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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
7001101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics I
พีชคณิตเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชัน ลิมิตและควำมต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์เบื้องต้น และ
กำรประยุกต์ใช้อนุ พัน ธ์ ฟังก์ชันและอนุพันธ์ข องฟังก์ชัน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน เทคนิคกำรปริพันธ์ กำร
ปริพันธ์จำกัดเขตและกำรประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์จำนวนเชิงซ้อน
7001102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics II
รำยวิชำทีต่ ้องเรียนก่อน : 7001101 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1
ปริพันธ์แบบหลำยชั้ น อนุ พันธ์ย่อย เส้ นโค้งและพิกัดเชิงขั้ว ลำดับและอนุกรมของจำนวน
อนุ ก รมก ำลั ง อนุ ก รมเทเลอร์ อนุ ก รมลอเลนต์ อนุ ก รมฟู เรี ย ร์ แ ละสั ม ประสิ ท ธ์ ฟู เรี ย ร์ ฟั ง ก์ ชั น คำบ
กำรประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์ทำงวิศวกรรม
7002101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics III
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7001102 คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับสอง
และอั น ดั บ สู ง กำรแปลงลำปลำช กำรแปลง z ระเบี ย บวิธีเชิงตั ว เลข กำรประยุก ต์ ส ำหรับ วิเครำะห์
สัญญำณและระบบ และควำมน่ำจะเป็นเบื้องต้น
7001205 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Physics
กำรเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งำนและพลังงำน ระบบอนุภำค โมเมนตัม กำรหมุน กำรสั่น
คลื่ น กลศำสตร์ข องไหล ควำมร้อ นและอุ ณ หพลศำสตร์ กำรประยุก ต์ใช้ก ฎเพื่ อ แก้ปั ญ หำทำงฟิ สิ ก ส์
สนำมไฟฟ้ำ กฎของเกำส์ ศักย์ไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ ควำมจุไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็กและกำรเหนี่ยวนำ สมกำร
ของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ คลื่นแสง ทัศนศำสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภำพพื้นฐำน ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้ำงของอะตอม นิวเคลียสและอนุภำคมูลฐำน
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7001206 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
Engineering Physics Laboratory
รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม : 7001201 ฟิสิกส์วิศวกรรม
ปฏิบัติกำรทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหำวิชำ ฟิสิกส์วิศวกรรม

1(0-3-2)
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
7001402 จริยธรรมและการเตรียมความพร้อมสาหรับวิศวกร
2(1-2-3)
Ethics and Readiness Preparation for Engineers
แนะนำวิชำชีพวิศวกร ประวัติควำมเป็นมำของวิศวกรรมและเทคโนโลยี ลักษณะของวิชำชีพ
วิศวกรรมศำสตร์ แนะนำวิธีกำรศึกษำและแก้ปัญหำทำงวิศวกรรม กฎหมำยวิชำชีพวิศวกรรมและกฎหมำย
ที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพวิศวกร วิศวกรกับสังคม วิศวกรรมศำสตร์ กับสิ่งแวดล้อม จริยธรรม ศีลธรรม
และจรรยำบรรณของวิศวกร กำรอภิปรำยประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำย กำรพัฒนำวิชำชีพตำมแนว
ปฏิบัติทำงจริยธรรมและกฎหมำย กำรประยุกต์ใช้พุทธธรรมและกรณีศึกษำปัญหำทำงจริยธรรมในกำร
ประกอบอำชีพวิศวกร องค์กรและสมำคมวิชำชีพวิศวกรรม
