตอรแบบสองข้ัว

และตระกูลตรรกะ พารามิเตอรดิจิทัลและประเด็นตางๆ หนวยการ

จัดเก็บ การตอประสานตระกูลตรรกะกับบัสมาตรฐาน การออกแบบ

ระบบดิจิทัลข้ันพื้นฐานรวมทั้งแผนภาพสถานะ การสรางแบบจําลองและ

การจําลอง การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ การใชเครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร

ชวยออกแบบ การออกแบบเพื ่อดําเนินการสําหรับการทดสอบและ
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สําหรับลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ปญหาของการยืนยันและการทําใหถูกตอง 

การยืนยันอยางเปนทางการ 

  Review of MOS families and circuits, bipolar transistors 

and logic families, digital parameters and issues, storage 

elements, interfacing logic families and standard busses, 

fundamentals of digital systems design including state 

diagrams, modeling and simulation, use of relevant tools, use 

of computer- aided design tools, design carried out for 

testability and for other such characteristics, problems of 

verification and validation, formal verification 

 

 

EN 813 602 ปฏิบัติการการออกแบบดิจิทัลประยุกต 1(0-3-2) 

 Applied Digital Design Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 813 601   

  การออกแบบ พัฒนา สรางแบบจําลอง และจําลองการทํางาน 

ระบบดิจิทัลบนเอฟพีจีเอ 

 

  Digital system designs are developed, modeled, 

simulated and implemented in field- programmable gate 

arrays (FPGA) 

 

 

EN 813 603 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

 Internet of Things  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 303   

 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่งขั ้นแนะนํา ปจจัยหลักในแนวคิด

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกตใชมุมมองธุรกิจสรรพสิ่ง 

ขอมูลขนาดใหญและเทคโนโลยีความหมาย เทคโนโลยีโนมนาวจิตใจและ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย การประยุกตใชงานเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 Introduction to Internet of Things, key concepts of Internet 

of Things, explore Internet of Things technologies, business 

aspects of the Internet of Things, big data and semantic 

technologies, persuasive technologies and human behavioral 

change, applications of Internet of things 
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EN 813 604 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลโดยใชซีมอส 3(3-0-6) 

 CMOS Digital Integrated Circuit Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100   

 ทฤษฎีทรานซิสเตอร ทรานซิสเตอรที ่ไมเปนไปตามอุดมคติ 

เทคโนโลยีกระบวนการวงจรรวมซีมอส วงจรและแบบราง การประวิง

เวลาของวงจร การใชกําลังงานแบบสถิตและพลวัตร ซูโดเอ็นมอส ลอจิค

แบบพลวัต ทรานซิสเตอรแบบผาน การออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิง

ลําดับ การยอขนาดของวงจร วงจรสําหรับบวก วงจรสําหรับการคูณ 

เสนทางขอมูล สถาปตยกรรมของเอ็สแรม ตัวขยายสัญญาณการรับรู 

สถาปตยกรรมของดีแรม การกระจายสัญญาณนาิกา เฟส ล็อกลูป และ 

ดีเลยล็อกลูป 

 

 Transistor theory, nonideal transistors, CMOS processing 

technology, circuit and layout, delay and logical effort, static and 

dynamic power consumption, pseudo n-MOS logic, dynamic logic, 

pass transistor logic, combinational and sequential circuit design, 

device scaling, adders, multipliers, datapaths, SRAM architecture, 

sense ampliflier, DRAM, clock distribution, phase locked loop, 

delay locked loop 

 

 

EN 813 605 นาโนอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Nanoelectronics for Computer Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100  

 ฟสิกสของสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีทรานซิสเตอรซีมอส การรั่วของกระแส

และแรงดันขีดเริ่มในระดับนาโน ซิลิคอนบนฉนวน การใชวัสดุที่มีคาคงที่ไดอิ

เล็กทริคสูง ฟนเฟต ดับเบิ้ลเกททรานซิสเตอร การตรึงซิลิคอน ไดโอดเปลงแสง

ทําจากสารชีวภาพโอเล็ด อิเล็กทรอนิกสผลิตโดยเทคนิคการพิมพ ทอคารบอน

ระดับนาโน กราฟน นาโนอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร 

 

 Semiconductor physics, MOS transistor theory, leakages 

threshold voltage effect, Silicon On Insulator (SOI) , high k-dielectric, 

FinFET, double gate transistors, strained silicon, Organic Light 

Emitting Diode ( OLED) , printed electronics, carbon nanotube, 

graphene, electrical nanoelectronic-based sensors 
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EN 813 606 อุปกรณและเซนเซอรทางชีวการแพทย 3(3-0-6) 

