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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 25511811102494 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
 อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
 131 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)        หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
    หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
    อ่ืน ๆ (ระบุ........) 
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  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3 ภาษาท่ีใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................... 

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
    รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง เขียน และอ่านภาษาไทยได้ 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   ไม่มี 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
  ปริญญาร่วมกับสถาบัน...................... 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
   - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา พิจารณากลั่นกรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
   - คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรของคณะกรรมการวิชาการ  ผ่านการพิจารณา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  
         2564 
   - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  
         2564 
      - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2566 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ตออฟธิง 7. นักเขียนโปรแกรม 
 2. ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    8. นักวิเคราะห์ข้อมูล    
 3. ผู้ดูแลและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  10. ผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
 5. ผู้ทดสอบระบบสมองกลฝังตัว และอินเทอร์เน็ต            ฯลฯ 
 6. นักพัฒนาเว็บไซต์   
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ต ารา, งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ พันตรี นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน 3-1002-01207-xx-x ปร.ด. 
 

M.S. 
วท.ม. 
วท.บ. 

-  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
   ศาสตร์ 2555 
-  Engineeing West Virginia University 2542 
-  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2540 
-  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2532 

9 9 ภาคผนวก ค. 

2 อาจารย์ นายตะวัน  ภูรัต 
 

3-7699-00277-xx-x 
 

วท.ม. 
วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
- วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม  2538 

9 9 ภาคผนวก ค. 

3 อาจารย์ นางสาวนลินรัตน์  วิศวกิตติ 
 

3-7599-00316-xx-x 
 

วท.ม. 
 

วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2537 

9 9 ภาคผนวก ค. 

4 อาจารย์ นายสุเทพ  ทัพธวัช 
 

3-7301-01128-xx-x วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 2541 

9 9 ภาคผนวก ค. 

5 อาจารย์ นายขวัญชัย  กังเจริญ 
 

3-1012-03285-xx-x 
 

วท.ม. 
อส.บ. 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม 2555 
- วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยสยาม 2542 

9 9 ภาคผนวก ค. 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยสยาม  กรุงเทพมหานคร 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) ได้จัดท าขึ้น
บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักที่มุ่งพัฒนาให้“ประเทศมี
ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้มีจุดเน้นด้านการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะด าเนินตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ท าให้มีความต้องการก าลังคนที่มีทักษะใหม่ๆ ที่นอกจาก
จะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านทักษะความรู้เพ่ือเป็นประชากรที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงานของโลกแล้ว ยัง
ต้องเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทักษะการใช้ชีวิต การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    
   ประกอบกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 
– 2580) ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบในระยะ 20 ปี ที่
ก าหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยต้อง
พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ซึ่ง
ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมนี้ ได้กล่าวถึงบริบทของประเทศ
ไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความท้าทายประการหนึ่งที่เกิดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 1) เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาและยากต่อการคาดเดาในระยะยาว  ดังนั้นการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและนัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยได้ยกตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทส าคัญในช่วง 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 
เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications Technology) เทคโนโลยี
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ เ พ่ือการเชื่อมต่ออิน เทอร์ เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) 
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D 
Printing) และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยมีเทคโนโลยีอ่ืน เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เป็นเรื่องส าคัญในอนาคตระยะยาว 2) เกิด
การหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์และออฟไลน์  3) เกิดแนวโน้มการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิดการผลิตมากขึ้น 4) เกิดการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมสินค้าและบริการ 
5)  เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ 6) เกิดข้อมูลทั้งจากผู้ใช้งาน และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จ านวนมหาศาล 7) 
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เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ตามมาอีกหลายรูปแบบ 8) เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของ
โครงสร้างก าลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
นั้นจะตั้งอยู่บนคุณลักษณะส าคัญที่เกิดจากความสามารถและพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องการบุคลากร
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมากอันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสยาม 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การศึกษาไทยก าลังได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ตามนัยแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายชุด ส่งผลให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
และเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
อ่ืนๆ เช่น การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา 
ที่ด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และที่ผ่านมา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องออกมาภายหลังมหาวิทยาลัยสยามได้ใช้หลักสูตรศึกษาทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 
2555 โดยในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น สกอ. ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก” ยิ่งกว่านั้น ในการ
สัมมนาทางวิชาการต่างๆ ก็ได้มีการเน้นย้ าให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้เรียนยุค
ใหม่ที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีทักษะการเรียนรู้ 3R x 7C โดยเฉพาะการรู้ลึกในเชิงวิชาการและรู้กว้างในทักษะ
ต่าง ๆ ที่เป็น Soft Skill รู้จักสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้เจริญขึ้น (Entrepreneurially Minded) เป็นคนเก่งมีความสามารถและคิดตอบแทนสังคม (Socially 
Contributing) มีทกัษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สามารถสร้างความรู้จากสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและน าความรู้
ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารผ่านสารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม (Digital Skill) และมีความสามารถด้านภาษาโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Skill) เป็นต้น  
   สืบเนื่องจากวิถีชีวิตไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเข้ากับวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคม
อุตสาหกรรม สังคมฐานความรู้และการถือก าเนิดของโลกไซเบอร์ ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของโครงข่าย
สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูง ท าให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่าง
รวดเร็ว อันจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความ
เชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภค ในท านองเดียวกันประเทศไทย
จะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้าเชิงวัฒนธรรม สินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านสุขภาพและ
โภชนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึง
นับเป็นโอกาสที่ดีในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามา
สร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  ในทางตรงกัน
ข้ามก็อาจถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปสู่ประเทศที่
มีผลตอบแทนสูงกว่า รวมไปถึงภัยคุกคามจากการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนของการใช้
อินเทอร์เน็ต ท าให้การดูแลและป้องกันเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น 
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ตลอดจนปัญหาการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ 
ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชนที่จะกลายเป็นอนาคต
ของชาติในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และรองรับกับ
นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ เพ่ือผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที  
และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสยาม 
ที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
  การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยรายวิชาต่างๆที่จัดท าขึ้นนั้นมีความทันสมัยและมีเนื้อหาครอบคลุมสาระของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของสถาบัน ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต มีความสามารถในการสร้างและวิ จัยองค์ความรู้ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้ง
วิชาการและวิชาชีพ มีส านึกในการตอบแทนประเทศชาติทั้งในรูปแบบของการบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  พันธกิจของมหาวิทยาลัยสยาม คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้น
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทัศนคติและ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการท างานในบริบทของโลกา      
ภิวัตน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจและยอมรับ สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความ
หลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งเสริม
การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
       13.1 กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่มีส่วนประกอบจากหมวดวิชาต่าง ๆ ได้แก่ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่สอนโดย
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ จากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์    
  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
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  รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน ต้องมาเรียน หากต้องการมีความรู้
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การเลือกเรียนวิชาดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอ่ืนใน
มหาวิทยาลัยสยาม 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  แผนงานความร่วมมือในการประสานงานกับภาควิชาอ่ืนนั้นเป็นการเปิดโอกาส  มิได้ก าหนดเฉพาะ
หรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการบริการการเรียนการสอนให้
หลักสูตรอื่น จะมีการคิดภาระงานให้โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม และเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาควิชาต่าง 
ๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนต่างคณะวิชา เช่น การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา/ความส าคัญ 

  ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม น าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในวิชาภาคทฤษฎี
และปฏิบัติโดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้

  2. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งยังมี
ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

  3. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน มีทักษะในการบริหารจัดการ รวมทั้งรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแสวงหาความรู้และการ
ติดตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีจิตส านึกในคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพในการรประกอบ
อาชีพวิศวกรรมในอนาคตต่อไป 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
ตารางที่ 2 แผนพัฒนา/กลยุทธ์ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินในหมวด 7) 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่
สป.อว. ก าหนด  

1.1 ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินในหมวด 7) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบ การ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจในการใช้บัณฑิตของ 
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ
ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ  ให้
มีประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไป
ปฏิบัติงานจริง 

3.1 สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 
 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  - การศึกษาภาคทฤษฎี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเท่าให้

คิด  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  - การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์  หรือตั้งแต่ 30 ถึง  45  ชั่วโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   - การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอ่ืนใดให้คิด 3 ถึง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นปริมาณการศึกษา 1 
หน่วยกิต 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การศึกษาภาคฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์  และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
รวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  - ภาคการศึกษาท่ี 1  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  - ภาคการศึกษาท่ี 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
  - ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 

 - ช่วงเวลาในการศึกษา  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-
21.00 น. 

 - ระยะเวลาการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 - การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตที่

หลักสูตรก าหนดและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  - ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือส าเร็จ
การศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
  - ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  - ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
  - ต้องผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสยาม 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  เนื่องจากหลักสูตรรับผู้เข้าศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่หลากหลายซึ่งมีความรู้ทางด้านการใช้งาน 
การแก้ปัญหาที่เกิดบนระบบคอมพิวเตอร์ในระดับของความช านาญแตกต่างกัน ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ในบางรายวิชาซึ่งต้องมีพ้ินฐานที่ดีในการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ได้  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  - หลักสูตรได้จัดรายวิชา คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรข้ึน โดยรายวิชานี้จะอยู่ในชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นการ
สร้างพ้ีนฐานในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง เพ่ือเป็นการขจัด
อุปสรรคในการเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้น  
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ตารางที่ 3 แผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

  
 
 
 



 

11 
 

 
 
 2.6  งบประมาณตามแผน   
ตารางที่ 4 งบประมาณตามแผน (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา 627,000 1,254,000 1,881,000 2,508,000 2,508,000 
2. ค่าลงทะเบียน 1,947,000 3,894,000 5,841,000 7,788,000 7,788,000 

รวม  2,574,000   5,148,000   7,722,000   10,296,000   10,296,000  
รายรับต่อนักศึกษา 1 คน 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 

 

 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
บัณฑิต (ค่าสอน) 

