
50 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
7001101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics I 
 พีชคณิตเชิงเส้น จ ำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน ลิมิตและควำมต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์เบื้องต้น และ
กำรประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ฟังก์ชันและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน เทคนิคกำรปริพันธ์ กำร
ปริพันธ์จ ำกัดเขตและกำรประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์จ ำนวนเชิงซ้อน 
 
7001102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics II 
 รำยวิชำทีต่้องเรียนก่อน : 7001101 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1 
 ปริพันธ์แบบหลำยชั้น อนุพันธ์ย่อย เส้นโค้งและพิกัดเชิงขั้ว ล ำดับและอนุกรมของจ ำนวน
อนุกรมก ำลัง อนุกรมเทเลอร์ อนุกรมลอเลนต์  อนุกรมฟูเรียร์และสัมประสิทธ์ฟูเรียร์ฟังก์ชันคำบ  
กำรประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ทำงวิศวกรรม 
 
7002101  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 Engineering Mathematics III 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7001102 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2 
 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับสอง
และอันดับสูง กำรแปลงลำปลำช กำรแปลง z ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข กำรประยุกต์ส ำหรับวิเครำะห์
สัญญำณและระบบ และควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น 
 
7001205  ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Physics  
 กำรเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งำนและพลังงำน ระบบอนุภำค โมเมนตัม กำรหมุน กำรสั่น 
คลื่น กลศำสตร์ของไหล ควำมร้อนและอุณหพลศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้กฎเพ่ือแก้ปัญหำทำงฟิสิกส์
สนำมไฟฟ้ำ กฎของเกำส์ ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ ควำมจุไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็กและกำรเหนี่ยวน ำ สมกำร
ของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ คลื่นแสง ทัศนศำสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภำพพ้ืนฐำน ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้ำงของอะตอม นิวเคลียสและอนุภำคมูลฐำน 
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7001206  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Physics Laboratory  
 รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม : 7001201 ฟิสิกส์วิศวกรรม  
 ปฏิบัติกำรทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ ฟิสิกส์วิศวกรรม  
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 
7001402 จริยธรรมและการเตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 2(1-2-3) 
 Ethics and Readiness Preparation for Engineers 
 แนะน ำวิชำชีพวิศวกร ประวัติควำมเป็นมำของวิศวกรรมและเทคโนโลยี ลักษณะของวิชำชีพ
วิศวกรรมศำสตร์ แนะน ำวิธีกำรศึกษำและแก้ปัญหำทำงวิศวกรรม กฎหมำยวิชำชีพวิศวกรรมและกฎหมำย
ที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพวิศวกร วิศวกรกับสังคม วิศวกรรมศำสตร์กับสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ศีลธรรม 
และจรรยำบรรณของวิศวกร กำรอภิปรำยประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำย กำรพัฒนำวิชำชีพตำมแนว
ปฏิบัติทำงจริยธรรมและกฎหมำย กำรประยุกต์ใช้พุทธธรรมและกรณีศึกษำปัญหำทำงจริยธรรมในกำร
ประกอบอำชีพวิศวกร องค์กรและสมำคมวิชำชีพวิศวกรรม 
 
7002405 การเขียนแบบวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Drawing 
 กำรเขียนแบบเบื้องต้น กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เขียนแบบ มำตรฐำนงำนเขียนแบบ 
เส้นตัวเลข ตัวอักษร กำรสร้ำงรูปทรงเรขำคณิต กำรก ำหนดขนำด มำตรส่วน กำรเขียนแบบภำพ: กำร
เขียนแบบภำพไอโซเมตริกและภำพออบลีคและกำรสเก็ตซ์ 
 