 Biomedical Devices and Sensors  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 100  

 เซนเซอรเชิงเคมีไฟฟา  หองปฏิบัติการบนชิพ การวัดคุณสมบัติ

ของเซลลโดยการไหลผานชองแคบ เซนเซอรชีวภาพโดยใชเฟต เซนเซอร

เสนลวดนาโน พลาสมอนิกเซนเซอร ขั้วไฟฟาจุลภาคแถวลําดับ อุปกรณ

ฝงตัวในระบบประสาท การเชือ่มประสาทระหวางสมองและคอมพิวเตอร 

ระบบสรางภาพจากเรโซแนนซแมเหล็ก การถายภาพรังสีสวนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร การสงถายยาและการสรางภาพจากอนุภาคระดับนาโน 

การสองกลองโดยใชกลองไรสายแบบแคปซูล การสองกลองระดับจุลภาค 

 

 Electrochemical sensors, lab on a chip, flow cytometry, 

FET based biosensors, nano- wire sensors, plasmonic sensors, 

microelectrode arrays, neural implants, brain-computer interface, 

magnetic resonance imaging, computed tomography, 

nanoparticle-based drug delivery and imaging, wireless capsule 

endoscopy, microendoscopy 

 

 

EN 813 701 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-3-5) 

 Web Application Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   

  ภาษาสําหรับการอธิบายและแลกเปลี ่ยนขอมูล การเขียน

โปรแกรมเพื ่ออาน เขียน และแกไขขอมูลที ่แลกเปลี ่ยนบนเว็บโดย

อัตโนมัติ การพัฒนาและเรียกใชเว็บเอพีไอ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ในสวนที่แสดงผลและสวนประมวลผล 

 

  Language for describing and exchanging information, 

programming to read, write, and edit information exchanged on the 

web automatically, developing and invoking Web APIs developing web 

application interface (frontend web development) and data processing 

(backend web development) 
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EN 813 702 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(2-3-6) 

 Mobile Application Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   

  แอปพลิเคชันสําหรับระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยของอุปกรณโม

บาย สถาปตยกรรมของอุปกรณโมบาย ภาษาการพัฒนาโปรแกรม 

วิศวกรรมซอฟตแวรการออกแบบสวนติดตอผูใช การทดสอบโมบายแอป

พลิเคชัน และการกระจายแอป 

 

  Applications for modern operating systems of mobile 

devices, mobile device architecture, programming languages, 

software engineering, user interface design, mobile app testing, 

and app distribution 

 

   

EN 813 703 การโปรแกรมมัลติคอรและจีพียู  3(3-0-6) 

 Multi-core and GPU Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 301   

  ยุคของเครื่องมัลติคอร การจัดจําพวกของเครื ่องแบบขนาน ตัววัด

สมรรถนะ การออบแบบโปรแกรมมัลติคอรและแบบขนาน แบบอยางการแยก การ

โปรแกรมหนวยความจํารวม เทรด โอเพนเอ็มพี การโปรแกรมจีพียู คูดา 

 

  The era of multicore machines, a taxonomy of parallel 

machines, performance metrics, multicore and parallel program 

design, decomposition patterns, shared- memory programming, 

threads, OpenMP, GPU programming, CUDA 

 

 

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม 3(3-0-6) 

 Video Game Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ภาพรวมของวิดีโอเกม แนะนําหลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม 

การออกแบบวิดีโอเกม การปฏิสัมพันธในเกม กระบวนการพัฒนาเกม  

การประเมินและทดสอบเกม 

 

  Overview of video game, introduction to principle of 

video game, video game design, game interactions, game 

development process, game evaluation and testing 
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EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 

 Computer Technology for Education  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203  

  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อ

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาที่มีในปจจุบันทั้งของ

ตางประเทศและประเทศไทย การเปรียบเทียบขอแตกตางเชิงวิศวกรรม

ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาของตางประเทศและของ

ประเทศไทย การวิเคราะหขั ้นสูงเครื่องมือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ตางๆ ที่ใชในระบบการศึกษาในเชิงเทคนิคและเชิงการตอบสนองความ

ตองการของผูใช 

 

 Definition and importance of computer technology for 

education, current computer technology for education in foreign 

countries and in Thailand, differences in engineering aspects among 

computer technology for education in foreign countries and in 

Thailand, advanced analysis of computer engineering tools for 

education in technical aspects and in responding to user requirements 

 

 