7002405 การเขียนแบบวิศวกรรม
1(0-3-2)
Engineering Drawing
กำรเขียนแบบเบื้องต้น กำรใช้และกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์เขียนแบบ มำตรฐำนงำนเขียนแบบ
เส้นตัวเลข ตัวอักษร กำรสร้ำงรูปทรงเรขำคณิต กำรกำหนดขนำด มำตรส่วน กำรเขียนแบบภำพ: กำร
เขียนแบบภำพไอโซเมตริกและภำพออบลีคและกำรสเก็ตซ์
7002402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
โครงสร้ำงเบื้ องต้น ของระบบคอมพิวเตอร์ ควำมสั มพันธ์ระหว่ำงฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
หลักกำร และวิธีกำรออกแบบโปรแกรม กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมภำษำระดับสูง
โครงสร้ำงกำรทำงำนของโปรแกรม แบบตัดสินใจและวนรอบ กำรเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิ
เดอร์ ข้อมูลโครงสร้ำงแบบ อำร์เรย์ ไฟล์ กำรนำเครื่องมือ และแนวควำมคิดที่มีอยู่ในโปรแกรมภำษำที่
เลื อ กใช้ ม ำพั ฒ นำเพื่ อ แก้ โ จทย์ ปั ญ หำทำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศำสตร์ โดยอำศั ย เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่มีในโปรแกรมภำษำระดับสูงที่นำมำใช้นั้น
7003401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
2(2-0-4)
Engineering Economy
กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรทำงวิศวกรรม กำรคำนวณหำคุณค่ำของเงิน
ตำมเวลำ หลักกำรและเทคนิคมูลฐำนทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน ระยะเวลำคืน
ทุน กำรเสื่อมรำคำ กำไร 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
โนดโวลต์ เตจ ทฤษฎี ข องเทวิ นิ น ทฤษฎี ข องนอตั น คุ ณ ลั ก ษณะทำงกระแสและแรงดั น ของอุ ป กรณ์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไดโอดทรำนซิ ส เตอร์ เฟต และมอสเฟต ออปแอมป์ กำรประยุ ก ต์ ใช้ งำนอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ในวงจรเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น วงจรขยำย วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรกรองควำมถี่แบบ
ต่ำง ๆ
7022103 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
Electrical and Electronics Circuit Laboratory
รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม : 7022102 กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบั ติกำรวงจรไฟฟ้ ำโดยวิธีกำรต่อแบบโนด วิธีกำรแบบเมช กำรออกแบบวงจรถ่ำยโอน
กำลังไฟฟ้ำสูง ปฏิบัติกำรวงจรกรองควำมถี่และกำรออกแบบวงจรกรองควำมถี่ วงจรอันดับหนึ่งและวงจร
อันดับสอง ปฏิบัติกำรวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไดโอด วงจรทรำนสซิสเตอร์ วงจรเรียงกระแส วงจรรักษำ
ระดับแรงดัน และปฏิบัติกำรวงจรผลิตควำมถี่และกำรประยุกต์ใช้งำน กำรวัดและทดสอบ กำรจำลองกำร
ทำงำนด้วยโปรแกรม เพื่อสนับสนุนกำรเรียน วิชำกำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
7022104 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1(0-3-2)
Fundamental Computer Laboratory
หน้ำที่และกำรทำงำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ กำรติดตั้ง
ระบบปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ กำรใช้ งำนและกำรปรั บ แต่ งระบบปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ค ำสั่ งบน
ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ กำรแก้ปัญหำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7022106 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