7002402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming 
 โครงสร้ำงเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักกำร และวิธีกำรออกแบบโปรแกรม กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภำษำระดับสูง 
โครงสร้ำงกำรท ำงำนของโปรแกรม แบบตัดสินใจและวนรอบ กำรเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิ
เดอร์ ข้อมูลโครงสร้ำงแบบ อำร์เรย์ ไฟล์ กำรน ำเครื่องมือ และแนวควำมคิดที่มีอยู่ในโปรแกรมภำษำที่
เลือกใช้มำพัฒนำเพ่ือแก้โจทย์ปัญหำทำงคณิตศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ โดยอำศัยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่มีในโปรแกรมภำษำระดับสูงที่น ำมำใช้นั้น 
 
7003401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 2(2-0-4) 
 Engineering Economy 

 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรทำงวิศวกรรม กำรค ำนวณหำคุณค่ำของเงิน
ตำมเวลำ หลักกำรและเทคนิคมูลฐำนทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน ระยะเวลำคืน
ทุน กำรเสื่อมรำคำ ก ำไร ต้นทุน และภำษี 
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7022102 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electrical and Electronics Circuit Analysis 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 7001201 ฟิสิกส์วิศวกรรม  
 ควำมรู้เบื้องต้นของไฟฟ้ำ กฎของโอห์ม กำรต่อควำมต้ำนทำนและเซลล์ไฟฟ้ำ กำรต่อวงจร
ควำมต้ำนทำน วงจรแบ่งกระแส วงจรแบ่งแรงดัน วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วิธีเมชเคอร์เรนต์ วิธี
โนดโวลต์เตจ ทฤษฎีของเทวินิน ทฤษฎีของนอตัน คุณลักษณะทำงกระแสและแรงดันของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอดทรำนซิสเตอร์ เฟต และมอสเฟต ออปแอมป์ กำรประยุกต์ใช้ งำนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรขยำย วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองควำมถี่แบบ  
ต่ำง ๆ 
 
7022103 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2) 
 Electrical and Electronics Circuit Laboratory 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม : 7022102 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำโดยวิธีกำรต่อแบบโนด วิธีกำรแบบเมช กำรออกแบบวงจรถ่ำยโอน
ก ำลังไฟฟ้ำสูง ปฏิบัติกำรวงจรกรองควำมถี่และกำรออกแบบวงจรกรองควำมถี่ วงจรอันดับหนึ่งและวงจร
อันดับสอง ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไดโอด วงจรทรำนสซิสเตอร์ วงจรเรียงกระแส วงจรรักษำ
ระดับแรงดัน และปฏิบัติกำรวงจรผลิตควำมถ่ีและกำรประยุกต์ใช้งำน กำรวัดและทดสอบ กำรจ ำลองกำร
ท ำงำนด้วยโปรแกรม เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน วิชำกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 

 
7022104 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1(0-3-2) 

 Fundamental Computer Laboratory 
 หน้ำที่และกำรท ำงำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กำรติดตั้ง
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กำรใช้งำนและกำรปรับแต่งระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ค ำสั่งบน
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กำรแก้ปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 
7022106 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 
 Digital and Logic Circuit Design 
 ระบบจ ำนวน ระบบเลขฐำนในวงจรดิจิทัล พีชคณิตบูลีน ฟังก์ชันกำรสวิตช์ ลอจิกเกต กำร
ออกแบบวงจรดิจิทัลเชิงล ำดับ กำรออกแบบวงจรดิจิทัลเชิงจัดหมู่ กำรลดทอนวงจร กำรลดทอนวงจรทั้ง
ในเชิงวิเครำะห์และโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
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7022107 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-2) 
 Digital Circuit Laboratory 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม: 7022106 กำรออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 
 ปฏิบัติกำรเก่ียวกับดิจิทัลลอจิก เพ่ือสนับสนุนวิชำกำรออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 
 