EN 813 706 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 Artificial Neural Networks  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 

  ภาพรวมของโครงขายประสาทเทียมและภูมิหลัง การหาคาดี

ที่สุด การอนุมานขอมูลเบื้องตน การเลือกแบบจําลอง การเรียนรูของ

เคร่ือง การพัฒนาโครงขายประสาทเทียม กลไกการคํานวณของโครงขาย

ประสาทเทียม กลไกการฝกโครงขายประสาทเทียม ประเด็นการ

ประยุกตใชพ ื ้นฐาน ศาสตรและศิลปของโครงขายประสาทเทียม 

โครงขายประสาทเทียมที่สําคัญและการประยุกตใชที่โดดเดน 

 

  Overview of artificial neural networks and their 

background; optimization; basic data inference; model 

selection; machine learning, development of artificial neural 

networks, computation and training mechanisms of artificial 

neural networks, application- related issues, state-of- the-arts, 

notable artificial neural networks and renowned applications   

 

  

 

 



หนา | - 41 - 
 

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

 Natural Language Processing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 

  ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ นิพจนปรกติ โท

เคนไนเซชัน แบบจําลองหัวขอ การจําแนกอารมณความรูสึก แบบจําลอง

ภาษา การแปลภาษาอัตโนมัต ิวิธีการประเมินผล กลไกความสนใจ ความ

ลําเอียงและจริยธรรมในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความทาทาย

การประมวลผลภาษาไทย 

 

  Overview of natural language processing, regular 

expression, tokenization, topic models, sentiment classification, 

language models, automatic translation, evaluation methods, 

attention mechanism, bias and ethics in natural language 

processing, challenges of Thai language processing 

  

 

EN 813 708 การรูจํารูปแบบและการประยุกตใช 3(3-0-6) 

 Pattern Recognition and Its Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 

  ภาพรวมของระบบการรูจํารูปแบบและภูมิหลัง การรูจํารูปแบบ

ในภารกิจตางๆ การรูจํารูปแบบเชิงกระบวนคิด การเรียนรูเชิงลึก การ

รูจํารูปแบบเชิงคอมพิวเตอรวิทัศน การรู จํารูปแบบเชิงลําดับ วิธีการ

ประเมินผล ตัวอยางการประยุกตใชที่สําคัญ 

 

  Overview of pattern recognition and its backgrounds, 

pattern recognition in various tasks, cognitive pattern 

recognition, deep learning, visual pattern recognition, 

sequential pattern recognition, wildly adopted performance 

evaluation, selected applications 

 

 

*EN 813 709 ปญญาประดษิฐเสริม   3(3-0-6) 

 Augmented Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  การวิเคราะหที่เพิ่มขึ้นอยางแทจริง การอํานวยความสะดวกใน

การโตตอบระหวางมนุษยและเคร่ืองจักรสองทาง การบรรยายและอภิปราย

บนฐานการว ิจ ัยส ําหร ับช วยว ิ เคราะหให  เห ็นภาพ การว ิ เคราะห

ภาษาธรรมชาติและการวิเคราะหข้ันสูงแบบเวลาจริง 
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  True augmented analytics, facilitate two- way human 

and machine interaction,  lectures and discussions on 

research- based for visual analysis, natural language analytics 

and real-time advanced analytics 

 

   

EN 813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Seminar in Computer Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือ ตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ กอน 

  สัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความกาวหนาในสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

 

  Seminar on technology and progress in computer 

engineering  

 

   

EN 813 796 การฝกงาน                                                                               1(0-3-1) 

 Practical Training  ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษามีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสาม

ในสี่ของหนวยกิตทั้งหมด และเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือสูงกวา หรือไดรับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชาฯ 

  นักศึกษาแตละคนตองทํางานอยางนอย 30 วันทําการ การ

ฝกงานจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการจัดหาฝกงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร และนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการฝกงานซึ่ง

จะไดคาคะแนนเปน S หรือ U 

 

   Each student is required to complete work related to 

his or her chosen field of study at least 30 working days.  The 

practical work must be carried out with the approval of the 

practical training committee and students have to hand in 

their reports after the training which will be graded as S or U 

 

   

EN 813 800 การออกแบบและการตั้งคาอุปกรณในเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  แบบจําลองโอเอสไอ โครงสรางแบบทีซีพี/ไอพี การออกแบบ

