หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
-------------------------------------

1.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Engineering and Master of Science Program in Computer Engineering (International Program)
2.ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)
M. Eng. (Computer Engineering)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Science (Computer Engineering)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)
M. Sc. (Computer Engineering)
หมายเหตุ : ชื่อปริญญาใหใชตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิของนักศึกษาที่จบปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) จะ
ไดรับวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และ/หรือนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่น จะไดรับวุฒิทาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
3.ปรัชญาและจุดมุง หมายของหลักสูตร
แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลก มุงเนนการนําความรูและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สูสังคมภูมิปญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ (Information and Communication Technology) เปนปจจัยหลัก ดวยเหตุนี้จึงทําใหคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเปนอุปกรณและ
เทคโนโลยีพื้นฐานที่จําเปน สําหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยในปจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอรดังกลาว เชนกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตวิศวกรคอมพิวเตอรระดับสูงที่มีความสามารถนําวิทยาการ
คอมพิวเตอร มาใชเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อกอใหเกิดผลิตภัณฑใหม และสามารถแกไขระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จึงเสนอหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตโดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตวิศวกรคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะหและการแกปญหาทาง
เทคนิคระดับสูง ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเนนการใหบริการวิชาการทางดานทฤษฎีเกี่ยวกับ การออกแบบและการ
ประมวลผลระบบแบบกระจาย (Distributed Computing and System Design) การออกแบบฮารดแวรและระบบควบคุม (Hardware and Control System
Design) การประมวลผลสื่อสารสนเทศและการทําภาพเคลื่อนไหว (Media Processing and Animation) การประมวลภาษาและขอมูล (Cognitive
Informatics and Language Processing) เครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคง (Computer Networking and Security) และวิศวกรรมซอฟตแวรและการ
บริหารโครงการ (Software Engineering and Management) เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร
เปนไปอยางรวดเร็ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรจึงแบงแผนการศึกษาออกเปน 3 แผน คือ แผน ก(2) แผน ข(1) และ แผน ข(2) โดยแผน ก(2) เปน
แผนการศึกษาสําหรับผลิตมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัยระดับสูงใหสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรได
สวนแผน ข(1) เปนแผนการศึกษาสําหรับผลิตมหาบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาทางเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร และ แผน
ข(2) เปนแผนการศึกษาสําหรับผลิตมหาบัณฑิตเพื่อรองรับความตองการในภาคอุตสาหกรรม โดยที่การเรียนการสอนของทั้งสามแผนเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานตางๆ ไดแก
1.1 การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย (Distributed Computing and System Design)
1.2 การออกแบบฮารดแวรและระบบควบคุม (Hardware and Control System Design)
1.3 การประมวลผลสื่อสารสนเทศและการทําภาพเคลื่อนไหว (Media Processing and Animation)
1.4 การประมวลภาษาและขอมูล (Cognitive Informatics and Language Processing)
1.5 เครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคง (Computer Networking and Security)
1.6 วิศวกรรมซอฟตแวรและการบริหารโครงการ (Software Engineering and Management)
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี
3. เพื่อฝกฝนมหาบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถในเชิงวิจัย หรือ วิเคราะห และแกปญหาทางเทคนิคไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
1. ตองเปนผูไดรับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต และ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือวุฒิอื่นที่เทียบเทา
2. มีคะแนน TOEFL ไมนอยกวา 500 หรือเทียบเทา หรือผานการทดสอบภาษาอังกฤษตอนสอบคัดเลือกในเกณฑเทียบเทา TOEFL 500
3. มีคุณสมบัติอื่นเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.หลักสูตร
5.1จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
5.2โครงสรางหลักสูตร
แผนการศึกษา ก2 (ทําวิทยานิพนธ)
39
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
12
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
15
หนวยกิต
- หมวดวิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
แผนการศึกษา ข (ทําโครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง)
39
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
12
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
21
หนวยกิต
- หมวดโครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
6
หนวยกิต
แผนการศึกษา ข (ทําการศึกษาคนควาอิสระ)
39
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
12
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
24
หนวยกิต
- หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
3
หนวยกิต
6.รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
CPE
601 หลักการเขียนเอกสารวิจัยทางเทคนิค
3 (3-0-9)
CPE
605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
กลุมวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เลือกอยางนอย 2 วิชา)
CPE
600 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3 (3-0-9)
CPE
602 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่องเชิงประยุกตและวิธีการแบบฟอรมอล
3 (3-0-9)
CPE
603 การวิเคราะหอัลกอริทึม
3 (3-0-9)
CPE
604 วิธีการสําหรับการวิเคราะหความนาจะเปน
3 (3-0-9)
CPE
620 การออกแบบและวิเคราะหวงจรรวม
3 (3-0-9)
CPE
630 อัลกอริทึมสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกส
3 (3-0-9)

CPE
640 ปญญาประดิษฐ
CPE
650 การสรางแบบจําลองและวิเคราะหเครือขาย
CPE
655 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือขาย
CPE
661 วิศวกรรมซอฟตแวร
หมวดวิทยานิพนธ/โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง/การศึกษาคนควาอิสระ
CPE
700 วิทยานิพนธ1
CPE
702 โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
CPE
703 การศึกษาคนควาอิสระ
หมวดวิชาเลือก
การออกแบบและการประมวลผลระบบแบบกระจาย
CPE
600 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
CPE
610 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
CPE
611 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
CPE
612 เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลบนกริด
CPE
613 การเขียนโปรแกรมเครือขายและการประมวลผลคอมพิวเตอรแบบกระจาย
CPE
614 การออกแบบการหาคาเหมาะที่สุดและวิศวกรรมความเชื่อถือได
การออกแบบฮารดแวรและระบบควบคุม
CPE
620 การออกแบบและวิเคราะหวงจรรวม
CPE
621 การออกแบบระบบวงจรวีแอลเอสไอ
CPE
622 การสังเคราะหโครงขายแบบแอคทีฟว
CPE
623 วงจรกรองแบบแอนะล็อกที่ทําเปนวงจรรวม
CPE
624 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก
CPE
625 วงจรแบบสวิทชคาปาซิเตอร
CPE
626 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อกโดยใชโหมดผสม
CPE
627 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
CPE
628 การออกแบบระบบฝงตัวและวงจรเฉพาะงาน
การประมวลผลสื่อสารสนเทศและแอนนิเมชั่น (Media Processing and Animation)
CPE
630 อัลกอริทึมสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกส
CPE
631 การเขาใจผลภาพและทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
CPE
632 การประมวลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
CPE
633 การออกแบบเรขาคณิตโดยใชคอมพิวเตอร
CPE
634 การคนคืนขอมูลมัลติมีเดีย
CPE
635 การติดตอผูใชของระบบคอมพิวเตอร
CPE
636 การจําลองแบบสามมิติและการทําภาพเคลื่อนไหว
CPE
637 การออกแบบและผลิตเกมส
CPE
638 การจําลองรูปทรงเรขาคณิตขั้นสูง
การประมวลผลภาษาและขอมูล
CPE
640 ปญญาประดิษฐ
CPE
641 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
CPE
642 ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
CPE
643 การทําเหมืองความรู
CPE
644 การประมวลผลเสียงพูด
CPE
645 ชีวสารสนเทศ