3(3-0-6)
Digital and Logic Circuit Design
ระบบจำนวน ระบบเลขฐำนในวงจรดิจิทัล พีชคณิตบูลีน ฟังก์ชันกำรสวิตช์ ลอจิกเกต กำร
ออกแบบวงจรดิจิทัลเชิงลำดับ กำรออกแบบวงจรดิจิทัลเชิง จัดหมู่ กำรลดทอนวงจร กำรลดทอนวงจรทั้ง
ในเชิงวิเครำะห์และโดยกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
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7022107 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1(0-3-2)
Digital Circuit Laboratory
รำยวิชำที่ต้องเรียนร่วม: 7022106 กำรออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับดิจิทัลลอจิก เพื่อสนับสนุนวิชำกำรออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
7023101 การสื่อสารข้อมูล
Data Communications

3(3-0-6)

ตัวแบบของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล กำรเข้ำรหัส
ข้อมูล สถำปั ต ยกรรมเครือ ข่ำย ตัว แบบโอเอสไอและตัว แบบที ซีพี /ไอพี ข่ำวสำรและโพรโตคอลของ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นกำยภำพ ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล สื่อที่ใช้ในกำรส่งข้อมูลทั้งแบบมีสำย (สำยคู่
ตี เกลี ย ว สำยโคแอ็ ก เชี ย ล และสำยไฟเบอร์ อ อปติ ก ) และแบบไร้ ส ำย (คลื่ น วิ ท ยุ ไมโครเวฟ และ
อิน ฟรำเรด) ระบบวงจรสวิท ช์ในเครือข่ำย เครือข่ำยควำมเร็วสู ง (เทคโนโลยี DSL เคเบิ ลโมเด็ม และ
SONET) กำรตรวจสอบและแก้ไขควำมผิดพลำดของข้อมูล กำรควบคุมในชั้นเชื่อมโยงข้อมูล กำรเข้ำถึง
หลำยทำง อุปกรณ์ในระบบเครือข่ำยเบื้องต้น เครือข่ำยไร้สำย
7023401 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-6)
Signal and System
จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และกำรอินทิเกรตเชิงซ้อน วิธีทำงเวลำสำหรับจำลอง
วิธีทำงควำมถี่สำหรับจำลอง วิธีทำงเวลำสำหรับวิเครำะห์สัญญำณ วิธีทำงควำมถี่สำหรับวิเครำะห์สัญญำณ
ระบบในรูปแบบต่อเนื่อง ระบบในรูปแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีผลประสำน กำรแปลงลำปลำซ อนุกรมฟูเรียร์
กำรแปลงฟูเรียร์ กำรสุ่มสัญญำณ กำรแปลงแบบแซด และตัวกรองดิจิทัล สัญญำณแบบสุ่มเบื้องต้ น 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
นิยำมและควำมจำเป็นของโครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมขั้นพื้นฐำน ชนิดข้อมูลเชิงเส้น แถว
ลำดับ แถวแบบซ้อน แถวคอย แถวคอยลัดคิว โครงสร้ ำงข้อมูลแบบเชื่อมต่อ กำรเชื่อมต่อแบบทำงเดียว
กำรเชื่อมต่อแบบ 2 ทำง กำรประมวลผลสตริง กำรเทียบรูปแบบทรี ทรีแบบคู่ กำรผ่ำนทำงทรี กำรสร้ำง
ตัวแทนทรี บีทรี เอวีแอลทรี กรำฟ กำรค้นหำและกำรเรียงลำดับข้อมูลภำยในหน่วยควำมจำแบบไบนำรี
เรดิกซ์ เชลล์ ควิกซอร์ต กำรเรียงลำดับแบบผสำน กำรรวมข้อมูล กำรจัดหน่วยควำมจำแบบฮีป กำรลง
รหัสแบบแฮช กำรเรียกซ้ำ และกำรย้ อนรอย กระบวนวิธีกำรค้นหำ กำรจั ดเรียงข้อมูล และกำรวิเครำะห์
ควำมซับซ้อน
7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
โครงสร้ำงของโปรแกรม หลักกำรและแนวควำมคิดเชิงวัตถุ กำรพัฒนำโปรแกรมที่สนับสนุน
แนวควำมคิดเชิงวัตถุ เทคนิควิธีกำร กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น คลำส ออบเจ็กต์ กำรสืบทอด คอน
สตรัคเตอร์ เป็นต้น เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่ำงโปรแกรมเชิงวัตถุ และโปรแกรมแบบมีโครงสร้ำง
และนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนำเป็นโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆได้