เครือขาย การตั้งคาการจัดเสนทางแบบสถิต การตั้งคาการจัดเสนทางแบบ

พลวัต การตั้งคาสวิตชชั้นที่ 2 การตั้งคาสวิตชชั้นที่ 3 การตั้งคาขายงาน
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บริเวณกวาง การตั้งคาการแปลที่อยูเครือขายการตั้งคารายการควบคุมการ

เขาถึงของเครือขาย อินเทอรเน็ตโพรโทคอลรุนที่ 6 

  OSI model, internet protocol suite ( TCP/ IP) , network 

design, static routing configuration, dynamic routing 

configuration, layer- 2 switch configuration, layer- 3 switch 

configuration, wide area network (WAN) configuration,network 

address translation ( NAT)  configuration, access control list 

(ACL) configuration, internet protocol version 6 (IPv6) 

 

   

EN 814 505 วิทยาการรหัสลับ 3(3-0-6) 

 Cryptography  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 001   

  แนวคิดของวิทยาการเขารหัสลับและคณิตศาสตรเกี่ยวของ ไซ

เฟอรแบบสมมาตรและอสมมาตร ปญหาลอการิทึมวิยุตและการแลก

กุญแจแบบดิฟฟเฮ็ลแมน ระบบกุญแจสาธารณะเอ็ลกามอล พื้นฐานของ

ทฤษฎีกรุป ขั้นตอนวิธีการชนกันสําหรับดีแอลพี ทฤษฎีบทไชนิสรีเมน

เดอร ข้ันตอนวิธีโพลิกเฮ็ลแมน พื้นฐานของริงและฟลดจํากัด การแยกตัว

ประกอบและระบบเขารหัสลับกุญแจสาธารณะอารเอ็สเอ การทดสอบ

ความเปนจํานวนเฉพาะ ลายเซ็นดิจิทัล ระบบเขารหัสลับเสนโคงเชิงวงรี 

 

  Concept of cryptography and related mathematics, 

symmetric and asymmetric ciphers, discrete logarithm 

problems and Diffie– Hellman key exchange, ElGamal public 

key cryptosystem, basic of group theory, collision algorithm 

for the DLP, Chinese remainder theorem, Pohlig– Hellman 

algorithm, basic of rings and finite fields, integer factorization 

and RSA public key cryptosystem, primality testing, digital 

signature, elliptic curve cryptosystem 

 

 

EN 814 506 การคณนาควอนตัม 3(3-0-6) 

 Quantum Computation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 402   

  กลศาสตรควอนตัม กลศาสตรควอนตัมของระบบเปด ความยุงเหยิง 

แนวคิดของทฤษฎีความซับซอน วงจรควอนตัม ควอนตัมอัลกอริทึม 
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  Quantum mechanics, quantum mechanics of an open 

system, entanglement, concept of complexity theory, 

quantum circuits, quantum algorithms 

 

 

EN 814 507 วิศวกรรมการเงินและการคณนา 3(3-0-6) 

 Financial Engineering and Computation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000  

  แบบจําลองตลาดอยางงาย สินทรัพยที่ไมมีความเสี่ยง สินทรัพยที่

มีความเสี่ยง แบบจําลองตลาดเวลาวิยุต การบริหารกลุมหลักทรัพย สัญญา

ซื้อขายลวงหนาสวนบุคคลและสาธารณะ ราคาตราสารสิทธิ การจัดการ

ความเสี่ยง โครงสรางกําหนดเวลาของอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบ

เฟนสุม 

 

  Simple market models, risk- free assets, risky assets, 

discrete time market models, portfolio management, forward 

and futures contracts, option pricing, risk management, term 

structure of interest rates, stochastic interest rates 

 

 

EN 814 508 การเงินเชิงคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computational Finance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 812 000  

  เครื่องมือสรางแบบจําลองสําหรับตราสารสิทธิทางการเงิน การ

กอกําเนิดตัวเลขสุมดวยการแจกแจงแบบระบุไว การจําลองมอนติคารโล

ดวยสมการสโทแคสติกเชิงอนุพันธ วิธีการมาตรฐานสําหรับตราสารสิทธิ

มาตรฐาน วิธีสมาชิกจํากัด ราคาของตราสารสิทธิที่ผิดธรรมดา 

 

  Modeling tools for financial options, generating 

random numbers with specified distributions, Monte Carlo 

simulation with stochastic differential equations, standard 

methods for standard options, finite-element methods, pricing 

of exotic options 
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EN 814 607 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-5) 

 Microcontrollers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 203   

  ภาพรวมของไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณรอบนอก  เคร่ืองมือ