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (0-24-48)
6 (0-12-24)
3 (0-3-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

CPE
646 ระบบการคํานวณโดยขายงานระบบประสาท
เครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคง (Computer Networking and Security)
CPE
650 การสรางแบบจําลองและวิเคราะหเครือขาย
CPE
651 เครือขายและระบบไรสาย
CPE
652 การประเมินสมรรถนะของเครือขายคอมพิวเตอร
CPE
653 เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
CPE
654 การออกแบบเครือขาย
CPE
655 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือขาย
CPE
656 ความมั่นคงขอมูลสําหรับการสื่อสารสื่อประสม
CPE
657 วิธีการแบบฟอรมอลสําหรับการรักษาความมั่นคงในเครือขาย
CPE
658 ระบบและการประเมินการรักษาความมั่นคงในเครือขาย
CPE
659 วิทยาการรหัสลับขั้นสูง
CPE
680 การรักษาความมั่นคงในฐานขอมูลและในโปรแกรมประยุกต
วิศวกรรมซอฟตแวรและการบริหารโครงการ
CPE
660 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
CPE
661 วิศวกรรมซอฟตแวร
CPE
662 การบริหารจัดการโครงการ
CPE
663 การบริหารฐานขอมูลขั้นสูง
CPE
664 สถาปตยกรรมเชิงการใหบริการ
CPE
665 การคํานวณสําหรับองคกรธุรกิจขนาดใหญ
CPE
666 การโปรแกรมภาษาจาวา
CPE
667 การจัดการสารสนเทศ
CPE
668 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร: วากยสัมพันธ และอรรถศาสตร
การศึกษาวิชาหัวขอเฉพาะทาง
CPE
670 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
CPE
671 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
CPE
672 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3
CPE
673 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4
7.แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
601 หลักการเขียนเอกสารวิจัยทางเทคนิค
CPE
6XX วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-1-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
700 วิทยานิพนธ
รวม

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
700 วิทยานิพนธ
แผนการศึกษา ข (ทําโครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
601 หลักการเขียนเอกสารวิจัยทางเทคนิค
CPE
6XX วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
702 โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
702 โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

แผนการศึกษา ข (ทําการศึกษาคนควาอิสระ)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
CPE
CPE
CPE

605
6XX
6XX
6XX

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รวม

12 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
601 หลักการเขียนเอกสารวิจัยทางเทคนิค
CPE
6XX วิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
CPE
6XX วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CPE
703 การศึกษาคนควาอิสระ

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต

8.คําอธิบายรายวิชา
CPE 600 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาสถาปตยกรรมทางคอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูง การจัดระดับของหนวยความจํา หนวยความจํา
แทรกสลับ บัส แคช การจัดการคําสั่งแบบขนาน สถาปตยกรรมสายทอ มัลติโพรเซสเซอร และ เวคเตอรโพรเซสเซอร เนื้อหายังรวมถึงคําสั่งระดับเครื่อง
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพของระบบและระบบยอยของฮารดแวร
CPE 601 หลักการเขียนเอกสารวิจัยทางเทคนิค
3 (3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูความชํานาญในการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร มุงเนนในการสื่อสาร
ขอมูลเทคนิคทางดานวิชาการที่กระชับและชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่หลากหลายสําหรับกลุมผูอานที่แตกตางกันออกไป สอนการกําหนดใจความ
สําคัญที่จะเขียน และวางโครงสรางและเชื่อมตอแนวความคิดที่จะนําไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบการเขียน
CPE 602 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่องเชิงประยุกตและวิธกี ารแบบฟอรมอล
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาพื้นฐานสําหรับคณิตศาสตรแบบไมตอเนื่องเชิงประยุกตและวิธีการแบบฟอรมอล สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งจะเนนที่
การศึกษาการประยุกตใชคณิตศาสตรแบบไมตอเนื่องในลักษณะวิธีการแบบฟอรมอลเพื่อวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขั้นตอนวิธีการ
สงขอมูล ระบบกระจายและอัลกอริทึมสําหรับระบบกระจาย หัวขอที่จะศึกษารวมถึง เทคนิคการพิสูจน ทฤษฎีตรรกศาสตร ลอจิกโปรแกรมมิ่ง โปรล็อค
ฟงกชั่นโปรแกรมมิ่ง ตรรกศาสตรเวลา โมเดลเช็คกิ้ง ทฤษฎีกราฟ ออโตมาตา เพทริเน็ต คัลเลอรเพทริเน็ต โพรเสสแอลจีบรา
CPE 603 การวิเคราะหอัลกอริทึม
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้นําเสนอการออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึมเบื้องตน เนื้อหารวมถึงการเติบโตเชิงเสนกํากับ อัลกอริทึมสําหรับกราฟชนิดของ
การออกแบบอัลกอริทึม เชน แบบตะลุยหา แบบแบงแยกและเอาชนะ แบบเชิงละโมบ แบบโปรแกรมเชิงพลวัตและเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการของ
ขีดจํากัดของการประมวลผลและเอ็นพีสมบูรณ
CPE 604 วิธีการสําหรับการวิเคราะหความนาจะเปน
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ครอบคลุมวิธีการบนความนาจะเปนที่ใชในการประยุกตทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิทยาการคอมพิวเตอร หัวขอประกอบดวย
ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขและความเปนอิสระตอกัน ตัวแปรสุมและการคาดหมาย หวงโซมารคอฟ ขอบเขตและอสมการ ชวงความเชื่อมั่น การ
ประมาณพารามิเตอร และการทดสอบสมมุติฐาน
CPE 605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสาํ หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3 (3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิช านี้อ ธิบ ายวิ ธีการจําลองทางคณิตศาสตรที่ เ กี่ย วขอ งกั บการประยุกต ใช งานในทางวิ ศ วกรรมคอมพิ วเตอร หัว ข อประกอบด ว ย
โครงสรางไมตอเนื่อง แบบจําลองความนาจะเปน และแบบจําลองเชิงพลวัต มีการใหตัวอยางการประยุกตใชของแตละวิธีในการออกแบบฮารดแวรและ
ซอรฟแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การเครือขาย ปญญาประดิษฐ การรูจํารูปแบบ และคอมพิวเตอรกราฟกส นักศึกษาจะตองเลือกหัวขอและปญหา
ในการสรางแบบจําลอง