7023101 การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Communications 
 ตัวแบบของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล กำรเข้ำรหัส
ข้อมูล สถำปัตยกรรมเครือข่ำย ตัวแบบโอเอสไอและตัวแบบทีซีพี/ไอพี ข่ำวสำรและโพรโตคอลของ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นกำยภำพ ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล สื่อที่ใช้ในกำรส่งข้อมูลทั้งแบบมีสำย (สำยคู่
ตีเกลียว สำยโคแอ็กเชียล และสำยไฟเบอร์ออปติก ) และแบบไร้สำย (คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ และ
อินฟรำเรด) ระบบวงจรสวิทช์ในเครือข่ำย เครือข่ำยควำมเร็วสูง (เทคโนโลยี DSL เคเบิลโมเด็ม และ 
SONET) กำรตรวจสอบและแก้ไขควำมผิดพลำดของข้อมูล กำรควบคุมในชั้นเชื่อมโยงข้อมูล กำรเข้ำถึง
หลำยทำง อุปกรณ์ในระบบเครือข่ำยเบื้องต้น เครือข่ำยไร้สำย  
 

7023401 สัญญาณและระบบ 3 (3-0-6) 
 Signal and System 
 จ ำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และกำรอินทิเกรตเชิงซ้อน วิธีทำงเวลำส ำหรับจ ำลอง 
วิธีทำงควำมถ่ีส ำหรับจ ำลอง วิธีทำงเวลำส ำหรับวิเครำะห์สัญญำณ วิธีทำงควำมถ่ีส ำหรับวิเครำะห์สัญญำณ 
ระบบในรูปแบบต่อเนื่อง ระบบในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีผลประสำน กำรแปลงลำปลำซ อนุกรมฟูเรียร์ 
กำรแปลงฟูเรียร์ กำรสุ่มสัญญำณ กำรแปลงแบบแซด และตัวกรองดิจิทัล สัญญำณแบบสุ่มเบื้องต้น กำร
ประยุกต์ทำงระบบควบคุมและระบบสื่อสำร 
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3)  กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะสาขา 
  
3.1) วิชำชีพบังคับ 
 
7022108 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 Probability and Statistics in Computer Network Engineering 
 กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรมด้วยหลักของควำมน่ำจะเป็นและสถิติ ควำมน่ำจะเป็น ตัว
แปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง กำรทดสอบสมมติฐำน ฟังก์ชันกำรกระจำย ค่ำเฉลี่ย โมเมนต์ 
ฟังก์ชันลักษณะสมบัติ ควำมเป็นอิสระทำงสถิติ สหสัมพันธ์ กำรประมำณ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
และกำรประยุกต์กำรใช้งำนโปรแกรมกับปัญหำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติวิเครำะห์
บิ๊กดำต้ำกลุ่มของก้อนเมฆ และ ข้อมูลจำกอุปกรณ์ตรวจตรำกำรจรำจร ข้อมูลภำพถ่ำย ดำวเทียม และ
ข้อมูลกำรสื่อสำรจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
7022201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms 

นิยำมและควำมจ ำเป็นของโครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมขั้นพ้ืนฐำน ชนิดข้อมูลเชิงเส้น แถว
ล ำดับ แถวแบบซ้อน แถวคอย แถวคอยลัดคิว โครงสร้ำงข้อมูลแบบเชื่อมต่อ กำรเชื่อมต่อแบบทำงเดียว 
กำรเชื่อมต่อแบบ 2 ทำง กำรประมวลผลสตริง กำรเทียบรูปแบบทรี ทรีแบบคู่ กำรผ่ำนทำงทรี กำรสร้ำง
ตัวแทนทรี บีทรี เอวีแอลทรี กรำฟ กำรค้นหำและกำรเรียงล ำดับข้อมูลภำยในหน่วยควำมจ ำแบบไบนำรี 
เรดิกซ์ เชลล์ ควิกซอร์ต กำรเรียงล ำดับแบบผสำน กำรรวมข้อมูล กำรจัดหน่วยควำมจ ำแบบฮีป กำรลง
รหัสแบบแฮช กำรเรียกซ้ ำ และกำรย้อนรอย กระบวนวิธีกำรค้นหำ กำรจัดเรียงข้อมูล และกำรวิเครำะห์
ควำมซับซอ้น 