พัฒนา ภาษาแอสเซมบลี ชองทางขอมูลเขาออก การขัดจังหวะ ตัวจับ

เวลา หนวยเปรียบเทียบแรงดัน หนวยสรางแรงดันอางอิง หนวยแปลง

สัญญาณแอนะลอกเปนดิจิทัล หนวยการสื่อสารอนุกรม เครื่องมือระบบ

ข้ันสูง 

 

  Overview of microcontrollers, peripherals, developing 

tools, assembly language, input output port, interrupt, timer, 

voltage comparator unit, voltage reference unit, analog- to-

digital converter unit, serial communication unit, advanced 

system tools 

 

 

EN 814 608 ไมโครคอนโทรลเลอรขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Microcontrollers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 814 607   

  สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 16 และ 32 บิต, ภาษา

ระดับสูงส ําหรับไมโครคอนโทรลเลอร  วงส วนประกอบภายในของ

ไมโครคอนโทรลเลอร การสื่อสารอนุกรมแบบ SPI และ I2C หนวยแสดงผล

ชนิดกราฟกส หนวยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ระบบปฏิบัติ การสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 16 and 32 bit microcontroller architectures, high level 

language for microcontrollers, microcontroller peripherals, SPI 

and I2 C serial communication, graphics display,  digital signal 

processor, operating systems for microcontrollers, internet of 

things 

 

 

   

EN 814 609 ระบบฝงตัว 3(3-0-6) 

 Embedded Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 305  

  ประวัติและเนื ้อหาโดยสังเขป ไมโครคอนโทรลเลอรฝงตัว 

โปรแกรมฝงตัว ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การคํานวณกําลังงานตํ่า การ
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ออกแบบระบบเชื ่อถือได ระเบียบวิธีการออกแบบ วงจรชีว ิต การ

สอบถามและวิเคราะหความตองการ ขอกําหนด การออกแบบเชิง

สถาปตยกรรม การออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรแบบคูขนาน การ

ทดสอบ การบํารุงรักษา การบริหารโครงการ 

  History and overview, embedded microcontrollers, 

embedded programs, real- time operating systems, low- power 

computing, reliable system design, design methodologies, life 

cycle, requirements analysis and elicitation, specification, 

architectural design, hardware/software concurrent design, testing, 

maintenance, project management   

 

   

EN 814 610 การออกแบบหนวยประมวลผล 3(3-0-6) 

 Processor Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 202 และ EN 813 204  

 หลักการออกแบบหนวยประมวลผล การออกแบบชุดคําสั่ง วัฎ

จักรชุดคําสั ่ง การสรางหนวยที ่ทําหนาที่ตางๆ ในหนวยประมวลผล  

รีจิสเตอร หนวยทางคณิตศาสตรและตรรกะ เสนทางขอมูล ภาษาที่ใชใน

การออกแบบฮารดแวร และเคร่ืองมือสังเคราะหวงจร เอ็ฟพีจีเอ 

 

 Principles of processor design, instruction set design, 

instruction cycle, implementation of processor functional units, 

registers, arithmetic and logic unit, datapath, hardware description 

language and synthesis tools, FPGA 

 

   

EN 814 705 วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Systems Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 306   

  ประวัติและแนะนําวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร วัฏจักรการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร การวิเคราะหความตองการการใชงาน การ

กําหนดลักษณะเฉพาะดานฟงกชันและดานที่ไมใชฟงกชัน การออกแบบ

ทางสถาปตยกรรมของระบบ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาระบบ 

การบริหารจัดการโครงการ การออกแบบระบบที่ทํางานพรอมกัน การนํา

ระบบออกใชงาน 

 

  History and overview of computer systems 

engineering, life cycle of computer systems, requirements 
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analysis, functional and non- functional specification, 

architectural design, testing, maintenance, project 

management, concurrent ( hardware/ software)  design and 

implementation 

   

EN 814 707 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Human-Computer Interaction  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 306   

  ประเด็นปจจัยมนุษยในการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวร การ

ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชสําหรับระบบเชิงโตตอบ ทฤษฎี ตัวแบบ 

และการศึกษาเรื่องการใชงาน การพัฒนาสวนตอประสานกับผูใช ภาษา

คําสั ่งงาน การจัดดําเนินการโดยตรง สวนตอประสานกับผู ใช แบบ

กราฟฟก การออกแบบเวิลดไวดเว็บ 

 

  Human factor issues in hardware and software 

development, design of user interfaces for interactive systems, 

theories, models, and usability studies, user interface 

development, command languages, direct manipulation, graphical 

user interfaces, World Wide Web design 

 

   