CPE 610 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและการเขียนโปรแกรมสําหรับการกระทําการ (Execute) มากกวาหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน
เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมถึงการออกแบบโปรแกรม เชนการแบงงาน และการกระจายงานที่เหมาะสมสําหรับปญหาประเภทตาง ๆ หลักการที่ศึกษาจะถูก
นําไปประยุกตใชกับเครื่องประเภทหนวยความจํารวม และหนวยความจําแบบกระจาย
CPE 611 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงหลักการตาง ๆ ที่ใชประกอบในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอรระดับสูง เนื้อหาของวิชาจะรวมถึงการ
ประสานเวลาของโพรเซส สถาปตยกรรมระบบแบบกระจาย การไม เ กิ ด รว ม การตรวจจั บป ญหาติ ดตาย ระบบบริ หารจั ด การไฟล แบบกระจาย
หนวยความจําแบบกระจาย และการคืนสภาพจากความผิดพลาด
CPE 612 เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลบนกริด
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้จะกลาวถึงโครงสรางของกริดสําหรับแหลงประมวลผลแบบเสมือนที่สามารถประมวลผลแบบแผกระจาย ผูเรียนจะไดศึกษามิเดิล
แวรสําหรับกริดที่ชื่อวาโกลบัส โดยเนนที่ การจัดการทรัพยากร การบริหารความมั่นคง และการคนหาบริการที่มีใน กริด เนื้อหาจะรวมถึง การใหบริการ
ผานเว็บ สถาปตยกรรมการใหบริการบนกริด และการพัฒนาโปรแกรมสําหรับใชงานบนกริดโดยใชเทคโนโลยี MPI
CPE 613 การเขียนโปรแกรมเครือขายและการประมวลผลคอมพิวเตอรแบบกระจาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาซีหรือจาวา
วิชานี้ครอบคลุมแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเครือขาย อัลกอริทึมแบบกระจาย และการประยุกตใชกับโปรแกรมประยุกตเครือขาย
แบบตางๆ หัวขอประกอบดวยแบบจําลองรับ-ใหบริการ แบบจําลองการคํานวณบนเว็บ การสื่อสารระหวางกระบวนการ การสงผานขอความ เอพีไอของ
ซ็อกเก็ต ภาวะพรอมกันในลูกขายและแมขาย การเรียกกระบวนคําสั่งแบบระยะไกล การรวมหนวยความจําแบบกระจาย การสื่อสารแบบกลุม วิธีการ
ทําซ้ํา วิธีการทนตอความบกพรอง การไมเกิดรวม อัลกอริทึมการเลือก การปองกันการติดตายและการไมไดรับบริการ
CPE 614 การออกแบบการหาคาเหมาะที่สุดและวิศวกรรมความเชื่อถือได
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ครอบคลุมการออกแบบโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรและแบบจําลองแบบศึกษาสํานึก (Heuristic) เพื่อสังเคราะหการ
ออกแบบระบบหลากหลายประเภท เชน ระบบฮารดแวร ระบบซอฟตแวร ระบบฝงตัว (ซอฟตแวรฝงตัวในฮารดแวร ) และระบบเครือขาย โดยพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ เชน ความเชื่อถือไดของระบบ คุณภาพในการใหบริการ คาใชจายในการลงทุน รวมทั้งขอจํากัดตาง ๆ ในการออกแบบ
CPE 620 การออกแบบและวิเคราะหวงจรรวม
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานและเทคโนโลยีของวงจรรวมโมโนลิธติก (monolithic) การออกแบบ การวางผัง การจําลอง และ การสรางแบบวงจรแบบดิจิทัล
และเชิงเสน
CPE 621 การออกแบบระบบวงจรวีแอลเอสไอ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 620 การออกแบบและวิเคราะหวงจรรวม
ความรูเบื้องตนของการออกแบบและวางผังวงจรวีแอลเอสไอแบบ CMOS ดิจิทัล การพัฒนา มโนทัศนในการออกแบบ รวมทั้งการใช
แคท (CAD) ชวยในการออกแบบวงจรรวม
CPE 622 การสังเคราะหโครงขายแบบแอคทีฟว
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวความคิดเบื้องตนของวงจรกรองสัญญาณและคณิตศาสตรที่ใช การประมาณความไว การสังเคราะหโครงขายแบบพาสซีฟว
วงจรขยายปฏิบัติการ และบล็อกแอคทีฟวเบื้องตน การออกแบบวงจรกรองแบบแอคทีฟวอันดับสองและอันดับที่สูงกวา วิธีการทําใหเปนจริงโดยตรง
CPE 623 วงจรกรองแบบแอนะล็อกที่ทําเปนวงจรรวม
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน :CPE 622 การสังเคราะหโครงขายแบบแอคทีฟว
วงจรกรองแบบเวลาตอเนื่อง วงจรกรองแบบสวิทชคาปาซิเตอร การออกแบบและสรางวงจรกรองแบบแอนะล็อกที่ทําเปนวงจรรวมได
CPE 624 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การจําลองแบบและการเลียนแบบทรานซิสเตอรแบบ BJT และแบบ MOS เพื่อวงจรรวมแบบแอนะล็อก การปอนกลับและความไวใน
วงจรรวมแบบแอนะล็อก เนื้อหารวมถึงการออกแบบ ออปแอมป โดยใชเทคโนโลยีไบโพลา CMOS และ BiCMOS การจําลองแบบการทํางานของ
building block ชนิดตาง ๆ และรวมถึงวงจรแบบทรานสลิเนียร