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7023102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Network
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7023101 กำรสือ่ สำรข้อมูล
สถำปัตยกรรมเครือข่ำยแบบท้องถิ่น แบบเมือง และแบบกว้ำง สถำปัตยกรรมโปรโตคอล ตัว
แบบโอเอสไอและตัวแบบทีซีพี/ไอพี สำระและโพรโตคอลของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นเครือข่ำย
ชั้นส่งข้อมูลและชั้นประยุกต์ โครงสร้ำงหมำยเลขไอพีรุ่น 4 และรุ่น 6 โปรโตคอลกำรจัดเส้นทำง ควำม
ปลอดภัยในระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำย กำรสื่อสำรผ่ำนตัวแบบทีซีพี/ไอพี VPN และ
SDN
7023106 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
Laws and Ethical Issues in Computer Network Engineering
หลักทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจกำรดำเนินกำรจัดตั้ง
และกำรเลิกกิจกำร กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำเบื้องต้นและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษำ
ข้อพิ พ ำทที่เกิดจำกกำรท ำธุรกรรมบนเครือข่ำย กฎหมำยเกี่ยวกับ พระรำชบั ญ ญั ติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและบทบำทของธุรกิจต่อสังคม ควำมสำคัญและกำรพัฒนำควำม
รับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม
7023601 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Organizations and Architectures
สถำปัตยกรรมโพรเซสเซอร์ กำรทำไปป์ไลน์ ระบบหน่วยควำมจำ อินพุตและเอำท์พุต แนะนำ
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบที่ทนต่อควำมผิดพลำด ระบบคำนวณแบบฝังตัว ระบบคำนวณแบบ
ขน ำน และกระจำย ซู ป เป อร์ ค อม พิ วเต อร์ แ บ บ เครื อ ข่ ำยค ลั ส เตอ ร์ สถำปั ต ยกรรมแ บ บ
ไมโคร สถำปัตยกรรมแบบคำสั่งที่ยำวมำก สถำปัตยกรรมแบบคำสั่งสั้น
7023710 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Operating System
หลักกำรของระบบปฏิบัติกำรทั่วไปและระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำย ควำมหมำยและวิวัฒนำกำร
ของระบบปฏิบัติกำร วิธีกำรทำงำนและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติกำร กำรทำงำนแบบทีละโปรแกรม
แบบพร้อมกันหลำยโปรแกรม ระบบกำรแบ่งเวลำ กำรประสำนเวลำกระบวนกำร กำรติดตำย กำรจัดกำร
หน่วยเก็บข้อมูล กำรจัดกำรหน่วยควำมจำ หน่วยควำมจำเสมือน
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7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย
3(3-0-6)
Network Switching and Routing
สถำปัตยกรรมของกำรเร้ำติ้ งและ อัลกอริทึมของกำรสวิทช์ โปรโตคอลสำหรับโครงข่ำยกำร
สวิทช์แบบแพ็คเก็ต ทั้งในรูป แบบของกำรติดต่อแบบไร้กำรเชื่อมต่อ และกำรติดต่อแบบต้องกำรกำร
เชื่อมต่อ กำรกำหนดตำแหน่งขั้นสูง เช่น CIDR, VPN และ NAT กำรทำงำนของเร้ำติ้งโปรโตคอลได้แก่
RIP, OSPF และ มัลติคำสเร้ำติ้งโปรโตคอล
7023709 วิศวกรรมเครือข่ายไร้สาย
3(2-2-5)
Wireless Network Engineering
เทคโนโลยี กำรสื่ อสำรแบบไร้ส ำย คุณ สมบัติของคลื่ น ที่ใช้งำนในระบบสื่ อสำรแบบไร้ส ำย
หลั ก กำรกำรเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น วิ ท ยุ มำตรฐำนของกำรสื่ อ สำรแบบไร้ ส ำย ทฤษฎี ก ำรวำงเครื อ ข่ ำ ย
ระบบสื่อสำรแบบไร้สำย ข้อตกลงทำงเทคนิคสำหรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในระบบสื่อสำร
แบบไร้สำย เครือข่ำยสื่อสำรแบบไร้สำยสำหรับอุปกรณ์พกพำ