EN 814 708 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

 Data Science and Big Data Analytics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 304   

  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญขั้นแนะนํา วงชีพการวิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ  การทบทวนวิธีการวิเคราะหขอมูล ทฤษฎีและวิธีการ

วิเคราะหขั้นสูง การจับกลุม กฎความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย 

การจําแนก การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหขอความ ฮาดูป 

สปารค 

 

  Introduction to big data analytics, data analytics 

lifecycle, review of basic data analytic methods,  advanced 

analytical theory and methods, clustering, association rules, 

regression analysis, classification, time series analysis, text 

analysis, Hadoop and Spark platform 
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EN 814 774 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Software  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ กอน  

  บรรยายและอภิปรายในหัวขอปจจุบันที ่น าสนใจในสาขา

คอมพิวเตอรซอฟตแวร 

 

  Lectures and discussions on current topics of interest 

in computer software 

 

   

EN 814 801 การเชื่อมตอระหวางเครือขาย 3(3-0-6) 

 Internetworking  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   

  แนะนําระบบเครือขายคอมพิวเตอร โพรโตคอลเพื ่อความ

ควบคุมการสื่อสาร มัลดิมีเดียแอพพลิเคชัน การทํางานแบบแถวคอย 

คุณภาพการใหบริการ เครือขายแบบไรสาย ความมั่นคงของเครือขาย 

การตรวจสอบเครือขาย อินเตอรเน็ทโพรโตคอล 

 

  Introduction to computer networks, transmission 

control protocol, multimedia  applications, queueing,  quality 

of service, wireless networks, network security,  network 

monitoring, internet protocol 

 

 

EN 814 802 ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Security  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ กอน  

  ภัยคุกคามความมั่นคงของคอมพิวเตอร นโยบายดานความ

มั่นคง การไดมาซึ่งขอมูลเปาหมาย การแสวงหาประโยชนจากภาวะเสี่ยง

สูง วิทยาการเขารหัสลับ นิติวิทยาเครือขาย การเพิ่มความแข็งแกรงให

ระบบคอมพิวเตอร 

 

  Computer security threats, security policies, target 

acquisitions, exploiting vulnerabilities, cryptography, network 

forensics, system hardening 
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EN 814 803 การสื่อสารแบบไรสาย 3(3-0-6) 

 Wireless Communications  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   

  ระบบสื่อสารแบบไรสายขั้นแนะนํา ระบบสื่อสารแบบไรสาย

สมัยใหม หลักมูลการออกแบบระบบแนวคิดสื ่อสารแบบเซลลูลาร 

เทคนิคการเขาถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย การแพรของ

สัญญาณวิทยุเคลื่อนที่ การสูญเสียในวิถีขนาดใหญ ระบบและมาตรฐาน

การสื่อสารแบบไรสาย มาตรฐานแบบวายฟาย และ มาตรฐานเครือขาย

เฉพาะที่แบบไรสายไอทริเปลอี 802.11 มาตรฐานบลูทูธและมาตรฐาน

ไอทริเปลอี 802.15 

 

  Introduction to wireless communication systems, 

modern wireless communication systems, the cellular 

concept system design fundamentals, multiple access 

techniques for wireless communications, mobile radio 

propagation, large- scale path loss, wireless systems and 

standards, Wi- Fi and the IEEE 802. 11 wireless LAN standards, 

Bluetooth and IEEE 802.15 standards 

 

 

EN 814 804 เครือขายไรสายสวนบุคคล 3(3-0-6) 

 Wireless Personal Area Networks  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   

  เครือขายไรสายสวนบุคคลเบื้องตน  ความตองการของอุปกรณ

ร ับส งส ัญญาณ  การกระจายของส ัญญาณแบบไร สาย  โปรโตคอล

ชองสัญญาณรวมกันของเครือขายไรสายแบบเฉพาะกิจ  การเคลื่อนที่ของ

อุปกรณและการทํางานของโปรโตคอลเพื่อหาเสนทาง บูลธูท  เครือขาย

เซ็นเซอรไรสาย ซิกบี การทํางานของเครือขายไรสายสวนบุคคลแบบไอพี

เวอรช ัน 6 (6LoWPAN) การทํางานของอุปกรณแบบสวนบุคคลบน

อินเตอรเน็ต 

 

  Introduction to wireless personal area networks 

( WPAN) , transceiver requirement, RF propagation, Ad hoc 

wireless media access protocols, mobility and routing and 

WPAN protocol, bluetooth, Zigbee, 6LoWPAN and applications 

of WPAN in internet 
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EN 814 805 เครือขายคอมพิวเตอรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Computer Networks  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 400   