CPE 625 วงจรแบบสวิทชคาปาซิเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 624 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก
การประยุกตวงจรสวิทชคาปาซิเตอร เพื่อใชออกแบบวงจรตาง ๆ ที่ไมใชวงจรกรองผลของความไมเปนไปตามอุดมคติในวงจรสวิทชคา
ปาซิเตอร การพิจารณาและประยุกตใชเปนระบบ
CPE 626 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อกโดยใชโหมดผสม
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 622 การสังเคราะหโครงขายแบบแอคทีฟว และ CPE 624 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก
แนะนําเทคโนโลยีและวงจรที่ใชโหมดผสม โดยพิจารณาจากมุมมองของวงจร ทรานสลิเนียร ทฤษฎีและปฏิบัติของวงจรสายพาน
กระแส การออกแบบวงจรที่ใชโหมดผสมแบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสนโดยใชมอดูลแอคทีฟวและการออกแบบในระดับทรานซิสเตอร ทั้งชนิด ไบโพ
ลา, CMOS และ BiCMOS
CPE 627 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : วิชา Automatic Control Systems หรือเทียบเทา
วิชานี้สอนการจําลองระบบพลวัตโดยใชรูปแบบของตัวแปรสถานะ การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับแบบใชตัวแปรสถานะ ระบบ
ควบคุมแบบมั่นคงและระบบควบคุมเชิงเลข
CPE 628 การออกแบบระบบฝงตัวและวงจรเฉพาะงาน
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานของหลักการและการประยุกตใชงานของระบบฝงตัว ทฤษฎีและการประยุกตใชงานของฮารดแวรและซอฟตแวร รวมทั้ง
เครื่องมือชวยในการออกแบบระบบฝงตัว การออกแบบในวงจร FPGAs โดยใชภาษา C และ VHDL มีการกลาวถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน SoC (System on Chip) เปนตน
CPE 630 อัลกอริทึมสําหรับคอมพิวเตอรกราฟก ส
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพื้นฐานของคอมพิวเตอรกราฟก เริ่มตั้งแตอัลกอริทึมขั้นพื้นฐานและหลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอรกราฟก ทั้งในทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ จนกระทั่งถึงระบบการแสดงผลกราฟกในสมัยใหม นอกจากนี้เรายังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับอัลกอริทึมสําหรับการพัฒนาโปรแกรมใน
สองมิติและสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ วิธีการสรางภาพและแสดงภาพเสมือนจริงตามหลักการของแสงและเงา
CPE 631 การเขาใจผลภาพและทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง การประมวลภาพในระดับต่ําจะเกี่ยวของกับการเก็บภาพ
รูปแบบของภาพ การบีบอัดภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรองภาพ การหาขอบและเสน การขยายคุณลักษณะของภาพ การประมวลผลภาพใน
ระดับกลางจะเกี่ยวของกับการคนหาเสนตรง วงกลม รูปทรงสองมิติทั่วไป การแบงพื้นที่ภาพ การแบงแยกลวดลาย การหาความสัมพันธของภาพสองตา
การคนหาภาพ การเปรียบเทียบขอบ การคํานวณหาการไหลทางออพติคอล ของภาพลําดับการเคลื่อนไหว ทัศนศาสตรคอมพิวเตอรจะเกี่ยวของกับการ
หารูปทรงจากภาพสองตา การเคลื่อนไหว เฉดสี ลวดลาย และสวนอื่น ๆ การประมวลผลในระดับสูงจะเปนพื้นฐานของหลักการรูจํา รูปแบบการรูจํา
วัตถุ ระบบเครือขายประสาท และวิธีการแปลเหตุการณ มีการกลาวถึงเทคนิคการออพติไลซ เชน วิธีแบบสตอคาสติกโดยละเอียด รวมถึงวิธีลีเนียรรีเก
รสชั่น เกรเดียนเดสเซนท ซิมูเลทเทคแอนเนียลลิ่ง กิบสแซมเปลอร และ เจเนติกอัลกอริทึม
CPE 632 การประมวลสัญญาณดิจิทัลและภาพ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแทน การวิเคราะห และ การออกแบบสัญญาณระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงแบบ Z (Z-Transform) และการแปลงฟูริ
เยร (Fourier Transform) แบบไมตอเนื่อง ขั้นตอนวิธีการแปลงแบบฟาสตฟูริเยร (Fast Fourier Transform) การออกแบบระบบกรองสัญญาณ แบบเรียก
ซ้ํา (IIR)และไมเรียกซ้ํา (FIR) ทางเวลาและความถี่ การประมาณเพาเวอรสเปคตรัม (Power Spectrum) และการประยุกตการประมวลสัญญาณดิจิทัลกับ
การออกเสียง (Speech) และการประมวลภาพลักษณ (Image Processing)
CPE 633 การออกแบบเรขาคณิตโดยใชคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพื้นฐานของการจําลองแบบทางเรขาคณิต เนื้อหาวิชานี้จะเนนในเรื่องของหลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตรของการออกแบบสวนของเสนโคงและพื้นผิวตางๆ ในวิชานี้เราจะเริ่มตนศึกษาจากสวนของเสนโคงที่สําคัญตางๆ เชน เสนโคงเบซิเยร ซา