 
7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming 
 โครงสร้ำงของโปรแกรม หลักกำรและแนวควำมคิดเชิงวัตถุ กำรพัฒนำโปรแกรมที่สนับสนุน
แนวควำมคิดเชิงวัตถุ เทคนิควิธีกำร กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น คลำส ออบเจ็กต์ กำรสืบทอด คอน
สตรัคเตอร์ เป็นต้น เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่ำงโปรแกรมเชิงวัตถุ และโปรแกรมแบบมีโครงสร้ำง 
และน ำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนำเป็นโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆได้ 
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7023102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Network 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7023101 กำรสือ่สำรข้อมูล 
 สถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบท้องถิ่น แบบเมือง และแบบกว้ำง สถำปัตยกรรมโปรโตคอล ตัว
แบบโอเอสไอและตัวแบบทีซีพี/ไอพี สำระและโพรโตคอลของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นเครือข่ำย 
ชั้นส่งข้อมูลและชั้นประยุกต์ โครงสร้ำงหมำยเลขไอพีรุ่น 4 และรุ่น  6 โปรโตคอลกำรจัดเส้นทำง ควำม
ปลอดภัยในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย กำรสื่อสำรผ่ำนตัวแบบทีซีพี/ไอพี  VPN และ 
SDN  

 
7023106 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 Laws and Ethical Issues in Computer Network Engineering 
 หลักทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง
และกำรเลิกกิจกำร กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำเบื้องต้นและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษำ
ข้อพิพำทที่เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมบนเครือข่ำย กฎหมำยเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและบทบำทของธุรกิจต่อสังคม ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม 
 
7023601 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Organizations and Architectures 
 สถำปัตยกรรมโพรเซสเซอร์ กำรท ำไปป์ไลน์ ระบบหน่วยควำมจ ำ อินพุตและเอำท์พุต แนะน ำ
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบที่ทนต่อควำมผิดพลำด ระบบค ำนวณแบบฝังตัว ระบบค ำนวณแบบ
ขนำน และกระจำย  ซู ป เป อร์ ค อม พิ ว เตอร์ แบ บ เครื อข่ ำยคลั ส เตอร์  สถำปั ต ยกรรมแบ บ 
ไมโคร สถำปัตยกรรมแบบค ำสั่งที่ยำวมำก สถำปัตยกรรมแบบค ำสั่งสั้น 
 
7023710 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Network Operating System 
 หลักกำรของระบบปฏิบัติกำรทั่วไปและระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำย ควำมหมำยและวิวัฒนำกำร
ของระบบปฏิบัติกำร วิธีกำรท ำงำนและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติกำร กำรท ำงำนแบบทีละโปรแกรม 
แบบพร้อมกันหลำยโปรแกรม ระบบกำรแบ่งเวลำ กำรประสำนเวลำกระบวนกำร กำรติดตำย กำรจัดกำร
หน่วยเก็บข้อมูล กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ หน่วยควำมจ ำเสมือน  
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7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Network Switching and Routing 
 สถำปัตยกรรมของกำรเร้ำติ้งและ อัลกอริทึมของกำรสวิทช์ โปรโตคอลส ำหรับโครงข่ำยกำร
สวิทช์แบบแพ็คเก็ต ทั้งในรูปแบบของกำรติดต่อแบบไร้กำรเชื่อมต่อ และกำรติดต่อแบบต้องกำรกำร
เชื่อมต่อ กำรก ำหนดต ำแหน่งขั้นสูง เช่น CIDR, VPN และ NAT กำรท ำงำนของเร้ำติ้งโปรโตคอลได้แก่ 
RIP, OSPF และ มัลติคำสเร้ำติ้งโปรโตคอล 
 