 เครือขายสมัยใหม องคประกอบพื้นฐานของเครือขายสมัยใหม 

ปจจัยพื้นฐานของเครือขายสมัยใหม ซอฟตแวรดีไฟนเน็ตเวิรกกิ้ง สวน

ควบคุมซอฟตแวรดีไฟนเน็ตเวิรกกิ้ง สวนแอพพลิเคชันของซอฟตแวรดี

ไฟนเน็ตเวิรกก้ิงเทคโนโลยีเน็ตเวิรกฟงกชั่นเวอรชวลไลเซชั่น ฟงกชันการ

ทํางานเทคโนโลยีเน็ตเวิร กฟงกชันเวอรชวลไลเซชั ่น คุณภาพการ

ใหบริการ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

 

 Modern computer networks,  elements of modern 

computer networks, requirements of modern computer 

networks, software defined networks (SDN), SDN control plane, 

SDN application plane, network functions virtualizations (NFV), 

NFV functions, quality of service, internet of things 

 

 

EN 814 806 คลาวดคอมพิวติ้ง 3(3-0-6) 

 Cloud Computing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 813 204 และ EN 813 305  

 หลักมูลของคลาวดคอมพิวติ้ง แนวคิด และโมเดล เทคโนโลยีที่

ทําใหเกิดคลาวด กลไกของคลาวดคอมพิวติ้ง ดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน

การบริหารจัดการ ดานการรักษาความปลอดภัย สถาปตยกรรมของ

คลาวดคอมพิวติ้ง และการทํางานกับคลาวดคอมพิวติ้ง 

 

 Fundamental of cloud computing, concepts and models, 

cloud- Enabling technology, cloud computing mechanisms, cloud 

infrastructure, cloud management, cloud security, cloud computing 

architecture and working with clouds 

 

   

**EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Computer Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 003 102 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

  นักศึกษาตองปฏิบัต ิงานจริงด วยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

แผนการทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา

อยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงาน
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หรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมิน

โดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

  Each student required to work responsively in the area 

of computer engineering, fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/her advisors 

at least 16 weeks,  job description must be different from that 

of normal practical training or visiting,  student required to 

write a technical report and assessed by subject committee 

 

 

EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

 Computer Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  เปนนักศึกษาชั้นปที ่4 และตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ 

  การสํารวจวรรณกรรมและการออกแบบเชิงความคิดของงาน

โครงการในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรภายใตความดูแล

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

 

  Literature surveys and conceptual design of a project on 

a topic relevant to the field of computer engineering under the 

supervision of the project advisory committee 

 

 

EN 814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2(0-6-3) 

 Computer Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 814 998   

  งานโครงการในหัวขอที่เกี ่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ตอเนื ่องจากการศึกษาในวิชา EN 814 998 ภายใตความดูแลของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

 

  Project on a topic relevant to the field of computer 

engineering in continuation of the study of EN 814 998 under the 

supervision of the project advisory committee 
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EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

            หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรว ิทยาการบิน การตัดสินใจของผู ท ี ่ท ําหนาที่

เดินอากาศ 

 

           Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, aeronautical 

decision making 

 

 

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

อากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี ่ยวของกับการบิน 

ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, air 

law, radio navigation systems, technical type knowledge, radio 

telephony and signals, normal and emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
 อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิค

การนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 
 

 
 Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning performance 
 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           การบริการภาคพื ้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคา
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อันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื ่อการวางแผนการบิน การฝกอบรม

สําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การ

เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

  Ground handling, safety management system, quality 

management system, planning and production control, 

transportation of dangerous goods, computer for flight 

planning, the dispatcher training, planning and production 

control, examination and preparation 

 

 

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซดี ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 แนวคิดเกี ่ยวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธีและ

โมเดล เทคโนโลยีดิจ ิท ัลและเครื ่องมือในการแกปญหา การเขียน

โปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ 

การนําเสนอ 

 

 

 

 

  Concepts of computational and statistical thinking for 

problem solving, analyzing the problem situations, producing 

algorithms and models, digital technology and tools for 

problem solving, programming and problem solving process, 

assessment and improvement of problem solving process, 

academic ethics, academic writing, presentation and critique 

 

   

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 แนะนําเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการขอมูล การประมวลผล

ขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ การ

รักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล สกุลเงินดิจิทัลข้ัน

แนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะนํา ตัวอยางการ

ประยุกตใชในดานตางๆ 
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 Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial intelligence, 

cloud computing, data security and data privacy, introduction 

of cryptocurrency, introduction of blockchain, introduction of 

smart contract, example applications in various areas 

 