อิดบอล หวางบอล บีสปลาย รวมถึงคุณสมบัติทางเรขาคณิตของเสนโคงทั้งหมด จากนั้นก็จะอธิบายถึงอัลกอริทึมที่ใชสําหรับการวาดสวนของเสนโคง
ตาง ๆ ดังกลาวรวมถึงทั้งที่เปนแบบเสนโคงพหุนามและเสนโคงแบบตรรกะ ความสัมพันธระหวางเสนโคงตาง ๆ เหลานี้ไดถูกนิยามและถูกพิสูจนดวย
วิธีการของการแปลงแบบเชิงขั้ว เสนโคงเหลานี้สุดทายก็จะถูกนิยามเปนพื้นผิวสี่เหลี่ยมตามชื่อเสนโคงแตละประเภท และพื้นผิวสามเหลี่ยมของเบซิเยร
และซาอิดก็ถูกนําเสนอดวย
CPE 634 การคนคืนขอมูลมัลติมีเดีย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาการคนคืนขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ตัวอักษร เสียง รูปภาพ รูปเคลื่อนไหว การจัดการหองสมุดของขอมูลมัลติมีเดีย โครงสรา ง
ขอมูล การเทคนิคการสืบคนขอมูลแบบตางๆ เชน การใชตัวอยาง การใชเนื้อหาหลักของขอมูล การหาขอมูลโดยใชความหมาย เปนตน การบูรณาการ
ขอมูลชนิดตางๆ เขาดวยกัน
CPE 635 การติดตอผูใชของระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสวนการติดตอผูใชของระบบคอมพิวเตอร เนื้อหาหลักคือ การออกแบบและการวัดผลการใช
งานของสวนติดตอผูใช ความสัมพันธของระบบคอมพิวเตอรกับความสามารถในการเรียนรูของผูใช และการทดสอบความยากงายในการใชงานระบบ
คอมพิวเตอร นอกจากนี้เนื้อหายังรวมถึงศาสตรทางดานการออกแบบสวนติดตอผูใชสําหรับการประมวลผลแบบแผกระจายเพื่อการสื่อสารของผูใช วิชา
นี้จะมุงเนนการทําโครงงานเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และประเมินผล ของอุปกรณคอมพิวเตอรอีกดวย
CPE 636 การจําลองแบบสามมิติและการทําภาพเคลื่อนไหว
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้กลาวถึงพื้นฐานเบื้องตนของฮารดแวร วิธีการ และซอฟตแวร ของคอมพิวเตอรกราฟก การสรางเสน การแปลงรูปสองมิติและสาม
มิติ เทคนิคการตัดสวนเกินของเสนและรูปหลายเหลี่ยมตาง ๆ การมองภาพในระบบสามมิติ การแทนเสนโคงและพื้นผิว แบบจําลองทรงตัน การตัด
พื้นผิว ที่ถูกบังออก การใหแสงและการแรงเงาธรรมชาติของสี เนื้อหาจะรวมถึงการสรางภาพเคลื่อนไหวสําหรับระบบตางอีกดวย
CPE 637 การออกแบบและผลิตเกมส
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 630 อัลกอริทึมสําหรับคอมพิวเตอรกราฟก และ CPE 636 การจําลองแบบสามมิติและการทําภาพเคลื่อนไหว
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของการออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร
ซึ่งการออกแบบเกมสเปนขั้นตอนที่
ซับซอนที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตาง ๆ เชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร การปฏิสัมพันธกันระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย และปญญาประดิษฐ วิชานี้เปนเรื่องของ
การออกแบบเกมสไมใชการสอนเขียนเกมส ประกอบดวนเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้ ประวัติของเกมสคอมพิวเตอร ขั้นตอนการออกแบบเกมส วิธีการออกแบบ
การเลนเกมส การตั้งคาเริ่มตนตาง ๆ ใหกับเกมส การสรางโลกเสมือนของเกมส การเลาเรื่อง การออกแบบบทและลักษณะของตัวละคร การออกแบบ
การปฏิสัมพันธ และเทคนิคภาพกราฟกและพฤติกรรมที่เกี่ยวของอื่น ๆ
CPE 638 การจําลองรูปทรงเรขาคณิตขั้นสูง
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 630 อัลกอริทึมสําหรับคอมพิวเตอรกราฟก และ CPE 633 การออกแบบเรขาคณิตโดยใชคอมพิวเตอร
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจําลองแบบทางเรขาคณิตขั้นสูง เนื้อหาวิชานี้จะเนนในเรื่องของหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร
ของการจําลองแบบสวนของเสนโคง พื้นผิว และวัตถุทรงตันตาง ๆ นอกจากนั้นอัลกอริทึมและการประยุกตใชของวิชานี้กับระบบงานโปรแกรม
ประยุกตในดานตาง ๆ ไดถูกนํามาใชเปนกรณีศึกษา
CPE 640 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ปญหาและเทคนิคพื้นฐานของปญญาประดิษฐ เทคนิคและวิธีการแกปญหา การคนหาและแผนการเกม การแทนความรู (Knowledge
Representation) การวางแผน การเรียน ความเขาใจระบบผูเชี่ยวชาญ การวางแผนการแสดงความรูเชิงโครงสราง ขายงานระบบประสาท (Neural
Network)
CPE 641 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทําใหคอมพิวเตอรเขาใจและสื่อสารกับมนุษยไดโดยใชภาษาธรรมชาติ หรือภาษามนุษย โดยใช
ความรูทางดานปญญาประดิษฐ โครงสรางขอมูล แบบจําลองการแสดงความรู แบบจําลองการใชเหตุผลหรือ ตรรกะศาสตร รวมถึง ความรูทางดาน