7023709 วิศวกรรมเครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Network Engineering 
 เทคโนโลยีกำรสื่อสำรแบบไร้สำย คุณสมบัติของคลื่นที่ใช้งำนในระบบสื่อสำรแบบไร้สำย 
หลักกำรกำรเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ มำตรฐำนของกำรสื่อสำรแบบไร้สำย ทฤษฎีกำรวำงเครือข่ำย
ระบบสื่อสำรแบบไร้สำย ข้อตกลงทำงเทคนิคส ำหรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบสื่อสำร
แบบไร้สำย เครือข่ำยสื่อสำรแบบไร้สำยส ำหรับอุปกรณ์พกพำ 
 
7023705 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 1(0-3-2) 
 Network System Laboratory I 

รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 7023102 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 พ้ืนฐำนของระบบเครือข่ำยท้องถิ่น สื่อ โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี กำรก ำหนดค่ำและกำรแบ่งเลข
หมำยไอพี เรียนรู้พื้นฐำนกำรใช้งำนเร้ำเตอร์ กำรเชื่อมต่อ กำรตั้งค่ำ ประเภทของกำรเร้ำติ้ง 

 
7023706 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 2 1(0-3-2) 
 Network System Laboratory II 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7023705 ปฏิบัติกำรระบบเครือข่ำย 1    
 กำรใช้งำนและตั้งค่ำของ สวิทช์  กำรอิมพลีเมนต์ VLAN (Trunk Port, Virtual Trunking 
Protocol (VTP)  เส้นทำงส ำรองในสวิทช์ Spanning Tree และ Ether Channel  เครือข่ำยแบบบริเวณ
กว้ำง (WAN) Lease Line, Fream Relay, ISDN 
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7023707 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 3 1(0-3-2) 
 Network System Laboratory III 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023706 ปฏิบัติกำรระบบเครือข่ำย 2 
 กำรก ำหนดหมำยเลข IPv6 กำรเร้ำติ้ งบน  IPv6 (RIPng, OSPFv3, EIGRP, OSPFv3), 
หลักกำร IPv6 Transition, กำรเฝ้ำดูตรวจสอบเครือข่ำย (Network Monitoring), เทคนิคกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยโดย Access Control List (ACL), กำรติดตั้งไฟล์วอลล์ 
 
7023708 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Computer and Network Security System 

 เทคนิคกำรออกแบบระบบเครือข่ำย กำรวิเครำะห์ต้นทุนของเครือข่ำย กำรก ำหนดเส้นทำง
ข้อมูล กำรออกแบบเครือข่ำยเสมือน อุปกรณ์ในกำรออกแบบเครือข่ำย ประเด็นในกำรออกแบบเครือข่ำย
ไร้สำย กำรเข้ำรหัส กำรพิสูจน์สิทธิ์ ในข้อมูล ระบบกำรพิสูจน์สิทธิ์  กำรควบคุมกำรเข้ำใช้ข้อมูล 
แบบจ ำลองกำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบยูนิกซ์ ควำมปลอดภัยส ำหรับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ควำม
ปลอดภัยส ำหรับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ควำมปลอดภัยส ำหรับเว็บ ระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบ
คอมพิวเตอร์ไฟร์วอลล์ วิธีกำรจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงปลอดภัย 
 
7023902 ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 Computer Network Engineering Research Methodology 
 แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของกำรวิจัย กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรนิยำมปัญหำ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย กำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย เครื่องมือ
ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลควำมหมำย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรประเมิน
ผลกำรวิจัย กำรเขียนเค้ำโครงวิจัย แนวโน้มทำงกำรวิจัย 
 
7024708 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย 3(2-2-5) 
 Performance Analysis of Network 