   

GE 362 785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู  การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง

สรางสรรค  การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ

สังคมศาสตรสําหรับการแกปญหา 

 

          Principle, concept and process of creative 

thinking, information and knowledge seeking, reasoning, 

thinking and decision making, develop and techniques of 

creative thinking, application of mathematic scientific and 

social thinking for problem solving 

 

 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การเลา

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การแสดงความรูสึก การบรรยายบุคลิกภาพ การ

บรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบความเขาใจความหมาย 

การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5)            

Development of reading, writing, speaking, and listening 

skills for use in every-day life; expressing feelings; describing 

personalities, human characteristics, objects, places; 

inspecting and understanding meanings and relating 

experiences (Levels 1 to 5) 
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LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน การ

แสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความ

คิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 

academic contexts: expressing feelings, asking questions, making 

comparison and contrast; and expressing ideas. (Levels 2 to 6) 

 

   

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจาก

บริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  

Academic English skills in listening, speaking, reading, 

writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main ideas 

(Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟงบรรยาย 

การแสดงความคิดเห็นกับเร่ืองราวตางๆ การพูดเพื่อโนมนาว การรายงาน

สถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวม

เนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills focusing 

on academic uses, expressing opinions on given themes, 

inducing speaking, reporting situations, analyzing information, 

and essay writing. (Level 4 to 8) 

 

  

 

 



หนา | - 56 - 
 

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิต ิและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ

ประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ปริพันธข้ัน

แนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

  Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity 

of real valued functions of one variable, derivatives and their 

applications, polar coordinates, complex number, math 

induction, introduction to integral,  numerical integration 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 206  

  เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพนัธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน

หลายตัวแปร  อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ันแนะนํา 

 

  Techniques of integration, application of integration of  

real valued functions of one variable, functions of several 

variables, limits and continuity of  functions of several variable, 

partial derivatives, sequence and series of real numbers, 

power series, introduction to differential equations and their 

applications 

 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  

  พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน
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หลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตางๆ 

ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

  Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several variables, 

Jacobian, derivatives of functions of several variables, 

directional derivatives, applications of derivatives of functions 

of several variables, multiple integrals, coordinate systems 

and integration in various systems, line integrals, surface 

integrals, integral theorems 

 

 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน

ที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบื้องตน 

 

  First order differential equations, second order 
differential equations, higher order  differential equations and 
applications, linear differential equations with variable 
coefficients, system of linear differential equations, Laplace 
transforms and applications, Fourier series, boundary value 
problems, elementary partial differential equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ

ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของการ

ขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

 

  Measurement and data analysis, component of force, 
Young’s modulus, simple pendulum, Westphal specific gravity 
balance, viscosity measurement using Stoke’ s law, rotational 
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dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 
columns and Meld’s experiment 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร 

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัส

ของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของ

นิวตัน 

 

  Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC- circuit, 
mustimeter, oscilloscope, determine the focal lengths of the 
concave and convex spherical mirrors, determine the focal lengths 
of the concave and convex lenses, determine of the refractive 
index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 
spectrometer and Newton’s rings 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยา

ความโนมถวง 

 

  Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physic II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิต

และสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นตอเวลา กระแสไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศน
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ศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสี

ฟสิกสเบื้องตน   

  Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic and 

static magnetic field, electromagnetic induction, electric current and 

electronics, wave motion, electromagnetic wave, optics, 

introduction to quantum theory, atomic structure nucleus and 

introduction to radiation physics 

 

 

 
 
1. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 เป นไปตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑ มาตรฐานหล ักส ูตร ระด ับปร ิญญาตรี  

พ.ศ. 2558  

3.2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36  

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

3.4.1 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานทุกรายวิชา และ 

3.5.2 น ักศ ึกษาต องได ระด ับคะแนนแต ละรายว ิชาในหมวดว ิชาเฉพาะด านไม ต ํ ่ ากว า  C หรือ 

ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ ่ากวา 2.00 โดยการคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม คํานวณจากระดับ

คะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  

3.5.3 กรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา EN 814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จะไดรับ

การยกเวนไมตองเรียนรายวิชา EN 814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร และ EN 

814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

3.6 การใหอนุปริญญา 

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 3.6.1  ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

 3.6.2  ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

 3.6.3  ศึกษาและสอบผานรายวชิาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลว และมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 