CPE 642

ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ภาษาศาสตรคอมพิวเตอรเปนสาขาวิชาที่คาบเกี่ยวระหวางภาษาศาสตร ศาสตรทางคอมพิวเตอร และปญญาประดิษฐ โดยมุงเนนที่
ศึกษาและพัฒนาลักษณะเชิงคอมพิวเตอรของภาษามนุษย ใหเปนโปรแกรมที่จะทําใหมนุษยสื่อสารกับคอมพิวเตอรได โดยโปรแกรมดังกลาวจะเปนเชิง
ความรู หรือ เชิงขอมูล โดยนํามาประยุกตใชในการแกไขขอความ ระบบดึงขอมูล และ โปรแกรมคนหาบนเว็บ เปนภาษาตาง ๆ
CPE 643 การทําเหมืองความรู
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 603 การวิเคราะหอลั กอริทึม
การทํ า เหมื อ งความรู เ ป น การศึ ก ษาถึ ง แนวทางและวิ ธี ที่ จ ะค น หาข อ มู ล และความรู ที่ อ าจจะเป น ประโยชน แ ละถู ก ซ อ นอยู จ าก
แหลงขอมูลดิบขนาดใหญ วิชานี้เปนวิชาพื้นฐานของการทําเหมืองความรู โดยจะเนนถึงหลักการและเทคนิค ในวิชานี้จะครอบคลุมถึงเนื้อหาและ
ขั้นตอนวิธีตาง ๆ เชน กฎการเชื่อมโยง แบบจําลองเพื่ออธิบายหรือคาดการณ การแบงแยกจําพวก วิธีทางสถิติ วิธีหาโดยใชเพื่อนบานที่ใกลที่สุด การรวม
เปนกลุม ๆ ระบบเครือขายตนไมเพื่อการตัดสินใจ โครงขายระบบประสาท การอุปนัยกฎ หัวขอใกลเคียง เชน การจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การเตรียม
ขอมูล OLAP การสืบคนขอมูล หัวขอการทําเหมืองความรูขั้นสูง
CPE 644 การประมวลผลเสียงพูด
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนจากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับการประมวลผลเสียงพูดอัตโนมัติ ศึกษากลสัทศาสตรของสัญญาณเสียงพูด สเปคโตรแก
รม สรีรสัทศาสตร และศึกษากฎหนวยเสียงเพื่อใหเขาใจการแสดงผลจากสเปคโตรแกรมไดดียิ่งขึ้น
CPE 645 ชีวสารสนเทศ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 603 การวิเคราะหอัลกอริทึม
วิชานี้ครอบคลุมหลักการตางๆ ของการประมวลผลของขอมูลชีวภาพเบื้องตน การจัดการฐานขอมูลทางพันธุกรรม การออกแบบ
อัลกอริทึม การใชเครื่องมือและโปรแกรมประยุกตเพื่อการประมวลผลขอมูลชีวภาพ วิธีการตางๆ สําหรับทางชีววิทยาดานการคํานวณ การวิเคราะห
ลําดับและโครงสรางทางพันธุกรรม และการประยุกตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลทางพันธุกรรมและโปรตีน รวมถึงเนื้อหาดานชีววิทยา
เบื้องตนที่เกี่ยวของ
CPE 646 ระบบการคํานวณโดยขายงานระบบประสาท
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการคํานวณโดยขายงานระบบประสาทและแบบจําลองการเรียน หลักการของขายงานระบบประสาท สถาปตยกรรมขายงาน
ระบบประสาท การเรียนรูแบบมีผูดูแลและแบบเรียนรูดวยตนเอง การแบงลําดับชั้นของขายงาน ขายงานระบบประสาทแบบแอนะล็อก และดิจิทัล ตัว
ควบคุมวิภัชนัย (Fuzzy) ตั้งกฎของวิภชั นัย การอนุมานวิภัชนัย ระบบผสม
CPE 650 การสรางแบบจําลองและวิเคราะหเครือขาย
3 (3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซี
หรือ ซีพลัสพลัส
วิชานี้อธิบายการสรางแบบจําลองการทํางานของโพรโทคอลและเครือขายเพื่อการประเมินประสิทธิภาพโดยการจําลองสถานการณ
แบบเหตุการณไมตอเนื่อง หัวขอประกอบดวยการทบทวนความนาจะเปนและสถิติ ระบบเขาแถว ซอรฟแวรจําลองสถานการณ การสรางแบบจําลอง
โพรโทคอล การคนหาเสนทาง การจัดกําหนดการ การจัดการบัฟเฟอร การลดความคับคั่ง และการเขาถึงหลายทาง การวิเคราะหขอมูลผลลัพธ และ การ
เปรียบระหวางระบบ
CPE 651 เครือขายและระบบไรสาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร และ CPE 650 การสรางแบบจําลอง
และวิเคราะหเครือขาย
วิชานี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานของโพรโทคอลและเทคนิคในการเครือขายไรสายและอธิบายการประยุกตใชในเทคโนโลยีและ
สถาปตยกรรมเครือขายไรสายในปจจุบัน หัวขอประกอบดวยแบบจําลองการแพรกระจาย แนวคิดเซลลูลาร วิศวกรรมปริมาณการใช การกล้ําสัญญาณ
การเขารหัสชองสัญญาณ การเขาถึงหลายทางและการจัดกําหนดการ การคนหาเสนทาง การสงตอและการจัดการการเคลื่อนที่ มีการใหตัวอยางใน
เครือขายไรสายทองถิ่น เครือขายไรสายแบบหลายชวง เครือขายไรสายแบบสวนตัว แบบแลน แบบนครหลวง เครือขายไรสายในยุคหนา

CPE 652 การประเมินสมรรถนะของเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 604 วิธีการสําหรับการวิเคราะหความนาจะเปน หรือ CPE 605 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิ ช านี้ อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ส มรรถนะของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร โพรโทคอลและระบบ หั ว ข อ
ประกอบดวยการทบทวนเรื่องความนาจะเปนและกระบวนการสโทแคสทิก คิวแบบมารโคเวียน คิวแบบไมเปนมารโคเวียน คิวแบบมีลําดับความสําคัญ
วิธีคําตอบแบบเรขาคณิตเมทริกซ เครือขายคิว แบบจําลองการไหลของเหลว และการประมาณเกาสเซียน จะมีการอธิบายการประยุกตใชกับเครือขาย
โทรศัพท ตัวสหสัญญาณแพ็กเก็ต โพรโทคอลเขาถึงหลายทาง และระบบเวลารวม
CPE 653 เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 650 การสรางแบบจําลองและวิเคราะหเครือขาย
วิชานี้อธิบายหลักการพื้นฐานและแนวคิดขั้นสูงในการออกแบบและสรางกลไกของโพรโทคอล สถาปตยกรรม และอัลกอริทึมใน
เครือขายคอมพิวเตอร หัวขอประกอบดวยการทบทวนโพรโทคอลและสถาปตยกรรมทีซีพี/ไอพี กลไกการใหสัญญาณและการทําเสมือน การสห
สัญญาณ การแพรสัญญาณเฉพาะกลุม การกระจายทุกทิศทาง การคนหาเสนทางแบบเหมาะที่สุดและการควบคุมความคับคั่ง การวิเคราะหความหนวง
การสูญหาย เครื่องมือทางคณิตศาสตรที่จําเปนตองใชจะมีการนําเสนอในระหวางวิชา
CPE 654 การออกแบบเครือขาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 650 การสรางแบบจําลองและวิเคราะหเครือขาย
วิชานี้กลาวถึงเทคนิคการออกแบบเบื้องตนสําหรับเครือขายสื่อสารขอมูลแบบ การพิจารณาแงมุมเชิงการจัดการและธุรกิจของการ
ออกแบบระบบเครือขาย การประมาณความตองการขอมูล การวิเคราะหตนทุนของเครือขาย การออกแบบโครงราง การกําหนดคาความจุ การกําหนด
เสนทางขอมูล การออกแบบเครือขายเสมือน อุปกรณในการออกแบบเครือขาย ประเด็นในการออกแบบเครือขายไรสาย การวิเคราะหความพรอมในการ
ใชงานและการออกแบบเครือขายที่อยูรอด
CPE 655 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือขาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทางดานแนวคิดและทฤษฎีของเทคนิคทางดานวิทยาการรหัสลับตาง ๆ
เพื่อบรรลุถึงความตองการทางดานความมั่นคงของขอมูลซึ่งประกอบดวย ความลับ การพิสูจนตัวตน ความถูกตองของขอมูล และการที่ไมสามารถ
ปฏิเสธได หัวขอรวมถึงอัลกอริทึมและระบบวิทยาการรหัสลับชนิดตาง ๆ ความแข็งแกรงของตัวเขารหัสลับ การวิเคราะหรหัสลับ กระประเมินความ
มั่นคง โพรโทคอลวิทยาการรหัสลับ ทฤษฎีจํานวน อัลกอริทึมฟงกชั่นแฮช ลายมือชื่อดิจิทัล Kerberos PGP IPSec SSL
CPE 656 ความมั่นคงขอมูลสําหรับการสื่อสารสื่อประสม
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทางดานทฤษฎีและการนําไปใชงานของอัลกอริทึมและเทคนิคทาง
วิทยาการรหัสลับในระบบสื่อสารสื่อประสม ซึ่งประกอบดวยระบบ อัลกอริทึมและเทคนิคทางดานวิทยาการรหัสลับชนิดตางๆ และการนําไปใชงาน
สําหรับจุดประสงคที่จําเพาะเจาะจง พื้นฐานของการเขารหัสเสียง รูปภาพ วีดิทัศน ที่ใชในการสื่อสารสื่อประสม เทคโนโลยีการปองกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ รวมถึงเทคนิคทางดานลายน้ําดิจิทัล ลายนิ้วมือดิจิทัล และการเผยแพรขอมูลลิขสิทธิ์อยางปลอดภัย
CPE 657 วิธีการแบบฟอรมอลสําหรับการรักษาความมั่นคงในเครือขาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงศึกษาพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหโดยใชเทคนิคแบบฟอรมอล สําหรับการรักษาความมั่นคงในเครือขายและขั้นตอนวิธีการสง
ขอมูลที่ใชเทคนิคการเขารหัสขอมูล หัวขอที่จะครอบคลุมรวมถึงแบบจําลองไฟรวอลล การวิเคราะหไฟรวอลล การออกแบบวิธีการสงขอมูลที่ใช
เทคนิคการเขารหัสขอมูล แบบจําลองสําหรับการรักษาความลับของโดเลพและเหยียว แบบจําลองสําหรับการยืนยันตัวตนที่แทจริงของวูและแลม วิธีการ
ลอจิกโปรแกรมมิ่งของแบรด เพททริเน็ตสําหรับการวิเคราะหขั้นตอนวิธีการสงขอมูลที่ใชเทคนิคการเขารหัสขอมูล วิธีการแบบอุปนัย และโพรเซสแอ
ลจีบราสําหรับการวิเคราะหขั้นตอนวิธีการสงขอมูลที่ใชเทคนิคการเขารหัสขอมูล
CPE 658 ระบบและการประเมินการรักษาความมั่นคงในเครือขาย
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงศึกษาความรูที่เปนหลักการและในแนวปฏิบัติ สําหรับการออกแบบและการประเมินระบบการรักษาความมั่นคงในเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ใชในองคกร หัวขอที่จะศึกษารวมถึง นโยบายการรักษาความมั่นคง การประเมินการรักษาความมั่นคง การออกแบบไฟรวอลล เครื่องมือ