7023705 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1
1(0-3-2)
Network System Laboratory I
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อนหรือเรียนร่วม : 7023102 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์
พื้นฐำนของระบบเครือข่ำยท้องถิ่น สื่อ โปรโตคอล ทีซีพี /ไอพี กำรกำหนดค่ำและกำรแบ่งเลข
หมำยไอพี เรียนรู้พื้นฐำนกำรใช้งำนเร้ำเตอร์ กำรเชื่อมต่อ กำรตั้งค่ำ ประเภทของกำรเร้ำติ้ง
7023706 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 2
1(0-3-2)
Network System Laboratory II
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7023705 ปฏิบัติกำรระบบเครือข่ำย 1
กำรใช้ งำนและตั้ งค่ ำ ของ สวิ ท ช์ กำรอิ ม พลี เมนต์ VLAN (Trunk Port, Virtual Trunking
Protocol (VTP) เส้นทำงสำรองในสวิทช์ 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 กำรเร้ ำ ติ้ ง บน IPv6 (RIPng, OSPFv3, EIGRP, OSPFv3),
หลั ก กำร IPv6 Transition, กำรเฝ้ ำ ดู ต รวจสอบเครือ ข่ ำย (Network Monitoring), เทคนิ ค กำรรั ก ษำ
ควำมปลอดภัยโดย Access Control List (ACL), กำรติดตั้งไฟล์วอลล์
7023708 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Security System
เทคนิคกำรออกแบบระบบเครือข่ำย กำรวิเครำะห์ต้นทุนของเครือข่ำย กำรกำหนดเส้นทำง
ข้อมูล กำรออกแบบเครือข่ำยเสมือน อุปกรณ์ในกำรออกแบบเครือข่ำย ประเด็นในกำรออกแบบเครือข่ำย
ไร้ ส ำย กำรเข้ ำ รหั ส กำรพิ สู จ น์ สิ ท ธิ์ ในข้ อ มู ล ระบบกำรพิ สู จ น์ สิ ท ธิ์ กำรควบคุ ม กำรเข้ ำ ใช้ ข้ อ มู ล
แบบจำลองกำรรักษำควำมปลอดภัยในระบบยูนิกซ์ ควำมปลอดภัยสำหรับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ควำม
ปลอดภั ย ส ำหรั บ อิ น เทอร์ เน็ ต โพรโทคอล ควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ เว็ บ ระบบตรวจจั บ ผู้ บุ ก รุก ระบบ
คอมพิวเตอร์ไฟร์วอลล์ วิธีกำรจู่โจมระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงปลอดภัย
7023902 ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
Computer Network Engineering Research Methodology
แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของกำรวิจัย กำรกำหนดหัวข้อวิจัย กำรนิยำมปัญหำ
วิธีดำเนินกำรวิจัย กำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย เครื่องมือ
ในกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลควำมหมำย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรประเมิน
ผลกำรวิจัย กำรเขียนเค้ำโครงวิจัย แนวโน้มทำงกำรวิจัย
7024708 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย
3(2-2-5)
Performance Analysis of Network
พื้ น ฐำนกำรวิ เครำะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของเครื อ ข่ ำ ย กำรสร้ ำ งแบบจ ำลองของทรำฟฟิ ก
แบบจำลองคิวชนิดต่ำงๆ ในเครือข่ำย กำรวิเครำะห์เวลำหน่วงของระบบเครือข่ำย กำรวิเครำะห์ควำม
ผิดพลำดของกำรส่งข้อมูลของระบบเครือข่ำย รวมถึงวิธีกำรจำลองและทดสอบระบบเครือข่ำยในกำรใช้
งำนจริงโดยใช้โปรแกรม และเครื่องมือสำหรับกำรเฝ้ำติดตำมวิเครำะห์และรำยงำนผล
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7024905 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
Seminar in Computer Network Engineering
สัมมนำและบรรยำยพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับนักศึกษำ จำกประสบกำรณ์จริงของผู้บรรยำย รวมทั้งกำรแนะนำวิทยำกำร