พ้ืนฐำนกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของเครือข่ำย กำรสร้ำงแบบจ ำลองของทรำฟฟิก 
แบบจ ำลองคิวชนิดต่ำงๆ ในเครือข่ำย กำรวิเครำะห์เวลำหน่วงของระบบเครือข่ำย กำรวิเครำะห์ควำม
ผิดพลำดของกำรส่งข้อมูลของระบบเครือข่ำย รวมถึงวิธีกำรจ ำลองและทดสอบระบบเครือข่ำยในกำรใช้
งำนจริงโดยใช้โปรแกรม และเครื่องมือส ำหรับกำรเฝ้ำติดตำมวิเครำะห์และรำยงำนผล 
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7024905 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  2(1-2-3) 
 Seminar in Computer Network Engineering 
 สัมมนำและบรรยำยพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับนักศึกษำ จำกประสบกำรณ์จริงของผู้บรรยำย รวมทั้งกำรแนะน ำวิทยำกำร
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนกำรแนะน ำทำงภำคปฏิบัติเพ่ือควำมพร้อมในกำรที่จะจบไปประกอบอำชีพ
ต่อไป 
 
7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Project Preparation in Computer Network Engineering 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023901 ระเบียบวิธีวิจัยในงำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 วำงแผนขั้นตอนกำรจัดท ำหัวข้อภำคนิพนธ์กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ฝึกด ำเนินกำร
ตำมข้ันตอนกำรจัดท ำหัวข้อภำคนพินธ์ จัดเตรียมเสนอหัวข้อภำคนิพนธ์ ฝึกท ำเอกสำรภำคนิพนธ์ 
 
7024907 โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
 Project in Computer Network Engineering 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7024902 เตรียมโครงงำนด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 ให้นักศึกษำน ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำจำกรำยวิชำต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องทำงด้ำน
วิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่น่ำสนใจในปัจจุบัน  โดยเน้นกำรวิจัย พัฒนำ และ กำร
แก้ปัญหำ นักศึกษำจะต้องค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ือออกแบบ/สร้ำง และวิธีแก้ปัญหำของภำคนิพนธ์ที่ได้เสนอ
ไว้ มีกำรเขียนรำยงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำ ออกแบบ/สร้ำง เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ ตลอดกำรท ำภำคนิพนธ์และน ำเสนอผลงำนให้คณะกรรมกำรประเมินผลเมื่อสิ้น
ภำคกำรศึกษำ 
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3.2) วิชำชีพเลือก 
 
7022110 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 
 Database Systems and Applications 
 หลักของฐำนข้อมูล ทฤษฎีฐำนข้อมูลเน้นทั้งทำงตรรกะและกำยภำพ  กำรวิเครำะห์ กำร
ออกแบบ กำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรลงมือปฏิบัติ กำรเขียนโปรแกรมจัดกำรทั้งส่วนหน้ำเพ่ือติดต่อกับผู้ใช้
และจัดกำรฐำนข้อมูลในส่วนหลัง กำรออกแบบ กำรท ำให้เป็นบรรทัดฐำน ฐำนข้อมูลหลำยผู้ใช้ กำรอ้ำงถึง
แบบโอบีดีซี เอดีโอ เอกซ์เอ็มแอล หลักกำรของอีอำร์พี กำรผลิต เอ็มอำร์พี กำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล 
และกำรจัดกำรคลังสินค้ำ 
 
7023109 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 English for Computer Network Engineering 

 ฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษเฉพำะวิชำ ฝึกทักษะกำรฟังและสนทนำ 
กำรอภิปรำย ส ำนวนที่เป็นภำษำอังกฤษเฉพำะวิชำ ฝึกกำรเขียนประโยคและข้อควำมสั้น ๆ โดยกำรใช้
ศัพท์เฉพำะสำขำวิชำชีพ ฝึกทักษะกำรอ่ำนเพ่ือควำมเข้ำใจ ควำมรวดเร็วในกำรอ่ำนและวิเครำะห์ข้อควำม
หรือบทควำมภำษำอังกฤษเฉพำะวิชำ เพ่ือควำมช ำนำญและประสิทธิภำพในกำรอ่ำนโดยอำศัยรูปประโยค 
ศัพท์ ส ำนวน ตลอดจนองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของบทควำมหรือข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือพัฒนำไปสู่ทักษะ
กำรเขียน 
 