ระบบไฟรวอลล ระบบการตรวจจับผูบุกรุก ระบบการปองกันการบุกรุก และหลักการและเครื่องมือตาง ๆ ในการประเมินการรักษาความมั่นคงใน
เครือขาย
CPE 659 วิทยาการรหัสลับขั้นสูง
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : CPE 655 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือขาย
วิชานี้เปนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทางดานแนวคิดและทฤษฎีของเทคนิคทางดานวิทยาการรหัสลับขั้นสูง
แบบตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยบทนําสูทฤษฎีขาวสาร ความซับซอนการคํานวณ ทฤษฎีจํานวน การเขารหัสลับสมมาตร การเขารหัสลับกุญแจสาธารณะ
ฟงกชั่นแฮช การวิเคราะหฟอรมอลของวิทยาการรหัสลับกุญแจสาธารณะ ระบบการเขารหัสลับกุญแจสาธารณะที่พิสูจนความมั่นคงได และระบบ
ลายมือชื่อดิจิทัลที่พิสูจนความมั่นคงได วิทยาการรหัสลับควอนตัม
CPE 660 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้นําเสนอหลักการและเหตุผลของการออกแบบเชิงวัตถุ เนื้อหาวิชารวมถึงหลักการเชิงวัตถุ ไดแก วัตถุและคลาส การสืบทอด
คุณ สมบัติ นามธรรม อั ญรูป ซอฟต แวร และการห อ หุ ม เครื่ อ งมือในการออกแบบเชิ ง วั ตถุ วงจรชี วิ ตการพั ฒ นาซอฟตแวร การแก ปญหา เทคนิ ค
แบบจําลองเชิงวัตถุ และการวิเคราะห
CPE 661 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
วิชานี้นําเสนอวิชาการและเนื้อหาตาง ๆ ของวิศวกรรมซอฟตแวร เนื้อหาในวิชานี้รวมถึงการจัดการระบบซอฟตแวรบริหารโครงการ
การออกแบบซอฟตแวรที่ถูกตองตามหลักการ การวางแผนการดําเนินการซอฟตแวร การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง การทดสอบและปองกันความ
ปลอดภัยที่มีคุณภาพของซอฟตแวร และวงจรชีวิตของซอฟตแวร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาซอฟตแวรมาใชใหม
CPE 662 การบริหารจัดการโครงการ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงเนนเทคนิคเพื่อการบริหารโครงการซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาวิชาดังตอไปนี้ การวางขอบเขตโครงการ การ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การแบงงานและการวิเคราะหความสัมพันธของงานยอย การบริหารทรัพยากร การวางงบประมาณ การบริหาร
ความเสี่ยง และเทคนิคที่ใชในการติดตามงานในโครงการ นอกจากนี้เนื้อหาวิชารวมถึง การใชเครื่องมือคอมพิวเตอรในการบริหารโครงการ และ
มาตรฐาน ISO สําหรับการพัฒนาขั้นตอนการบริหารโครงการ
CPE 663 การบริหารฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : วิชาฐานขอมูลแบบสัมพัทธเบื้องตน
วิชานี้กลาวทบทวนเนื้อหาของฐานขอมูลแบบสัมพันธเบื้องตน อาทิเชน การออกแบบฐานขอมูล การทํางานพรอมกันบนระบบเครือขาย
และการกูคืนขอมูล เนื้อหาวิชาจะเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยี ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงวัตถุ และการทํา
เหมืองขอมูล รวมทั้งกลยุทธในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญมากอยางมีประสิทธิภาพ
CPE 664 สถาปตยกรรมเชิงการใหบริการ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
วิชานี้นําเสนอการเขียนโปรแกรมโดยอาศัยเทคโนโลยี XML และการใหบริการผานเว็บ เนื้อหารวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ อาทิ
เชน การใหบริการผานเว็บ XML DTD SOAP WSDL และ UDDI เนื้อหาวิชามุงเนนการสรางซอฟตแวรจริงบนระบบบริการผานเว็บในภาษาจาวา
CPE 665 การคํานวณสําหรับองคกรธุรกิจขนาดใหญ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้อหาของวิชานี้จะกลาวถึงการประมวลผลรวมทั้งการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลบนสถาปตยกรรมแบบกระจายภายในองคกร เนื้อหา
จะถูกแบงออกเปน 3 สวนหลักคือ สวนที่ 1 กลาวโดยสังเขปถึงสวนประกอบของระบบบริหารจัดการองคกร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP)
โดยเนนที่วิธีการบูรณาการขอมูลและกระบวนการทํางานขององคกรใหเปนหนึ่งเดียว เนื้อหาในสวนที่ 2 อธิบายถึงสถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบตาง ๆ
ที่ใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน นักศึกษาจะไดทดลองวิเคราะหและออกแบบซอฟตแวรเพื่อเพิ่มความเขาใจในหลักการของซอฟทแวรสําหรับองคกร
เนื้อหาในสวนสุดทายจะมุงเนนหลักการของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน นักศึกษาจะ
ไดเรียนรูเทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาการใหบริการผานเว็ปและกริดอีกดวย
CPE 666 การโปรแกรมภาษาจาวา
3(3-1-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา หลักไวยากรณภาษาโปรแกรมจาวา ซึ่งเปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เนื้อหาวิชาประกอบดวย
คุณลักษณะของเทคโนโลยีจาวา หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ แอพแสตรกชั่น เอนแคบซูลเลชั่น แพ็คเกจ การประกาศตัวแปร คําสงวน ชนิดของขอมูล
นิพจนและคําสั่งลําดับควบคุมการทํางาน อารเรย การออกแบบคลาส การสืบทอดมรดก การพองรูปคําสั่ง การเรียกคําสั่งเกินกําลัง คลาสชนิดตาง ๆ
เมธอด การจัดการกับเหตุการณเฉพาะ การรับคาและแสดงคา การติดตอกับรูปแบบกราฟก การจัดการกับเหตุการณ เธรด และการโปรแกรมบนเครือขาย
โดยใชภาษาจาวา
CPE 667 การจัดการสารสนเทศ
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้อหาของวิชานี้กลาวถึงระบบขอมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารองคกร รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการและหลักการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูล นอกจากนี้เนื้อหายังรวมถึงกลยุทธในการสรางแบบจําลอง การบริหารจัดการ และการกระจายขอมูลที่เหมาะสม
สําหรับองคกรแตละประเภท เนื้อหายังมุงเนนความเขาใจในกระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจสําหรับองคกร และนําเสนอ
วิธีการใชเครื่องมือประเภทตาง ๆ ในการวิเคราะห นักศึกษาจะไดทดลองทําการวิเคราะหออกแบบจริงในลักษณะของการทําโครงงานประจําภาค
การศึกษาเพื่อเสริมสรางประสบการณอีกดวย
CPE 668 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร: วากยสัมพันธ และอรรถศาสตร
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานของภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรยุคใหม โดยจะมุงเนนที่ลักษณะเดนและองคประกอบหลักทางดาน
วากยสัมพันธและอรรถศาสตรของแตละภาษา และเปรียบเทียบขอเหมือนและขอแตกตางของแตละภาษา รูปแบบของภาษาโปรแกรมที่จะศึกษารวมถึง
ภาษาโปรแกรมแบบขั้นตอนและอิมเพอราทีฟ ภาษาโปรแกรมแบบฟงกชั่น ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาโปรแกรมคอนเคอรเรนท ตัวอยางของภาษา
โปรแกรมที่จะนํามาศึกษาคือ ภาษา ซี ซีพลัสพลัส จาวา สครีม เอ็มแอล จาวาสคริ้บ
CPE 670 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
3(3-0-9)
CPE 671 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
3(3-0-9)
CPE 672 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3
3(3-0-9)
CPE 673 การศึกษาเฉพาะหัวขอวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้นําเสนอหัวขอที่นาสนใจตาง ๆ ในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ขั้นสูงที่กําลังอยูในความสนใจ
CPE 680 การรักษาความมั่นคงในฐานขอมูลและในโปรแกรมประยุกต
3(3-0-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงที่จะศึกษาพื้นฐานสําหรับการรักษาความมั่นคงในฐานขอมูลและในโปรแกรมประยุกต หัวขอที่จะศึกษารวมถึง การควบคุม
การเขาถึงขอมูล การรักษาความมั่นคงในฐานขอมูลแบบหลายระดับ การควบคุมการอนุมาน การจูโจมและการรักษาความมั่นคงในโปรแกรม การจูโจม
และการรักษาความมั่นคงในโปรแกรมประยุกตบนเวบ การจูโจมแบบดีนายออฟเซอรวิสและการปองกัน การรักษาความมั่นคงในเอกสเอ็มแอล การ
รักษาความมั่นคงในเว็บเซอรวิส
CPE 700 วิทยานิพนธ
12(0-24-48)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาและวิจัยดวยตัวเองในเรื่องทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
CPE 702 โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
6(0-12-24)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การคนควาวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่มอี ยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
CPE 703 การศึกษาคนควาอิสระ
3(0-3-9)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาคนควางานวิจัยเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภายใตการแนะนําของอาจารย