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนกำรแนะนำทำงภำคปฏิบัติเพื่อควำมพร้อมในกำรที่จะจบไปประกอบอำชีพ
ต่อไป
7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
Project Preparation in Computer Network Engineering
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023901 ระเบียบวิธีวิจัยในงำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
วำงแผนขั้นตอนกำรจัดทำหัวข้อภำคนิพนธ์กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ฝึกดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนกำรจัดทำหัวข้อภำคนิพนธ์ จัดเตรียมเสนอหัวข้อภำคนิพนธ์ ฝึกทำเอกสำรภำคนิพนธ์
7024907 โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
Project in Computer Network Engineering
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน: 7024902 เตรียมโครงงำนด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ให้นั กศึกษำน ำควำมรู้ที่ ได้เรียนมำจำกรำยวิชำต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ให้ สอดคล้ องทำงด้ำน
วิศ วกรรมเครื อ ข่ ำยคอมพิ ว เตอร์ เป็ น เรื่อ งที่ น่ ำ สนใจในปั จ จุบั น โดยเน้ น กำรวิ จัย พั ฒ นำ และ กำร
แก้ปัญหำ นักศึกษำจะต้องค้นคว้ำหำข้อมูลเพื่อออกแบบ/สร้ำง และวิธีแก้ปัญหำของภำคนิพนธ์ที่ ได้เสนอ
ไว้ มีกำรเขีย นรำยงำนเกี่ยวกับ กำรศึกษำ ออกแบบ/สร้ำง เสนอต่ออำจำรย์ที่ป รึกษำ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ ตลอดกำรทำภำคนิพนธ์และนำเสนอผลงำนให้คณะกรรมกำรประเมินผลเมื่อสิ้น
ภำคกำรศึกษำ
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3.2) วิชำชีพเลือก
7022110 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Database Systems and Applications
หลั กของฐำนข้ อมู ล ทฤษฎี ฐำนข้อ มูล เน้ นทั้ งทำงตรรกะและกำยภำพ กำรวิเครำะห์ กำร
ออกแบบ กำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรลงมือปฏิบัติ กำรเขียนโปรแกรมจัดกำรทั้งส่วนหน้ำเพื่อติดต่อกับผู้ใช้
และจัดกำรฐำนข้อมูลในส่วนหลัง กำรออกแบบ กำรทำให้เป็นบรรทัดฐำน 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 สำนวนที่เป็นภำษำอังกฤษเฉพำะวิชำ ฝึกกำรเขียนประโยคและข้อควำมสั้น ๆ โดยกำรใช้
ศัพท์เฉพำะสำขำวิชำชีพ ฝึกทักษะกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ ควำมรวดเร็วในกำรอ่ำนและวิเครำะห์ข้อควำม
หรือบทควำมภำษำอังกฤษเฉพำะวิชำ เพื่อควำมชำนำญและประสิทธิภำพในกำรอ่ำนโดยอำศัยรูปประโยค
ศัพท์ สำนวน ตลอดจนองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของบทควำมหรือข้อมูลนั้น ๆ เพื่อพัฒนำไปสู่ทักษะ
กำรเขียน
7023308 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Programming for Computer Network Engineering
เทคนิ คกำรออกแบบและพัฒ นำระบบโดยใช้แบบจำลองระบบเชิงวัตถุ แนวควำมคิดของ
คุณลักษณะของกำรจำลองเชิงวัตถุ กำรจำลองกระบวนกำรทำงเครือข่ำยโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุ กำร
พัฒนำซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตำมที่ได้ออกแบบโดยแบบจำลองเชิงวัตถุ กำรออกแบบรูปแบบของฐำนข้อมูล
โดยใช้แบบจำลอง รวมถึงรูปแบบกำรเขียนโปรแกรมสำหรับกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
7023302 ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด
3(2-2-5)
Open Source Operating System
หลักกำรพื้นฐำนของโปรแกรมรหัสเปิด มำตรฐำน องค์กำรที่ดูแลในเรื่องของโปรแกรมรหัส
เปิด รูปแบบกำรติดตั้งและกำรปรับแต่งระบบปฏิบัติกำรรหัสเปิด กำรเผยแพร่และกำรพัฒนำโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรรหัสเปิดเบื้องต้น
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7023402 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
แ น ว ค ว ำม คิ ด ห ลั ก ก ำร เท ค นิ ค ที่ ใช้ ใน ปั ญ ญ ำป ระ ดิ ษ ฐ์ ก ำรน ำเส น อ ค ว ำม รู้
กำรเสำะหำ กำรวำงแผน กำรใช้เหตุผลภำยใต้ควำมไม่แน่นอน กำรเรียนรู้เชิงเครื่องกล เครือข่ำยประสำท
เทียม กำรเห็น ภำพ หุ่น ยนต์ กำรเข้ำใจภำษำธรรมชำติ สถำปัตยกรรมอัจฉริยะ และกำรแก้ปัญหำเชิง
ปัญญำประดิษฐ์
7023502 เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Page Technology
สถำปัตยกรรมกำรออกแบบและวิศวกรรมเครือข่ำยของเวิลด์ไวด์เว็บ กำรออกแบบเว็บ ภำษำ
เอชทีเอ็มแอล ภำษำเอ็กซ์เอชทีเอ็มแอล ภำษำจำวำสคริปต์ เเอชทีเอ็มแอลแบบไดนำมิก แฟลช แอปเพล็ต
แอ็กทีฟเอ็กซ์ หน้ำรูปแบบที่มีลำดับชั้น (CSS) แบบจำลองวัตถุเอกสำร ภำษำเอ็กซ์เอมแอล เว็บเซอร์วิส ยู
ดีดีไอ ดับเบิลยูเอสดีแอล และอำแจ็ก ระบบทำงด้ำนซอฟต์แวร์ของเครือข่ำยเว็บของดับเบิ้ลทรีซี กำร
ออกแบบเว็บในลักษณะที่มีควำมหมำยเว็บบริกำรและกำรประยุกต์ใช้งำน
7024402 วิทยาการเข้ารหัสลับ
3(2-2-5)
Cryptography
หลั ก กำรและทฤษฎี ข องกำรเข้ ำ รหั ส และถอดรหั ส ควำมหมำยของกำรเข้ ำ รหั ส ลั บ กำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสลับในปัจจุบัน ระบบรหัสลับ กำรวิเครำะห์รหัสลับและ กำรโจมตีแบบ
ตะลุย เทคนิคกำรเข้ำรหัสลับ รหัสลับแบบกุญแจสมมำตร เช่น มำตรฐำนรหัสลับ ดีอีเอส วิทยำกำรรหัส
ลับแบบกุญแจไม่สมมำตร เช่น มำตรฐำนรหัสลับ อำร์เอสเอ ลำยมือชื่อดิจิทัล รหัสลับกุญแจสำธำรณะ
และฟังก์ชันแฮช
7024601 การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Maintenance
อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในกำรซ่ อ ม หลั ก กำรตรวจเช็ ค และวิ เครำะห์ อ ำกำรเสี ย ทำงด้ ำนฮำร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ กำรเฝ้ำระวังระบบเครือข่ำย กำรซ่อมเบื้องต้น กำรฝึกปฏิบัติกำรซ่อม กำรใช้เครื่องมือในกำร
ซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำย
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7024709 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3(2-2-5)
Computer Network Management System
กำรบริ ห ำรระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย กำรจั ด กำรเกี่ ย วกั บ โปรโตคอล และกำรจั ด กำร
อิน เทอร์ เน็ ตโปรโตคอล กำรเข้ ำใจระบบชื่อในระบบคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ำย และกำรบริห ำรกำรเข้ ำถึ ง
ทรัพยำกร กำรบริหำรดูแลระบบจัดกำรไคลเอนต์และยูสเซอร์ กำรแชร์อินเทอร์เน็ตให้แก่เครื่องลูกข่ำย
7024710 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
กำรติดตั้งระบบเสมือน(Virtualization) ไฮเปอร์วิชัน (Hypervisors) กำรกำหนดบทบัญญัติ
(Provisioning) กำรไม่มีบทบัญญัติ (Deprovisioning) กำรประสมกำรโน้มเอียง (Multitendency) ชนิด
ของกำรโน้มเอียง (Tendency) กำรพัฒนำและติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรจัดกำร
เครื่องมือ และกำรทำงำนแบบอัตโนมัติในกำรใช้คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในกำรให้บริกำรและใช้
งำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ แผนกำรกำรนำคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ ไปใช้งำนแบบสำธำรณะ
แบบส่วนบุคคล ควำมปลอดภัยในกำรคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ
7024908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Network Engineering
หั ว ข้ อ พิ เศษทำงด้ ำ นวิ ศ วกรรมเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ที่ น่ ำ สนใจในปั จ จุ บั น องค์ ค วำมรู้
วิวัฒ นำกำรของเทคโนโลยี กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (เนื้อหำอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำคกำรศึกษำ)
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4) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
7023804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
Preparation for Professional Experience in Computer Network Engineering
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึ กประสบกำรณ์วิชำชีพ ในด้ำน
กำรรับ รู้ลั กษณะและโอกำสของกำรประกอบอำชีพ กำรพั ฒ นำตัว ผู้ เรียนให้ มี ควำมรู้ ทั กษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับวิชำชีพ โดยกำรกระทำในสถำนกำรณ์ หรือรูปแบบต่ำง ๆซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงำนทำงวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
7023805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(270)
Field Experience in Computer Network Engineering
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023803 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์
จัดให้นักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือ
หน่วยงำนหรือสถำนประกอบกำรธุรกิจที่เหมำะสม เพื่อให้ได้รับควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบกำรณ์
ในอำชีพ โดยให้ออกฝึกประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 270 ชั่วโมง
7024801 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
Pre-cooperative Education
หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษำ กระบวนกำรและขั้นตอนของสหกิจศึกษำ ระเบียบ
ข้อบั งคับที่เกี่ยวข้องกับ สหกิจศึกษำ ควำมรู้พื้นฐำนและเทคนิคในกำรสมัครงำนอำชีพ กำรเลือกสถำน
ประกอบกำร วิธีกำรเขียนจดหมำยสมัครงำนและกำรสัมภำษณ์งำนอำชีพ ควำมรู้พื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับ
กำรไปปฏิ บั ติงำนในสถำนประกอบกำร ระบบบริห ำรงำนคุณ ภำพในสถำนประกอบกำร เทคนิ คกำร
นำเสนอโครงงำนหรือผลงำนและกำรเขียนรำยงำนวิชำกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่อสังคมกำรทำงำน
กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ควำมสำเร็จ
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7024802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รำยวิชำที่ต้องเรียนก่อน : 7023802 เตรียมสหกิจศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนวิศวกรรมเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ในองค์กรหรือหน่วยงำนหรือ
สถำนประกอบกำรธุร กิจ ที่ เหมำะสม เพื่ อให้ ได้รับควำมรู้ ทั กษะ เจตคติ ประสบกำรณ์ ในอำชีพ โดย
สำขำวิ ช ำและสถำนประกอบกำรร่ ว มเสนอหั ว ข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ตรงกั บ ควำมต้ อ งกำรของสถำน
ประกอบกำร ซึ่งมีผู้ดูแลโครงกำรที่สถำนประกอบกำรจัดไว้ให้ ตลอดจนนำเสนอผลกำรดำเนินโครงกำรต่อ
คณะกรรมกำรสอบผลกำรดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษำ ในกำรดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 540
ชั่วโมง