7023308 การเขียนโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Programming for Computer Network Engineering 
 เทคนิคกำรออกแบบและพัฒนำระบบโดยใช้แบบจ ำลองระบบเชิงวัตถุ  แนวควำมคิดของ
คุณลักษณะของกำรจ ำลองเชิงวัตถุ กำรจ ำลองกระบวนกำรทำงเครือข่ำยโดยใช้แบบจ ำลองเชิงวัตถุ กำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตำมที่ได้ออกแบบโดยแบบจ ำลองเชิงวัตถุ กำรออกแบบรูปแบบของฐำนข้อมูล
โดยใช้แบบจ ำลอง รวมถึงรูปแบบกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย 
 
7023302 ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด 3(2-2-5) 
 Open Source Operating System 
 หลักกำรพ้ืนฐำนของโปรแกรมรหัสเปิด มำตรฐำน องค์กำรที่ดูแลในเรื่องของโปรแกรมรหัส
เปิด รูปแบบกำรติดตั้งและกำรปรับแต่งระบบปฏิบัติกำรรหัสเปิด กำรเผยแพร่และกำรพัฒนำโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรรหัสเปิดเบื้องต้น 
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7023402 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence 
 แน วค วำม คิ ด  ห ลั ก ก ำร  เท คนิ คที่ ใช้ ใน ปั ญ ญ ำป ระดิ ษ ฐ์  ก ำรน ำ เส น อควำม รู้ 
กำรเสำะหำ กำรวำงแผน กำรใช้เหตุผลภำยใต้ควำมไม่แน่นอน กำรเรียนรู้เชิงเครื่องกล เครือข่ำยประสำท
เทียม กำรเห็นภำพ หุ่นยนต์ กำรเข้ำใจภำษำธรรมชำติ สถำปัตยกรรมอัจฉริยะ และกำรแก้ปัญหำเชิง
ปัญญำประดิษฐ์ 
 
7023502 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Page Technology 
 สถำปัตยกรรมกำรออกแบบและวิศวกรรมเครือข่ำยของเวิลด์ไวด์เว็บ กำรออกแบบเว็บ ภำษำ
เอชทีเอ็มแอล ภำษำเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล ภำษำจำวำสคริปต์ เเอชทีเอ็มแอลแบบไดนำมิก แฟลช แอปเพล็ต 
แอ็กทีฟเอ็กซ์ หน้ำรูปแบบที่มีล ำดับชั้น (CSS) แบบจ ำลองวัตถุเอกสำร ภำษำเอ็กซ์เอมแอล เว็บเซอร์วิส ยู
ดีดีไอ ดับเบิลยูเอสดีแอล และอำแจ็ก ระบบทำงด้ำนซอฟต์แวร์ของเครือข่ำยเว็บของดับเบิ้ลทรีซี กำร
ออกแบบเว็บในลักษณะที่มีควำมหมำยเว็บบริกำรและกำรประยุกต์ใช้งำน 
 
7024402 วิทยาการเข้ารหัสลับ 3(2-2-5) 
 Cryptography  
 หลักกำรและทฤษฎีของกำรเข้ำรหัสและถอดรหัส ควำมหมำยของกำรเข้ำรหัสลับ กำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสลับในปัจจุบัน ระบบรหัสลับ กำรวิเครำะห์รหัสลับและ กำรโจมตีแบบ
ตะลุย เทคนิคกำรเข้ำรหัสลับ รหัสลับแบบกุญแจสมมำตร เช่น มำตรฐำนรหัสลับ ดีอีเอส วิทยำกำรรหัส
ลับแบบกุญแจไม่สมมำตร เช่น มำตรฐำนรหัสลับ อำร์เอสเอ ลำยมือชื่อดิจิทัล รหัสลับกุญแจสำธำรณะ
และฟังก์ชันแฮช 
 
7024601 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Computer and Network Maintenance 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อม หลักกำรตรวจเช็คและวิเครำะห์อำกำรเสียทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ กำรเฝ้ำระวังระบบเครือข่ำย กำรซ่อมเบื้องต้น กำรฝึกปฏิบัติกำรซ่อม กำรใช้เครื่องมือในกำร
ซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำย 
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7024709 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3(2-2-5) 
 Computer Network Management System 
 กำรบริหำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย กำรจัดกำรเกี่ยวกับโปรโตคอล และกำรจัดกำร 
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล กำรเข้ำใจระบบชื่อในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย และกำรบริหำรกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกร กำรบริหำรดูแลระบบจัดกำรไคลเอนต์และยูสเซอร์ กำรแชร์อินเทอร์เน็ตให้แก่เครื่องลูกข่ำย 
 
7024710 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing 
 กำรติดตั้งระบบเสมือน(Virtualization) ไฮเปอร์วิชัน (Hypervisors) กำรก ำหนดบทบัญญัติ 
(Provisioning) กำรไม่มีบทบัญญัติ (Deprovisioning) กำรประสมกำรโน้มเอียง (Multitendency) ชนิด
ของกำรโน้มเอียง (Tendency) กำรพัฒนำและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรจัดกำร
เครื่องมือ และกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติในกำรใช้คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในกำรให้บริกำรและใช้
งำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ แผนกำรกำรน ำคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ ไปใช้งำนแบบสำธำรณะ 
แบบส่วนบุคคล ควำมปลอดภัยในกำรคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ 
 
7024908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Computer Network Engineering 
 หัวข้อพิเศษทำงด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่น่ำสนใจในปัจจุบัน องค์ควำมรู้ 
วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (เนื้อหำอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำคกำรศึกษำ) 
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4)  กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 
7023804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2) 
 Preparation for Professional Experience in Computer Network Engineering 
 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ในด้ำน
กำรรับรู้ลักษณะและโอกำสของกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำตัวผู้เรียนให้มีควำมรู้  ทักษะ  เจตคติ
แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับวิชำชีพ โดยกำรกระท ำในสถำนกำรณ์ หรือรูปแบบต่ำง ๆซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงำนทำงวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 
7023805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(270) 
 Field Experience in Computer Network Engineering 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023803 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมเครือข่ำย 
   คอมพิวเตอร์ 
 จัดให้นักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือ
หน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรธุรกิจที่เหมำะสม เพ่ือให้ได้รับควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์
ในอำชีพ โดยให้ออกฝึกประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 270 ชั่วโมง 
 
7024801 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
 Pre-cooperative Education 
 หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษำ กระบวนกำรและขั้นตอนของสหกิจศึกษำ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษำ ควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคนิคในกำรสมัครงำนอำชีพ กำรเลือกสถำน
ประกอบกำร วิธีกำรเขียนจดหมำยสมัครงำนและกำรสัมภำษณ์งำนอำชีพ ควำมรู้พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรไปปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ระบบบริหำรงำนคุณภำพในสถำนประกอบกำร เทคนิคกำร
น ำเสนอโครงงำนหรือผลงำนและกำรเขียนรำยงำนวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือสังคมกำรท ำงำน 
กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ควำมส ำเร็จ 
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7024802 สหกิจศึกษา 6(540) 
 Cooperative Education 
 รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023802 เตรียมสหกิจศึกษำ 
 ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือหน่วยงำนหรือ
สถำนประกอบกำรธุรกิจที่เหมำะสม เพ่ือให้ได้รับควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบกำรณ์ในอำชีพ  โดย
สำขำวิชำและสถำนประกอบกำรร่วมเสนอหัวข้อที่ เกี่ยวข้องหรือตรงกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร ซึ่งมีผู้ดูแลโครงกำรที่สถำนประกอบกำรจัดไว้ให้ ตลอดจนน ำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อ
คณะกรรมกำรสอบผลกำรด ำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษำ ในกำรด ำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 540 
ชั่วโมง  
 
 
 