3,360,000 3,696,000 4,065,600 4,472,160 4,472,160 

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการ
วิชาการ 

90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

4. ค่าใช้จ่ายด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   

30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

5. เงินอุดหนุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่า
เครื่องมือ อุปกรณ์) 

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

รวม 3,930,000 4,836,000 5,775,600 6,752,160 6,752,160 
รายจ่ายต่อนักศึกษา 1 คน 131,000 80,600 64,173 56,268 56,268 

  
 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  แบบชั้นเรียน   
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
   แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  อ่ืน ๆ (ระบุ) แบบออนไลน์ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพ่ือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม   131 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาดังต่อไปนี้   
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      33  หน่วยกิต 
    1.) ให้เรียนตามกลุ่มวิชาที่ก าหนด    18  หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9  หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3  หน่วยกิต 
 1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต 

    2.) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ      92  หน่วยกิต 
    1.) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม     30 หน่วยกิต 
     1.1) วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   16 หน่วยกิต 
     1.2) วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน   14 หน่วยกิต 
    2.) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             56  หน่วยกิต 
     2.1) ด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   6  หน่วยกิต 
     2.2) ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   13 หน่วยกิต 
     2.3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   24 หน่วยกิต 
     2.4) ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   13 หน่วยกิต 
    3.) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ                      6  หน่วยกิต 

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 
 

  3.1.3 รายวิชา 
   ความหมายของตัวเลข 3 หลักแรกของแต่ละรหัสวิชาเป็นดังนี้ 

 101 หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 124 หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ 
 125,126 หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 151 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 155 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม 33 หน่วยกิต 
   ให้เรียนแต่ละกลุ่มรายวิชาตามท่ีก าหนด  18  หน่วยกิต ดังนี้ 

  (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้         3 หน่วยกิต  
 (1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้   9  หน่วยกิต 

   (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้        3  หน่วยกิต 
    101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6)  

   (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up) 
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   (1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้  3 หน่วยกิต 
    
   และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต ดังนี้ 

  (1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  101-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)  
  101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6) 

 (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
  101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้น า   3(3-0-6) 

 (Designing Your Self and Prosonality for Leadership)   
  101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด   3(3-0-6) 

 (Smart Money Management)   
  101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3(2-2-5) 

 (Community Explorer and Service Learning)   
  101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว   3(3-0-6) 

 (Politics and Law in Everyday Life)   
  101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต   3(3-0-6) 

 (Philosophy, Religions and Life Style)   
  101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต    3(2-2-5) 

 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 
  101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

    (Human Relations and Personality Development) 
  101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)  

 (Psychology in Daily Life) 
  101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่   3(3-0-6) 

 (ASEAN in the Modern World)   
  101-112 อารยธรรมศึกษา   3(3-0-6)  

 (Civilization Studies) 
  101-113 ทักษะการศึกษา   3(2-2-5) 

     (Study Skills) 
  101-114  จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 

  (General Psychology)    
  101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 

  (Introduction to Sociology)    
  101-116  หลักเศรษฐศาสตร์             3(3-0-6) 

  (Principle of Economics) 
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    (1.2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
    101-201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5)  
      (Thai Usage for Communication) 
    101-202 การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 
      (Thai Usage for Presentation) 

101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน        3(2-2-5)   
   (English for Remediation) 
   (เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตแต่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้) 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
   (Daily Life English) 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ       3(2-2-5) 

      (English for Academic Study) 
   101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ  3(2-2-5) 

  (English for Profession Presentation) 
   101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

  (English for Proficiency Test) 
   101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน  3(2-2-5) 

  (Computer Coding for Everyone) 
    101-209  ภาษาจีน 1    3(2-2-5) 

(Chinese 1) 
    101-210  ภาษาจีน 2    3(2-2-5) 

(Chinese 2) 
    101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

(Japanese 1) 
    101-212  ภาษาญี่ปุ่น 2    3(2-2-5) 

(Japanese 2) 
    101-213  ภาษาเกาหลี 1    3(2-2-5) 

(Korean 1)   
    101-214  ภาษาเกาหลี 2    3(2-2-5) 

(Korean 2) 
   (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษท่ี 21        3(2-2-5)  
       (Digital Literacy for 21ST Century) 
    101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ        3(2-2-5)  

        (Data Science and Visualization) 
    101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        3(3-0-6)  

        (Green Technology for Sustainable Development) 
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    101-305 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งส าหรับทุกคน        3(2-2-5)  
        (Internet of Think for Everyone) 

    101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน        3(2-2-5)  
        (Living Lab for Campus Sustainability) 

    101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ        3(2-2-5)  
        (Infermation Technology) 

    101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน        3(2-2-5)  
        (Computer for Studies and Work) 

    101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
        (Life and Environment) 

    101-310 อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี        3(3-0-6)  
        (Healthy Diet) 

    101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
        (Chemistry in Daily Life) 

    101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
        (Mathmatics in Dairy Life) 

    101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
        (Statistics in Dairy Life) 

    101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม       3(3-0-6)  
        (Mathmatics in Civilization) 

    101-315 สถิติและความน่าจะเป็น        3(3-0-6)  
        (Statistics and Probability) 

   (1.4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย        3(2-2-5)  
   (Life, Well-Being and Sports) 

  101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
 (Art and Music Appreciation)   

  101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม    3(2-2-5) 
 (Thai Appreciation and Unseen in Siam)   

  101-404 การตามหาและการออกแบบความฝัน    3(2-2-5) 
 (Designing your Dream)   

  101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
 (Yoga, Meditation and Art of Living)   

  101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
   (Creative Photography) 
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   (2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 92 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
  (2.1) กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(2.1.1) วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 16 หน่วยกิต ดังนี้ 
    124-101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3(3-0-6) 

    (General Physics 1)  
    124-103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0) 
     (General Physics Laboratory 1)  
    125-201  คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
     (Mathematics 1) 
    125-202  คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
     (Mathematics 2)  
    155-116 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
     (Discrete Mathematics) 
    155-117  สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
     (Statistics for Data Science and Business Analysis) 

(2.1.2) วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 14 หน่วยกิต ดังนี้ 
    155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

    (Programming for Computer Engineering)  
    155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
     (Engineering Drawing for Computer Engineering) 

     155-114 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
    (Electrics and Electronics for Computer Engineering)  
   155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 

     (Logic Circuits and Digital Systems)  
   155-420  กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 

 (Cyber Law and Ethics)  
 
    (2.2) วิชาเฉพาะด้าน จ านวน 56 หน่วยกิต แบ่งเป็น    
    (2.2.1)  ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

   155-387  การเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-2-5) 
     (Machine Learning) 

   155-394 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล 1(0-2-3) 
     (Digital Transformation)  

   155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2(0-4-6) 
     (Computer Engineering Project)  
    (2.2.2)  ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน 13 หน่วยกิต ดังนี้ 

   155-228 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
     (Data Structure and Algorithms)  
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   155-322 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
     (Database Systems)  

   155-421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Software Engineering)  

   155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น  3(2-2-5) 
     (Web Application Programming) 
    155-351  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย 1(0-2-3) 
     (Mobile Programming Laboratory) 
    (2.2.3)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบจ านวน 24 หน่วยกิต ดังนี้ 

   155-151 ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  1(0-2-3) 
    (IoT Laboratory) 
   155-152 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2(1-2-3) 

 (Computer for Engineer)  
   155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 (Computer Network)  
   155-251 ปฏิบัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและส่วนประสานกับผู้ใช้งาน   1(0-2-3) 
     (UX / UI Design Laboratory) 
   155-325 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

     (Operating Systems)  
   155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-3) 

     (Computer System Laboratory 1)  
   155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-3) 

 (Computer System Laboratory 2)  
   155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 (Computer Security) 
   155-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Preparation to Cooperative Education)  
   155-393  สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 

 (Cooperative Education)  
   155-488  สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 

 (Seminar Computer Engineering)  
   (2.2.4) ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 หน่วยกิต ดังนี้ 
   155-223  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Computer Organizations and Architectures)  
   155-225  ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ      3(2-2-5) 

 (Microprocessor and Interfacing)  
    155-329 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
     (Embedded Systems) 
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    155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด์ 1(0-2-3) 
     (Cloud Engineer Laboratory) 
    155-495 หุ่นยนต์ศาสตร์ 3(2-2-5) 
     (Robotics) 

   (2.3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต  
    151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
      (Engineering Economics)   

   155-365  ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับยานยนต์             3 (3-0-6) 
    (Automotive Embedded Systems)     
   155-410 หลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
    (Principle of Communication and Data Communication) 
   155-423  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)  

     (Information Systems Analysis and Design) 
   155-441 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6) 

 (Wireless Communication) 
   155-442 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6) 

 (Internet Technology) 
   155-444 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 3(2-2-5) 

 (Network Programming) 
   155-447  การสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Retrieval) 
   155-456 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 

 (Advanced Computer Programming) 
   155-457 การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing) 
   155-458 การปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 (Computer Network Configuration) 
   155-459 การทดสอบเจาะระบบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 (Basic Penetration Testing and Threat Analysis) 
   155-481  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย  3(3-0-6) 

 (Contemporary Computer Technology) 
   155-482  การเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย 3(2-2-5) 

 (Mobile Programming) 
   155-483 เทคโนโลยีโมบาย                                  3(3-0-6) 
    (Mobile Technology) 
   155-484 การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 

 (Data Mining) 
   155-485 การเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 

 (Game Programming) 
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   155-486 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Geographic Information System) 

   155-555  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
    (Electronics Commerce) 
   155-557 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
    (Management Information Systems) 
   155-564 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
    (VLSI Design) 
   155-565  การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6)  
    (Advanced Digital System Design) 
   155-567 การทดสอบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) 
    (Testing of Digital Circuits) 
   155-576 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
    (Computer Graphic) 
   155-577 การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทัล 3(3-0-6) 
    (Digital Image Processing) 
   155-578 เทคโนโลยีสื่อประสม  3(2-2-5) 
    (Multimedia Technology) 
   155-586 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-6) 
    (Expert Systems) 
   155-587 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
    (Artificial Intelligence) 
   155-588  ผู้ประกอบการกับวิศวกร  3(3-0-6) 
    (Entrepreneurship and the Engineer) 
   155-589  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
    (IT Management) 
   155-590 เทคโนโลยีคลาวด์ 3(3-0-6) 
    (Cloud Technology) 
   155-591 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 3(3-0-6) 
    (Enterprise Software Architecture) 
   155-687  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
    (Selected Topics in Computer Engineering) 
   155-688  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(3-0-6) 
    (Big Data Analytic) 
   155-689  วิทยาการข้อมูล  3(2-2-5) 
    (Data Science) 
   155-690  การเรียนรู้เชิงลึก  3(2-2-5) 
    (Deep Learning) 
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   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม 6หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
  3.1.4.  แผนการศึกษา   
ตารางที่ 5 แผนการศึกษาในระยะเวลา 4ปี 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-0) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
155-114 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
รวม 16 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ 3 (3-0-6) 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
155-116 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 (3-0-6) 
155-151 ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1 (0-2-3) 
155-152 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 2 (1-2-3) 
155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 3 (2-2-5) 
155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 (1-2-3) 
รวม  17 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
155-228 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
155-223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) 
155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 3 (2-2-5)  
155-251 ปฏิบัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและส่วนประสานกับผู้ใช้งาน 1 (0-2-3) 
รวม 16 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
155-117 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5)  
155-225 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3 (2-2-5)  
155-322 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)  
155-325 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-2-5)  
155-421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)  
รวม 18 หน่วยกิต  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1 1 (0-2-3) 
155-329 ระบบสมองกลฝังตัว 3 (2-2-5) 
155-351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย 1 (0-2-3) 
155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด์ 1 (0-2-3) 
155-387 การเรียนรู้ของเครื่อง 3 (2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
155-xxx วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (1) 3 (x-x-x) 
155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 2 1 (0-2-3) 
155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 
155-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
155-394 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล 1 (0-2-3) 
155-495 หุ่นยนต์ศาสตร์ 3 (2-2-5) 
รวม 15 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
155-393 สหกิจศึกษา 6 (0-36-0) 
รวม 6 หน่วยกิต 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
155-420 กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4) 
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155-494 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 (0-4-6) 
155-xxx วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (2) 3 (x-x-x) 
รวม 13 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3 (x-x-x) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3 (x-x-x) 
รวม 15 หน่วยกิต 

 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   3.1.5.1  หมวดศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
101-101   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
 หลักการแนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study. 
 
101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก      3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
  สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหา
ร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิด
ที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคล
ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
   Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and 
global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against 
corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; roles and 
duties of individual as a Thai and global citizen. 
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101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า       3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ 
การแนะน าตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม   
 Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; 
personality development; self-confidence improvement in public; public speaking 
development; self-introduction for first impression; leadership development; human relation 
skills; team working. 

 
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด   3(3-0-6)  

    (Smart Money Management) 
 การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

 Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 
financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 
entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and financial 
independence. 

 
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning) 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา
โดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการ
เข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษท่ี 21  
 Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners and 
community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service learning; 
project development and implementation for community development and services; 
preparation for becoming community researcher and developer in variety dimensions of 
sustainable community development in the 21ST century.  
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101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 
 (Politics and Law in Everyday Life) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  
 Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, 
Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to 
current social situations. 

 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 
 (Philosophy, Religions and Life Style)   
 หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต ความหมาย
และคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนา
ตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความส าเร็จในการ
ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
 Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings 
and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, 
and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings; 
application for successful working and peaceful living with others. 

 
101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   
 หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; 
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; 
conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative 
thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for 
lifelong self development.   
 
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality Development) 
 ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
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มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพ่ือส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ ์  
 Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in 
society; theories of personality; individual personality development for social adjustment; 
individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to 
create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality and fit 
circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of 
language to fit circumstances. 
 
101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment. 
 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 
 Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and 
ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of 
ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles 
of ASEAN and Thailand in global stages.  
 
101-112 อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies) 3(3-0-6) 
 อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; 
hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in 
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each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in 
ASEAN.  
 
101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills) 3(2-2-5) 

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา 

 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary 
learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical thinking 
skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management. 

 
101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology) 3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development. 
 
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน มนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards 
working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; 
technology progress and population change. 
 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)      3(3-0-6) 
  หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under 
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the theory of cost and other factors determining demand and supply of products and services 
of product factors in the complete and incomplete competitive market; production factors 
and determination of production factors by shortening in terms of comparative cost. 

 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน 
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   
 Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 
principles of writing in various forms. 

 
101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)     3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ การ
น าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ   
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation 
reliable information by using the right and effective communication channel for learning and 
work. 
 
101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  (English for Remediation)                3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory – S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory – U) 
 เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
 เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได ้
 ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน 
การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งค าถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับค า วลี 
และประโยคสั้นๆ 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels. 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   (Daily Life English)       3(2-2-5) 
 ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจ าวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
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 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดังกล่าว  
 
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ     3(2-2-5) 
 (English for Academic Study)  
 วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 
 การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ
ค าศัพท์ 
 Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 
presentation, reading, grammar, writing and vocabulary . 
 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 (English for Professional Presentation)  
 หลักการพูด การเลือกใช้ค า ประโยค ค าเชื่อม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 
 Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview. 

 
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
 (English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสอบ
ข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์
ส าหรับท าข้อสอบ 
 Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and 
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice 
useful examination techniques. 

 
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 
 (Computer Coding for Everyone) 
 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้า
และการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
 Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; 
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selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic 
library and graphic application. 
 
101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ อย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct 
pronunciation. 

 
101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพ้ืนฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary. 
 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
 Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters. 
 
 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   
 ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย  
ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  
 Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life. 

 
101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)       3(2-2-5) 
 ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน   
 Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 
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101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  
 ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่าง
ง่าย และ ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันโดยใช้ส านวน
อย่างง่าย  
 Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation 
and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using 
simple expressions. 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

101-301   ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21st Century) 
 ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
 Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; 
daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; 
online purchase through e-commerce services; e-government services; digital society 
balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing. 
 
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3(2-2-5) 
   (Data Science and Visualization) 
 ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึง
ความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications. 
 
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 
 แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
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life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies. 

 
101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่                3(3-0-6) 
 (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
 แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การส ารวจปัญหา 
การระดมความคิด การวิเคราะห์เพ่ือส ารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; 
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-
market fit; prototyping; intellectual property rights protection. 

 
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน  3(2-2-5) 
   (Internet of Thing for Everyone) 

 ท าความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพ้ืนฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
 Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity 
of IoTs; ecosystem; application of IoTs. 

 
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน   3(2-2-5) 
   (Living Lab for Campus Sustainability) 
   หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ 
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจ าลองเพ่ือขยายผลและประยุกต์ใช้
ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 
   Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings 
and environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable 
model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project 
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving. 

 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5) 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ท างาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 
 Concept of computer technology; components of computer system; the functions 
of hardware and software; data communication and computer networking; multimedia 
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technology; internet and application; data retrieving; word processing implementation; 
developing basic Webpage. 

 
101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน  3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 
 Principles of data and information management; types of data files; algorithm and 
problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation. 
 
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)     3(3-0-6)          
 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Relationship between human and environment; significance of natural resources, 
energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from 
pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and 
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency 
economy. 
 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet) 3(3-0-6)
 ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพ่ือการป้องกันและการบ าบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความม่ันคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; 
contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief 
of supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 
direction of healthy diets. 
 
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน  (Chemistry in Daily Life)              3(3-0-6) 
 ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
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 Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation. 
 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Mathematics in Daily Life)     3(3-0-6)
  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์
เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
 Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life. 
 
101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน   (Statistics in Daily Life)      3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย  การประยุกต์ใช้ความรู้
เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจ าวันเพ่ือการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การท านายผลการลงทุน  และ 
การพยากรณ์อากาศ 
 Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and 
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast. 
 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization) 3(3-0-6) 
 หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การ
น าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจ านวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
 Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers. 
 
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)     3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
 Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business 
data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; 



 

34 
 

statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and 
correlation coefficient; hypothesis testing. 
 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   
101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
 (Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดความปลอดภัย การออกก าลังกาย คุณค่าและผลของการออกก าลังกายที่มีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกก าลังกายในลักษณะของกีฬา
เพ่ือการแข่งขัน 
 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical 
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices. 
 
101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต   3(3-0-6) 
 (Art and Music Appreciation)    
 ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
ของมนุษย์     
 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and 
music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic 
evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a 
tool to sustain the human mind. 

 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม   3(3-0-6) 
 (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
 ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   
 Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of 
Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; 
Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess. 
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101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน   3(2-2-5) 
 (Designing Your Dream)  
 ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas; 
hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of 
information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data 
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, 
and group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills. 

 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต  3(2-2-5)  
   (Yoga, Meditation and Art of Living) 
   การฝึกโยคะเพ่ือร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิ
เพ่ือโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและ
ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการด ารงชีวิต 
   Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga 
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living. 
 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
   (Creative Photography) 
   การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและหรือใช้เพ่ือการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  
   Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other 
cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication 
by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, 
photographic creation and perspective. 
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   3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ (รวม 92 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม : วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รวม 16 หน่วยกิต) 

124-101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
   (General Physics 1) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   Prerequisite : None 

  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน 
โมเมนตัมเชิงมุม การแกว่ง การสั่นสะเทือนและคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
   Mechanics of particles and rigid bodies, phases of matter,  fluid mechanics, heat, 
moment of inertia, angular momentum, simple pendulum, vibration and electromag-nettic.  
 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-0)  

 (General Physics Laboratory 1) 
 วิชาบังคับก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรือเรียนพร้อมกัน 
 Prerequisite : 124-101 General Physics 1   
 ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

 The experiments correspond to the 124-101 General Physics 1 
 
125-201   คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 Prerequisite : None 
 ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทรีเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทรีเกรต การอินทรีเกรต

ไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ได้ก าหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ 
เวกเตอร์ ค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน เส้นระนาบและพ้ืนผิวในระบบ  3 มิติ จ านวนเชิงซ้อน และ
รูปแบบโพลาร์ 

 Limits and continuity, Derivatives, and Integral of rational number, Techniques of 
integration. Improper integrals. Indefinite integrals, Mathematical Induction, matrix, 3D 
Geometric Algebra, vector, real variables and apply, plane and 3D surface, complex number 
and polar form. 
 
125-202   คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)  
 (Mathematics 2) 
 วิชาบังคับก่อน : 125-201 คณิตศาสตร์ 1 

 Prerequisite : 125-201 Mathematics 1  
 แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร การประยุกต์ใช้งานแคลคูลัสที่มี 2 

ตัวแปรและหลายตัวแปร การอินทรีเกรตตามเส้น การประยุกต์ใช้งานและการอินทรีเกรต ล าดับและอนุกรม
ของจ านวน อนุกรมยกก าลัง อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นเบื้องต้นและการอินทรีเกรตเชิงตัวเลข 
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 Introduction to variables and multivariable Calculus and apply,  line integrals, 
applications and uses, sequence and  series number, power series, Taylor series, numerical 
integration.  
 
155-116 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 จ านวนเต็ม ทฤษฎีจ านวน ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ เซตและล าดับ ตรรกศาสตร์ วิธีการพิสูจน์และ
อุปนัยทางคณิตศาสตร์ การโตของฟังก์ชัน วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ า ทฤษฎีกราฟ นิยามและ
ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า 
 Integer, number theory, functions, relations, sets and sequences, logic, methods of 
proof and mathematical induction, the growth of functions, counting methods and recurrence 
relations, graph theory, recursive definitions and algorithms. 
 
155-117 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Statistics for Data Science and Business Analysis)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของสถิติ ท าความเข้าใจพ้ืนฐานของสถิติ เรียนรู้วิธีการท างานกับข้อมูล
ประเภทต่างๆ วิธีการแสดงกราฟของข้อมูลประเภทต่างๆ ค านวณการวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ความไม่
สมมาตรและความแปรปรวน ค านวณสหสัมพันธ์และความแปรปรวนร่วม จ าแนกและท างานกับการแจกแจง
ประเภทต่างๆ ประมาณการช่วงค่าความเชื่อมั่น ท าการทดสอบสมมติฐาน ตัดสินใจด้วยข้อมูล เข้าใจกลไกของ
การวิเคราะห์การถดถอย ท าการวิเคราะห์การถดถอย ใช้และท าความเข้าใจตัวแปรจ าลอง เข้าใจแนวคิดที่
จ าเป็นส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาไพธอนหรือภาษาอาร์ 
 Understand the fundamentals of statistics, learn how to work with different types 
of data, how to plot different types of data, calculate the measures of central tendency, 
asymmetry, and variability, calculate correlation and covariance, distinguish and work with 
different types of distributions, estimate confidence intervals, perform hypothesis testing, 
make data driven decisions, understand the mechanics of regression analysis, carry out 
regression analysis, use and understand dummy variables, understand the concepts needed 
for data science even with Python and R. 

 
กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม : วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (รวม 14 หน่วยกิต) 

155-111  การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  (Programming for Computer Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม การเริ่มเขียนโปรแกรมขั้นต้น ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรก โครงสร้างภาษาเบื้องต้น ชุดค าสั่ง เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนรอบ การ
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ใช้แถวล าดับ ข้อความ การก าหนดคลาสอย่างง่าย เมธอด แอบสแตก  และอินเตอร์เฟสการใช้ไลบรารี่พื้นฐาน 
และปฎิบัติการที่สัมพันธ์ตามทฤษฎี 

 Basic concepts associated with programming languages; elementary programming, 
primitive data types, operations, simple language constructs; instruction sets, selection  and 
iteration statements; arrays,  strings, and predefined classes; methods, abstractions, and 
interfaces;  use of simple libraries; practices related with theoretical. 

 
155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing for Computer Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 ภาพฉายเบื้องต้น ภาพไอโซเมตริกและออบลิค  วงจรไฟฟ้าในบ้านะบบ 1 เฟส   ระบบโซล่าร์
เซลล์ทั้งระบบออฟกริดและออนกริดที่เพียงพอในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมเติมได้   เขียนแบบลายวงจรพิมพ์
หน้าเดียว ส าหรับงานไมโครคอลโทรลเลอร์หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Preliminary projection, isometric and oblique images; one phase home electrical 
circuit, off-grid and on-grid solar systems for enough additional self-learning; single-sided PCB 
circuit writing for microcontroller or Internet of things that used in everyday life. 
 
155-114 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Electrics and Electronics for Computer Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ศึกษาแหล่งก าเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม ก าลังไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า RLC เบื้องต้น และหม้อแปลงไฟฟ้า 
ความรู้พื้นฐานส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไดโอด โฟโตเซนเซอร์ ออป
แอมป์ ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์และมอสเฟส  วงจรเรียงกระแส  วงจรเซนเซอร์เบื้องต้น และการควบคุมเซอร์
โวและสเตปมอเตอร์  และปฎิบัติการที่สัมพันธ์ตามทฤษฎี 
 Study Power source, Ohm’s law, electric power, basic RLC circuit and transformer, 
knowledge base for electronics, characteristics of electronic devices such as diode, photo-
sensor, op-amp., bipolar transistors and MOSFET, rectifier circuit, basic sensor circuit and 
servo/step motors controlling. And perform related theoretical operations 
 
155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Logic Circuits and Digital System) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูลีน ตารางความจริง การลดรูปสมการบูลลีน
โดยใช้แผนที่แบบคาร์นอและวิธีควินแม็คคลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิ
ฟรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชันและวงจรซีเควนเชียล และปฎิบัติการที่สัมพันธ์ตามทฤษฎี 



 

39 
 

 Basic theory of switching circuit, 39luetoo algebra, truth table, 39luetoo equation 
reduction by karnuaugh map and Quinmacrossky method, Wein diagram, logic gates, flip-flops, 
counters, shift registers, combination and sequential circuit design. And perform related 
theoretical operations 
 
155-420   กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 (Cyber Law and Ethics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย เนื้อหา การส่งเนื้อหา และ
การศึกษา กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ของวงการคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 
 Information on information systems ethics (cyber ethics) including content, delivery, 
and pedagogy; laws and regulations of the computer industry and the computers usage in 
Thailand. 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน : ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (6 หน่วยกิต) 
155-387  การเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-2-5) 
 (Machine Learning) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-117 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
 Prerequisite : 155-117 Statistics for Data Science and Business Analysis 
 พ้ืนฐานทางทฤษฎีของการเรียนรู้ของเครื่องด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดการลงมือเขียนโปรแกรม 
เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน แบบไม่มีผู้สอนและแบบเสริมก าลัง โครงข่ายประสาทเทียม การลด
มิติและการแบ่งกลุ่ม เครือข่ายเบเยเซียน และการทดลองในการเรียนรู้ของเครื่อง 
 Fundamentals of machine learning theories through examples and hands- on coding 
exercises. Machine learning techniques for supervised learning, unsupervised learning, and 
reinforcement learning. Neural networks, Dimensionality reduction and clustering, Bayesian 
networks and Machine learning experiments. 
 
155-394   การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล  1(0-2-3) 
 (Digital Transformation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล ความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงกับ
องค์ประกอบอ่ืน  ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิตอล และวิเคราะห์ระบบงานเดิมขององค์กร เพื่อ
น าเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิตัล 
 Study models to transform to digital organization, some elements that related to 
the change, examples of digital transformation, problem analysis from legacy system; project 
proposal writing (QF17) for computer engineering project. 
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155-494   โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2(0-4-6) 
 (Computer Engineering Project) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-394 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล 
 Prerequisite : 155-394 Digital Transformation 
 การวางแผนบริหารการท าโครงงาน การตั้งสมมติฐาน และการทดลองในแต่ละส่วนงาน  การ
รายงานความคืบหน้าต่อที่ปรึกษาโครงงาน  การรวมส่วนงานทุกส่วนเข้าด้วยกัน การทดสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล และความพึงพอใจต่อการใช้งาน การสรุปปัญหา และเสนอแนวทางพัฒนา การเขียนเล่มปริญญานิพนธ์ 
การเขียนบทความวิชาการ การเตรียมสอบโครงงาน และการสอบโครงงานกับคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบัน  
 Project management planning,  assumptions  and experimentation  each segment, 
reporting progress on advisor,   integration of all the components together, test the accuracy 
of the information and satisfying of stakeholder, outlining the issues and proposed next of 
development, thesis and journal writing , project examination preparation and the project 
examination with the department of computer engineering faculty include 40 luetoot 
committee. 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน : ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  (รวม  13 หน่วยกิต) 
155-228 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 (Data Structure and Algorithms) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 หรือเรียนพร้อมกัน 

 Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering  
 (Core course + prerequisite course) 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นพ้ืนฐานและการกระท าที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแตก คิว ลิสต์ ตารางแฮช 
ต้นไม้ กราฟ การค้นหา การจัดล าดับ การวิเคราะห์อัลกอริทึม อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง  และแบบท าซ้ า 
และปฎิบัติการที่สัมพันธ์ตามทฤษฎี 
 Basic data structures and their related operations such as array, stack, queue, lists, 
hash tables, trees, graphs, searching, sorting, algorithm analysis, iterative and recursive 
algorithms. And perform related theoretical operations 

 
155-322 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Database Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างและการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน การเขียน ER-DIAGRAM การจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL การสร้าง VIEW  การควบคุมด้วย TRANSACTION การสร้าง LOG การใช้ 
TRIGGER การเขียน STORE PROCEDURE การส ารองข้อมูลและการเรียกคืนข้อมูล  
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 Concept of database system, file and database; design database with normalization, 
ER-diagram,  database management with SQL, create VIEW, transaction control, create log, 
trigger, store procedure, backup and restore.  
   
155-421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)  
 (Software Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การจัดการความต้องการ ข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม และการ
ออกแบบซอฟต์แวร์แบบเชิงอ็อบเจกต์ การยืนยันความถูกต้อง การทดสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ การ
ประกันคุณภาพ การบริหารโครงการ โครงสร้างหมู่คณะ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ และเครื่องมือที่ช่วยในงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 Requirement management specifications conventional and object oriented software 
designing, verification and validation, software testing, software metrics, quality assurance, 
project management, team structure, software maintenance, and software engineering tools. 

 
155-227  การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น  3(2-2-5) 
  (Web Application Programming) 
  วิชาบังคับก่อน : 155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  โครงสร้างและการท างาน กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาระบบงานบนเว็บ ภาษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมบนเว็บเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่สารสนเทศ   
 Web programming concepts, structure and function, design process and web 
application development; web programming languages; design and development of web 
program connected with database for publishing information. 
 
155-351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย  1(0-2-3) 
 (Mobile Programming Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : 155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและสร้างแอปพลิเคชันผ่าน อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แพด 
และแท็บเล็ต  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมผ่านอุปกรณ์พกพาที่ทันสมัยต่าง ๆ อาทิเช่น ไอโฟน ไอแพด และ
โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 Practice in programming of applications for mobile computing including devices 
such as mobile phones, pads and tablets, programming for mobile devices such as iPhones, 
iPads and android smart phones. 
 
 



 

42 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  (รวม 24  หน่วยกิต) 
155-151  ปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  1(0-2-3) 
  (IoT Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 การทดลองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวัน การเขียนโปรแกรม 
การจ าลองการท างาน การรับค่าเซ็นเซอร์ การแสดงผล การส่งค่าควบคุมการท างานของอุปกรณ์เอาต์พุต การ
รับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย สามารถควบคุมหรือแสดงผลได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 Practice about Internet of Things for application in everyday life; programming, 
simulate; receiving sensor values, display, sending output device control values, data 
communication through network system, can be controlled or displayed on both mobile 
phones and computers. 
 
155-152  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  2(1-2-3) 
  (Computer for Engineer) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 ระบบคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ ภัยคุกคามที่เกิดกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกัน 
 Computer systems and installation, Upgrading of computer, Troubleshooting of the 
computer systems, Maintenance of computer systems and preventive maintenance, 
Computer Network and the installation of a computer network, Troubleshooting of the 
computer network, Operating systems and installation,Troubleshooting of the operating 
systems, The threat to the computer system and how to protect. 
 
155-251  ปฏิบัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและส่วนประสานกับผู้ใช้งาน  1(0-2-3) 
  (UX / UI Design Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 หลักการและแนวคิดการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานขั้นพ้ืนฐาน การโต้ตอบแบบ
กราฟิกและแบบเว็บไซต์การเก็บพฤติกรรมผู้ใช้ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการติดต่อโต้ตอบ ภาษา
เพ่ือการแสดงผล การวัดความพึงพอใจผู้ใช้ การยศาสตร์ สุขภาพและความปลอดภัย น าหลักการทางทฤษฎีมา
ท าการประยุกต์สร้างการแสดงผลจริงโดยการเขียนภาษาโปรแกรม CSS และ HTML 
 Basic principle and concept of user and computer interaction, graphical and web 
interaction, user behavior collection, basic theory in design of interactive systems, user 
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satisfaction assessment; ergonomics, health and safety;  apply theory to create interface using 
CSS and HTML. 
 
   
155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None  
 หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบและเทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้แก่ การส่ง
สัญญาณ การเข้ารหัสและการควบคุมการส่งสัญญาณ ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โมเดลอ้างอิงส าหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โมเดลอ้างอิงโอเอสไอและอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
ทั้งผ่านสายน าสัญญาณและไร้สาย แนวคิดและข้อตกลงในการรับส่งข้อมูลเพียร์ทูเพียร์ เครือข่ายท้องถิ่นและ
เครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ตและเอทีเอ็ม ประเด็นการออกแบบในชั้น เครือข่ายแบบต่าง ๆ  อัลกอริทึม
ค้นหาและเลือกเส้นทางที่เหมาะสม วิธีการควบคุมความคับคั่งแบบต่าง ๆ มาตรฐานและตัวอย่างของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย ประเด็นการออกแบบในชั้นน าส่งข้อมูล คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและตัวอย่างโพร
โทคอลน าส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี และตัวอย่างการน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษาความมั่นคงของเครือข่าย เป็นต้น  
 An overview of data communication, components and communication technolo-
gies, signal transmission, encoding and transmission control, an overview of computer 
networks, referenced models of computer network such as OSI and TCP/IP, wire and wireless 
digital communication basis, concepts and agreements for peer-to-peer communication, LAN 
and WAN such as Ethernet and ATM, network layer design issues, routing algorithm, congestion 
control methodologies, standards and examples of networking, transport layer design issues, 
quality of services, standards and examples of transport protocols such as TCP and UDP and 
some computer network applications such as e-mail, WWW and network security. 
 
 
155-325 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 (Operating Systems)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None  
 หลักการและแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม่  ได้แก่ โพรเซสโมเดลของการ
ประมวลผล การไม่ให้โพรเซสท างานในช่วงเวลาเดียวกัน และการท างานร่วมกันของโพรเซส การใช้เซมาฟอร์ 
การส่งผ่านข้อความ และมอนิเตอร์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการตรวจจับเดดล็อกของโพรเซสและการป้องกัน 
และยังกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรต่าง  ๆ ตั้งแต่การจัดตารางท างานให้โพรเซสเซอร์  การบริหาร
หน่วยความจ า  และการจัดการหน่วยความจ าส ารอง  และสุดท้ายยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของ
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ และทิศทางการออกแบบและพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต 
 Principles and concepts that govern the design of modern operating systems;  
process model of computation, mutual exclusion, process synchronization, semaphores, 
message passing, and monitors; process deadlock detection and prevention resource 



 

44 
 

management, processor scheduling, memory management, and management of secondary 
storage devices; operating system architectures and future trends in computing on operating 
system design. 
 
155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-3) 
 (Computer System Laboratory 1) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือเรียนพร้อมกัน 
 Prerequisite : 155-224 Computer Network 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและบริหารระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไคลเอนต์-
เซิร์ฟเวอร์ การจัดการอินพุท-เอาท์พุท หน่วยความจ าระบบแฟ้ม การจัดการด้านบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้งและ
จัดการการให้บริการของระบบปฏิบัติการส าหรับเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์  รวมทั้งกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ติดตั้งและจัดการการให้บริการของระบบปฏิบัติการส าหรับ
เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์รวมทั้งกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์  
 Laboratories on installation and management of client-server, network operating 
system, management of input-output, memory and file system, user account management, 
installing and configuring the server operating system; and providing data and computer system 
security.   
 
155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 2 1(0-2-3) 
 (Computer System Laboratory 2) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-325 ระบบปฏิบัติการ หรือเรียนพร้อมกัน 
 Prerequisite : 155-325 Operating Systems  
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและบริหารเซิร์ฟเวอร์เสมือน การสร้างเครื่องจักรเสมือน การ
ก าหนดค่าและการจัดการเครื่องจักรเสมือนการก าหนดค่าและการจัดการเครือข่ายเสมือน การก าหนดค่าและ
การจัดการแหล่งเก็บข้อมูลเสมือน การบริหารจัดการและการตรวจสอบทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์เสมือน 
 Laboratories on installation and management of virtualization server, creating 
virtual machines, configuring and managing virtual machine, configuring and managing virtual 
networks, configuring and managing virtual storage, resource management and monitoring of 
virtualization server 
 
155-380 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)                          3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 Prerequisite : 155-224 Computer Network 
 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ หลักการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนและก าหนดนโยบายด้านการ
รักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการ
เข้าถึงทรัพยากร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบการโจมตีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลด้านการรักษาความปลอดภัยบน
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อินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์  ความปลอดภัยของเว็บแอปพลิ เคชัน การป้องกันใน
ระบบปฏิบัติการ กรอบและมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
 Theory and knowledge related to information security, corporate computer security 
principles, security threats, security planning and policy, risk analysis, cryptography, 
authentication, access control, network security, attack patterns on computer network, 
network security tools, Internet security protocols, software security, web application security, 
operating systems security, frameworks in computer security. 
 
155-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Preparation to Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 หลักการปฏิบัติตนในการท างานในองค์กร ความรู้เบื้องต้นในการท างาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการท างาน และการน าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติรวมถึงการรู้เท่าทันสื่อ
ต่าง ๆ จากท่ีได้เรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 The principles for behaving properly while working in an organization, basic 
knowledge for working, duties and responsibilities, appropriate working attitude and the ability 
to apply ideas, theories, practices and knowledge obtained from the classroom to the working 
environments. 
 
155-393   สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 Prerequisite : 155-392 Preparation for Cooperative Education 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
 Practices in computer engineering related company approximately 640 hours 
 
155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 (Seminar Computer Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ น าเสนอ อภิปราย สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี  
 Searching of article, presenting and discussion the topic relate to computer 
engineering and technology. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน : ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (รวม 13 หน่วยกิต) 
155-223  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Computer Organizations and Architectures) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ เช่น สถาปัตยกรรมของ
ตัวประมวลผลและหน่วยค านวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุมเส้นทางของข้อมูลสู่หน่วยประมวลผลกลางการ
จัดการส่งข้อมูลระดับรีจิสเตอร์ ชุดค าสั่ง การอ้างอิงแบบต่าง ๆ  ระบบจัดการการติดต่ออุปกรณ์ หลักการ
ออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง 
 Computer architecture, functionality of computer components, central processing 
unit, arithmetic and logic unit, data path control, data transfer at register level, instruction set, 
addressing modes input/output management, principle of computer hardware design and high 
performance computer architectures. 
 
155-225 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3(2-2-5) 
 (Microprocessor and Interfacing) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 
 Prerequisite : 155-215 Logic Circuits and Digital Systems 
 โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสต่าง ๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุท
พอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง
เพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพ่ือการควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ต
อนุกรม และพอร์ตอื่น ๆ ระบบหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง ระบบไฟล์ข้อมูล 
 Microcomputer architecture; microprocessor; various types of bus system; input 
ports output ports; display adaptor; monitor; peripherals; controlling program using assembly 
language and higher level languages; design of interfacing circuit for controlling external circuits 
via parallel port, serial port, and the other types of ports; main memory system; secondary 
storage devices; file system. 

 
155-329 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : 155-225 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 
 Prerequisite : 155-225 Microprocessor and Interfacing 

 ระบบสมองกลฝังตัวเน้นที่การสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับภายนอก การประหยัด
พลังงาน ความมั่นคง และ เสถียรภาพ หลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา  
 Embedded systems, the emphasis on communication among distributed systems, 
interfacing with external environments, energy conservation, safety and reliability, design 
principles, methodologies, design tools, and case studies. 
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155-495 หุ่นยนต์ศาสตร์ (Robotics)    3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 พ้ืนฐานเทคโนโลยีการน าเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการท างานในภาคอุตสาหกรรมและการใช้
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน หัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบเดินหน้าและถอยกลับ  
เส้นทางและการวางแผนวิถีโคจร การควบคุมแบบป้อนกลับ อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ  การ
เคลื่อนไหวของตัวหุ่นยนต์ การควบคุมหลายตัวแปร การควบคุมแรง การควบคุมการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 
การควบคุมด้วยภาพ 
 An introduction to automation technology in industry and everyday use, forward 
and inverse kinematics, path and trajectory planning, feedback control, actuators and sensors,  
mobile robot kinematics, computer vision, vision-based control. 
155-352  ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด์  1(0-2-3) 
  (Cloud Engineer Laboratory) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  Prerequisite : None 
 ฝึกเกี่ยวกับ การเซตสถาปัตยกรรมแบบต่างๆโดยใช้คลาวด์จากผู้ให้บริการเช่น  AWS, Microsoft 
Azure, Google Cloud หรืออ่ืนๆ ผสานโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เข้ากับโครงสร้างของระบบคลาวด์ 
การบริหารจัดการความปลอดภัยการเข้าถึงระบบคลาวด์ การท าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบบในบ ารุงรักษาระบบ
ในฐานะและการแก้ปัญหา 
 Pratise about the following topic; setting up architectures using cloud providers like 
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, or others, Migrating existing infrastructures to cloud-based 
systems, Managing security and access of cloud-based systems, Ongoing operational 
administration, maintenance, and  troubleshooting. 

 
กลุ่มวิชาเลือก 

151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 (Engineering Economics)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 การบัญชีเบื้องต้นและการวิเคราะห์เบื้องต้น  การเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุน  ระยะเวลาการ
คืนทุน มูลค่าปัจจุบันและการวิเคราะห์อัตราตอบแทน  อายุทางเศรษฐกิจและการทดแทน ความไม่แน่นอน
ของเสี่ยงและผลของเงินเฟ้อ 
 The basic accounting and basic analysis, comparing alternatives on investment, 
payback period, present value and rate of return analysis, economic life and replacement, 
uncertainty of risk and effects of inflation. 
 
155-365  ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับยานยนต์                   3(3-0-6) 

 (Automotive Embedded Systems)    
 วิชาบังคับก่อน : 155-329 ระบบสมองกลฝังตัว  
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 Prerequisite : 155-329 Embedded System 
 ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัวส าหรับยานยนต์  การสื่อสารระหว่างระบบย่อยต่าง ๆ การ
เชื่อมต่อกับภายนอก การประหยัดพลังงาน  ระบบความปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบต่าง ๆ หลักการ
ออกแบบ วิธีการ บัส ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ การอินเตอร์รัพท์ การสื่อสารระหว่างโพรเซส  ระบบปฏิบัติการแบบทัน
กาล การออกแบบร่วมระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โปรแกรมในงานวิศวกรรมยานยนต์ 
 An overview of embedded systems for Automotive, communication among sub-
systems, interfacing with external environments, energy conservation, safety, and reliability; 
principles of design and methodologies : buses, device drivers, interrupt, inter-process 
communication, real-time operating system, hardware and software co-design; application of 
embedded systems in automotive engineering. 
 
155-410 หลักการสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Principle of Communication and Data Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 สัญญาณและสเปกตรัม เทคนิคการมอดูเลตแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สัญญาณรบกวน สัญญาณ
แทรกแซงและการลดทอนของสัญญาณ ช่องการถ่ายทอดสัญญาณ แบบโครงสร้างของการสื่อสาร 
องค์ประกอบและเทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้แก่ การส่งถ่ายสื่อสัญญาณ การเข้ารหัสและการควบคุมการ
เชื่อมโยงการส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการสวิตช์และการมัลติเพล็กซ์ สถาปัตยกรรมเครือข่ายท้องถิ่นและ
เครือข่ายระยะไกล สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโพรโตคอล   
 Signal and spectrum, analog and digital modulation technics, noise, interference 
and attenuation, channel, components and communication technologies, signal transmission, 
encoding and transmission control, switching and multiplexing, LAN and Internet,  protocol 
and network architecture. 
 
155-423  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)  
 (Information Systems Analysis and Design) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-322 ระบบฐานข้อมูล 
 Prerequisite : 155-322 Database Systems 
 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรและระบบธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิม
ศักยภาพของระบบ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การสร้างแผนภูมิการไหลของข้อมูล
ข้อมูลดิกชันนารี การออกแบบระบบ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ 
 The significance of information technology to business organization, the supporting 
of information technology to system, System Development Life Cycle (SDLC) phases, system 
analysis, data flow diagram, data dictionary, system designing user interface, data collecting 
section and object oriented analysis and design. 
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155-441 การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 Prerequisite : 155-224 Computer Network 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน หลักการส่งผ่านแบบไร้
สาย การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เสาอากาศ การมอดูเลท การมัลติเพล็กซ์ การควบคุมการเข้าถึงแบบหลายทาง 
เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE802.11 การวางแผน การออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายท้องถิ่น
แบบไร้สาย การส ารวจสถานที่ ความปลอดภัยบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การ
จัดสร้างความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย เครือข่ายเมืองแบบไร้สาย และเครือข่าย
ระยะไกลแบบไร้สาย อาร์เอฟไอดี เอ็นเอฟซี การจัดการและการแก้ปัญหาเครือข่ายไร้สายเบื้องต้น 
 Introduction of wireless network technologies and applications, wireless 
transmission basis, radio propagation, antennas, modulation, multiplexing, multiple access 
control, WLAN (Wireless Local Area Network), IEEE 802.11 standard, planning, design and 
deploying WLAN, site survey, WLAN security and related standards, wireless network security 
implementation, WPAN (Wireless Personal Area Network), WMAN (Wireless Metropolitan Area 
Network), WWAN (Wireless Wide Area Network), Radio Frequency Identification (RFID), Near-
Field Communication (NFC), managing and troubleshooting wireless network basics. 

 
155-442 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 Prerequisite : 155-224 Computer Network 
 สถาปัตยกรรม การใช้งาน การให้บริการ และโพรโทคอลต่าง ๆ  ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงที่และแบบพลวัต  การเชื่อมต่อของเว็บและสถาปัตยกรรมของ
อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกับช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ การท างาน
ของบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบการส่งข้อความและพูดคุย การค้นหาในอินเทอร์เน็ต การประมูลและ
การซื้อขายในอินเทอร์เน็ต การท าธุรกิจในอินเทอร์เน็ต เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อประสม การส่งภาพ 
และเสียงในอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบมัลติแคสต์ และเครือข่ายเอ็มโบน เทคโนโลยีแบบพุช และระบบ
ความมั่นคงในอินเทอร์เน็ต 
 Architecture, application, services and protocols of Internet network, world wide 
web technology (both static and dynamic), web connection and Internet architecture, 
connectivity with other communication channels (such as television, telephone), Internet 
services operation, messaging and chat system, Internet search engine, Internet auction and 
trading, E-business, Internet agent, multimedia system, voice and video broadcasting, multicast 
communication and MBONE, push technology and Internet security. 

 
155-444 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย (Network Programming) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 Prerequisite : 155-224 Computer Network 
 การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซ็อกเก็ต ยูนิแคสต์ บรอดแคสต์ และมัลติแคสต์ การ
เขียนโปรแกรมแบบมัลติเธรด การเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายไร้สายระยะใกล้ส่วนบุคคล 
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 Client-server socket programming; unicast, broadcast and multicast socket 
programming; multithread programming; programming in wireless personal area network.  
 
155-447  การสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval) 3(3-0-6)  
 วิชาบังคับก่อน : 155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 
 การจัดเก็บและเรียกดูสารสนเทศที่อยู่ในรูปเอกสาร รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว การ
วิเคราะห์ลักษณะของสารสนเทศที่อยู่ในเอกสาร ความคล้ายคลึงกันของเอกสาร หลักในการก าหนดตัวอ้างหรือ
ดัชนี วิธีการหาคู่เหมือน ข้อควรค านึงถึงในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บและการค้นคืนงาน
สารสนเทศที่อยู่ในสื่อแบบต่าง ๆ  
 Methods and technologies relevant to storing and retrieving information in the form 
of documents, images, audio and video;  Storage and retrieval issues, nature of media and 
information they contain, similarity between documents, indexing techniques, matching 
processes, storage and retrieval options, information storage and retrieval in varies means. 

 

155-456  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 (Advanced Computer Programming)   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 เขียนแอพพลิเคชั่นที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่นผ่าน IDE หรือ API , ศึกษา
วิธีการและพัฒนา API , ศึกษาและพัฒนาการท าลงลายมือชื่อดิจิตอล, ศึกษาการสร้างการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้า
ใช้งานครั้งเดียว (Single Sign on) 
 Develop application that interact with other application via IDE or API, study 
methods and develop API, study and develop application that uses digital signature, study 
how to create single sign on system. 
    
155-457 การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None  

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล สัญญาณไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ระบบ
สัญญาณไม่ต่อเนื่องบนโดเมนเวลา การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การ
แปลงซี การวิเคราะห์ระบบสัญญาณไม่ต่อเนื่องบนโดเมนความถี่ การสุ่มค่าและสร้างสัญญาณใหม่ การ
ออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก การออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัล วงจรกรองแบบ เอฟไออาร์ วงจรกรอง
แบบ ไอไออาร์ 
 Introduction to digital signal processing, discrete signal, time domain discrete signal 
analysis, discrete fourier transform, discrete time fourier transform, frequency domain discrete 
signal analysis, sampling and reconstruction, analog filter design, digital filter design, Finite 
Impulse Response filter,  Infinite Impulse Response filter.  
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155-458 การปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Computer Network Configuration) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-224 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 155-224 Computer Network 

 การรักษาความมปลอดภัยบนเครือข่ายท้องถิ่น การโจมตีบนเครือข่ายท้องถิ่น การปรับแต่ง
เครือข่ายสวิตซ์ให้มีความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง โปรโตคอลดีเอชซีพีเวอร์ชั่น 4 โปรโตคอลเอสแอลเอ
เอซี และดีเอชซีพีเวอร์ชั่น 6 โปโตคอลในการจัดเส้นทางโอเอสพีเอฟ การแปลงหมายเลขไอพี ระบบตรวจจับ
และป้องกันการบุกรุก วีพีเอ็นและไอพีเส็ก เครือข่ายแบบเสมือน การท าเครือข่ายอัติโนมัติเบื้องต้นด้วยเรสฟูล
เอพีไอ การบริหารจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
 LAN security, attack on LAN, switch configuration to support better performance and 
security; access control; DHCPv4 , SLAAC and DHCPv6 ; OSPF; NAT; IDS and IPS; VPN and IPSec; 
network virtualization, network automation with RESTful APIs; traffic logs management  
 

155-459 การทดสอบเจาะระบบและการวิเคราะห์ภัยคุกคามเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Penetration Testing and Threat Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 155-380  Computer Security 

 หลักการและเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง การประเมินช่องโหว่ การทดสอบ
เจาะระบบทั้งบนระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชั่น การวิเคราะห์ภัยคุกคาม และการตอบโต้ เนื้อหา
ประกอบด้วย การวางแผน การตระเวณ การสแกน การด าเนินการเจาะระบบ การด าเนินการหลัง การเจาะ
ระบบ และรายงานผล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าช่องโหว่ความม่ันคงของระบบสามารถจะถูกเจาะได้อย่างไร และ
เรียนรู้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น 
 Topics include risk assessment, vulnerability assessment, penetration testing both 
on network and application, threat analysis and incident response.  The course covers 
planning, reconnaissance, scanning, exploitation, post-exploitation, and result reporting. The 
student discovers how system vulnerabilities can be exploited and learns to avoid such 
problems.  
 

155-481 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมสมัย                       3(3-0-6) 
 (Contemporary Computer Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมสมัยที่ได้รับความสนใจ 
 Contemporary computer technology. 

155-482 การเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย (Mobile Programming)                      3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering  
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 การเขียนโปรแกรมและสร้างแอปพลิเคชันผ่าน อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แพด และแท็บ
เล็ต  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมผ่านอุปกรณ์พกพาที่ทันสมัยต่าง ๆ อาทิเช่น ไอโฟน ไอแพด และโทรศัพท์
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 The programming of applications for mobile computing including devices such as 
mobile phones, pads and tablets, programming for mobile devices such as iPhones, iPads and 
android smart phones. 
 
155-483 เทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology)                                 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 แนะน าเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับโมบาย พัฒนาการของโมบาย หน่วยประมวลผลและ
หน่วยความจ า มาตรฐานการในการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น บลูทูธ เซลลูล่าร์ดาต้า วายฟาย อาร์เอฟไอดี 
และเอ็นเอฟซี เซนเซอร์และอุปกรณ์ ไจโรสโคป เซนเซอร์ความเร่ง เข็มทิศดิจิ ทัล เซนเซอร์อุณหภูมิและ
ความชื้น ซีซีดีเซนเซอร์และเซนเซอร์แสง แพลตฟอร์มส าหรับโมบาย 
 Introduction to Technology for mobile, mobile generation, CPU and memory, 
communication standards such as 52 luetooth, cellular data, Wi-Fi, RFID and near field 
communication, peripheral sensors and modules, gyroscope, accelerometer, digital compass, 
temperature & humidity sensor, CCD sensor and light sensor, platform and application for 
mobile. 
 
155-484 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)                                     3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 แนะน าเรื่องเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล รวมถึงกระบวนการเตรียมข้อมูล 
กระบวนการพ้ืนฐานการท าเหมืองข้อมูล กฎเกณฑ์ต่าง ๆ การรวมกันของข้อมูล การตัดสินใจโดยวิธีการแขนง
การตัดสินใจ การวิเคราะห์กลุ่ม การแยกประเภท การเรียนรู้ของเครื่อง การแสดงผลข้อมูล และคลังข้อมูล 
อภิปรายการใช้งานแอปพลิเคชันการท าเหมืองข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียด 
 An introduction to data mining techniques, including data preprocessing, data 
mining primitives, association rules, decision trees, cluster analysis, classification and machine 
learning, data visualization, and data warehousing. Applications from a wide variety of domains 
will be discussed in detail. 
155-485 การเขียนโปรแกรมเกม (Game Programming)                          3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 แนะน าเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการโปรแกรมเกมแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งาน และเกมแบบ
เสมือนจริง หัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้วิธีการวนรอบและการด าเนินการแบบเทรด การสร้างภาพสาม
มิติ การสร้างฉากและพ้ืนหลัง โมเดลแบบหลายมุมมอง การจัดองค์ประกอบ การค้นหาการชนกันของวั ตถุ 
โมเดลทางการภาพ ความฉลาดของเกม รองรับผู้เล่นจ านวนหลายคนและเล่นผ่านระบบเครือข่าย 
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 An introduction to tools and techniques for programming interactive game and 
virtual reality simulations. Topics include event loops and execution threads, rendering and 
animation in 3D, terrain/background representation, polygonal models, texturing, collision 
detection and physically-based modeling, game AI, and multi-user game and networking. 
 
155-486 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์        3(3-0-6) 

 (Geographic Information System) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบ และการใช้ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ หัวข้อต่าง ๆ รวมถึง 
โครงสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แอปพลิเค-
ชันที่เก่ียวกับระบบเขตพ้ืนที่  ระบบบริหารจัดการ ปัญหาเรื่องการขนส่งและการสืบค้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 An introduction to the principles, design and use of spatial information systems. 
Topics to be covered include spatial data structures, spatial data management, spatial analysis 
and spatial problem solving. Applications for cadastral systems, administrative systems, 
transportation problems and spatial information retrieval. 
 
155-555   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) 3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 Prerequisite : None 
 กลยุทธ์การบริหารองค์กรและเว็บไซต์ องค์กรที่เกี่ยวข้องโครงข่ายภายในองค์กรและระหว่าง

องค์กร ทางด่วนข้อมูล การรวมระบบเก่าเข้ากับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นและโครงสร้าง
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร การสนับสนุนและการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ การประเมินจ านวนและ
ความเห็นของผู้เข้าชม การสร้างเว็บไซต์แบบโครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบ การเผยแพร่ การควบคุมเวอร์ชั่น
และการส ารองข้อมูล การตรวจสอบเว็บไซต์ การสร้างแบบจ าลองวงจรชีวิตของเว็บไซต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 The strategies for managing organizations and websites that involved both inside 
and outside networks, data highway, integration of existing data system and e-commerce 
system, the fundamentals of e-commerce; managing, supporting and maintaining the websites, 
number of visitors analysis, creating website and structure for designing the website, publishing, 
version control and data backup, website verification, creating the prototype of web site life 
cycle and the related laws and regulations. 
 

155-557 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 หลักการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ หลักการสารสนเทศ มนุษย์ในฐานะผู้ประมวลสารสนเทศหลักการ
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ด้านระบบ หลักการด้านการวางแผนและควบคุม โครงสร้างองค์กรและหลักการจัดการระบบสนับสนุนการ
วางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการด้านความรู้ข้อก าหนดความต้องการด้านสารสนเทศ 
การพัฒนา การจัดท าให้ส าเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
 The principles of management information system, information technology structure 
for management, decision-making process, information principles, human as an information 
operator, system principles, planning and control principles, organization structure and 
decision support system, knowledge support system, information technology specification, 
development, success and information resource management. 
 

155-564 การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ่ (VLSI Design) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-114 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 Prerequisite : 155-114 Basic Electrics and Electronics for Computer Engineering 
 ด้านวงจรรวม การเจือสาร การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่ การออกแบบระดับวงจร ระดับ
ลอจิก การท าเลย์เอาท์ การจ าลองและการตรวจสอบการท างานของวงจรรวมขนาดใหญ่มาก คอมพิวเตอร์เพ่ือ
ช่วยในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 
 Integrated circuit development, fabrication process, VLSI design methodology, 
circuit and logic design, VLSI layout, VLSI circuit simulation and verification, CAD in VLSI design. 
 
155-565  การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Digital System Design) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-215  วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

 Prerequisite : 155-215 Logic Circuits and Digital Systems  
 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประมวลและแสดงผลทางตรรกะ การออกแบบวงจรดิจิทัลฟังก์ชันต่าง 
ๆ ความรู้เกี่ยวกับวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาออกแบบและวิเคราะห์วงจรคอม
บิเนชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้
แบบต่าง ๆ เช่น พีเอแอล ซีพีแอลดี และ เอฟพีจีเอ ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และการใช้
ภาษาเอชดีแอลส าหรับช่วยในการออกแบบ 
 Review knowledge of logic processing and representation, basic combination logic 
circuit design, synchronous and asynchronous sequential circuit, combination and sequential 
logic circuit implementation and analysis, implementing logic function using programmable 
device such as PAL, CPLD and FPGA, computer hardware design process, hardware design using 
HDL. 
 
155-567 การทดสอบวงจรดิจิทัล (Testing of Digital Circuits) 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 
 Prerequisite : 155-215 Logic Circuits and Digital Systems 

 ความผิดพร่อง และแบบจ าลองความผิดพร่องในวงจรดิจิ ทัล ความเชื่อถือได้ การสร้างรูป
แบบทดสอบ ค่าความครอบคลุม ความผิดพร่องและการสร้างรูปแบบทดสอบทั้งในวงจรเชิงผสมและเชิงล าดับ 
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วงจรกวาดตรวจ การออกแบบวงจรที่สามารถทดสอบได้และวงจรที่สามารถทดสอบตนเองได้ การทดสอบ
หน่วยความจ า และเทคนิคท่ีใช้ในการทดสอบวงจรดิจิทัลแบบต่าง ๆ 
 Fault and fault model in digital circuits, validity and reliability, test pattern 
generation, fault coverage, test pattern generation in combinational and sequential circuits,   
design for test,  scaning  circuits, build-in self-test circuits, testing of memory, and contemporary  
test techniques. 
 
155-576 คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) 3(2-2-5)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนะน าระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น อุปกรณ์อินพุทเอาต์พุท การหาทางเดินของจุดจากภาพ 
การแปลงใน  2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการก าหนดกรอบหน้าต่าง 
อัลกอริทึมการตัด การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิวพอยน์ แนวความคิดการประมวลผลใน  3 มิติ การแสดงภาพใน 
3 มิติ การแปลงใน  3 มิติ การมองใน  3 มิติ การค านวณหาเส้นประและพ้ืนผิวที่มองไม่เห็น การให้ระดับแสง

และแสงสีกับวัตถ ุการประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 Overview of graphic systems, input-output devices, scan-conversion, two-
dimensional transformations, translation, scaling, rotation, reflection, shearing, windowing 
concepts, clipping algorithms, window-to-viewport transformation, three-dimensional 
concepts, three-dimensional representations, three-dimensional transformations, three-
dimensional viewing, hidden-surface and hidden-line removal, shading and color models and 
application of computer graphics. 
 
155-577 การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทัล (Digital Image Processing) 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 ความรู้เบื้องต้นส าหรับการประมวลผล และวิเคราะห์สัญญาณภาพ การแทนสัญญาณของภาพด้วย
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ การรับรู้และเข้าใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ 
การเพ่ิมคุณภาพของภาพ รวมทั้งการกรองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ 
 Introductory course on image processing and analysis dealing with athematical 
representation of images, image sampling and quantization, image perception, image 
transforms, image enhancement, filtering and image coding. 
 
155-578 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 Prerequisite : None 
 สื่อประเภทต่าง ๆ การจัดประเภทสื่อ คุณลักษณะและความต้องการของข้อมูลสื่อประสม โมเดล
และโครงสร้างการเก็บข้อมูลสื่อประสม ระบบสารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานการบีบอัดข้อมูล คุณภาพการ
บริการของโปรแกรมประยุกต์สื่อประสม การท างานพร้อมกันของสื่อประสม สภาพแวดล้อมการท างานของสื่อ
ประสม สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบสื่อประสม ระบบสื่อประสมแบบกระจาย  
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 A study of types of media, media classification, characteristics and requirements of 
multimedia, multimedia storage models and structures, multimedia information systems, data 
compression standards, quality of service in multimedia application, media synchronization, 
multimedia system environment, multimedia system architecture and components, 
distributed multimedia systems. 
 
155-586 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 Prerequisite : None 
 การแทนข้อมูลเพ่ือใช้ในงานอนุมานโดยคอมพิวเตอร์  ห้วงค าตอบ และการค้นหา ตรรกและการ
วินิจฉัยจากเหตุไปสู่ผล การวินิจฉัยจากผลไปสู่เหตุ และความไม่แน่นอน ระบบอนุมานซึ่งก ากับโดยรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมของระบบผู้เชี่ยวชาญ การรวบรวมความรู้ การประเมินผลระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 A study of internal representation and inference, solution spaces and searches, logic 
and deduction, abduction and uncertainty, pattern-directed inference system, the architecture 
of expert systems, knowledge acquisition and expert system evaluation. 

 
155-587 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 Prerequisite : None 
 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรม สคริปต์ กฎและลอจิก 
และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาท
เทียม เจเนอริคทาสก์และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังแนะน าถึงปัญหาที่ตรวจสอบ การเรียนรู้ของเครื่องจักร เอเจนต์ที่
ใช้ฐานความรู้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ การรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน และการเล่นเกม 
 Meaning of Artificial Intelligence; a survey of knowledge representation issues 
including frames, scripts, rules and logic, and AI techniques including weak methods and blind 
search, logic, rule-based systems, neural networks, generic tasks and others. The course will 
also introduce problems of diagnosis, machine learning, knowledge-based agent, natural 
language understanding, computer perception, planning and game playing. 
 
 
155-588  ผู้ประกอบการกับวิศวกร    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and the Engineer) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการตลาด องค์กรธุรกิจ การจัดการบัญชี ธุรกิจการเงิน และการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้เรื่องการเงินส าหรับธุรกิจใหม่ที่มีความเสี่ยงและของข้อเสนอโครงการใหม่ในการจัดตั้งบริษัท 
เข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนยุทธวิธีในการลงทุนในธุรกิจเสี่ยง กระบวนการพัฒนาธุรกิจเสี่ยงการน า
ผลิตภัณฑ์จากแนวความคิดสู่การตลาดและการปฏิบัติ การวางแผนธุรกิจการสร้าง การด าเนินการและ
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ความส าเร็จ แผนธุรกิจ องค์กร งบประมาณ วิธีการงบประมาณและกระบวนการ ความร่ ารวยและหนี้สิน การ
วิเคราะห์ธุรกิจ 
 Discusses basic concepts of marketing, business organization, management 
accounting, business finance, and financial feasibility analysis of new business ventures and of 
new project proposals in established firms; appreciate the financial risks and rewards; strategies 
for investing in new ventures; entrepreneurial strategies, venture development processes, 
bringing products from the idea to market and operation; business planning, implementation, 
operation, and success, business plans, organization, budgets, accounting methods and 
processes, capital and debt, business analyses 
 
155-589  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)  3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารระบบ การพร้อม
ใช้งานในระบบ ประสิทธิภาพและการปรับแต่งระบบ การตรวจรับงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ปัญหาต่าง ๆ การบริหารหน่วยเก็บข้อมูล การบริหารเครือข่าย การบริหารการตั้งค่าระบบ การวางแผนความจุ
ของระบบ กลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัย การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ การบริหารสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในระบบ การพัฒนากระบวนการที่มั่นคง 
 Fundamental of IT system management; organization for system management; 
availability; performance and tuning; production acceptance; change management; problem 
management; store management; network management; configuration management; capacity 
planning; strategic security; disaster recovery; facilities management; developing robust 
process. 
 
 
 
155-590 เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะส าคัญของการประมวลผลคลาวด์ประเภท
ของการประมวลผลคลาวด์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์ รูปแบบการให้บริการ
ของคลาวด์ ความปลอดภัยในคลาวด์ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ 
 Basic concepts of cloud computing; important characteristic of cloud computing; 
types of cloud computing; technologies; virtualization; cloud management; services of cloud; 
security in cloud computing; tools and software concerning cloud computing. 
 
155-591 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 3(3-0-6) 
 (Enterprise Software Architecture)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 Prerequisite : None 
 การพัฒนาโปรแกรมระบบระดับองค์กร การประมวลผลแบบกระจาย การเรียกใช้ตัวด าเนินการ
ต่างถ่ิน เทคโนโลยีจาวาบีนส์ระดับองค์กร เจเอ็นดีไอ อีเจบี อีเจบีคอนเทนเนอร์ เซสชั่นบีนส์ แมส-เซสไดร์เว็นต์
บีนส์ เอ็นทิตี้บีนส์ เว็บไคล์เอนต์ 
 Developing enterprise software system; distributed computing; remote method 
invocation; enterprise java beans technologies : JNDI, EJB, EJB containers, session beans, 
message driven beans, entity beans; web-based clients. 
 
155-687 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Computer Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 

 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Topics of interest in computer engineering. 

 
155-688   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(3-0-6) 
 (Big Data Analytic) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite : None 
 พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแสดงผล ฐานข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง การ
ออกแบบการทดลอง  การสร้างแบบจ าลองการท านาย การประมาณค่าแบบจ าลอง การจับกลุ่ม และการ
แยกแยะ 
 Fundamentals of big data analytics, visualization, structured and unstructured 
databases, design of experiments, predictive modeling, Model fitting, clustering, and 
classification. 
 
155-689  วิทยาการข้อมูล  3(2-2-5) 
 (Data Science) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-117 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
 Prerequisite : 155-117 Statistics for Data Science and Business Analysis 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูล การท าความสะอาดและการจัดระเบียบข้อมูล การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ และการน าไป
ประยุกต์ใช้งาน  
 Data and data sources. Data acquisition. Data cleaning and 
organization. Data processing and analysis. Data visualization. Programming languages and 
tools. And Applications.  
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155-690  การเรียนรู้เชิงลึก  3(2-2-5) 
 (Deep Learning) 
 วิชาบังคับก่อน : 155-387 การเรียนรู้ของเครื่อง 
 Prerequisite : 155-387 Machine Learning  
 เข้าใจการเรียนรู้เชิงลึก หลักการท างานขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
Backpropagation หรือ Gradient Descent ประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมและการน าไปใช้งาน การ
น าการเรียนรู้เชิงลึกไปประยุกต์ใช้กับปัญหา เช่น ทางด้านภาพ ข้อความ   
 Understand deep learning, fundamental concepts, related mathematics such as 
backpropagation, gradient descent, types of nueral network and their applications, Apply deep 
learning with image, text.   
 

  3.1.5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
  ให้เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาในหมวด

ศึกษาท่ัวไป 
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    3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
 
ตารางที ่6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ 
(เรียงจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ พันตรีนรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน 
 

ปร.ด. 
 

Ms. In Engineering  
 

วท.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555 
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
West Virginia University 2542 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 2532 

9 9 

2 อาจารย ์ นายตะวัน  ภูรัต 
 

วท.ม. 
 

วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
- วิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลยัสยาม  2538 

9 9 

3 อาจารย ์ นางสาวนลนิรัตน์  วิศวกิตต ิ
 

วท.ม. 
 

วศ.บ. 

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2537 
 

9 9 

4 อาจารย ์ นายสุเทพ  ทัพธวชั 
 

วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2547 
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ 
(เรียงจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 2541 
5 อาจารย ์ นายขวัญชัย  กังเจริญ 

 
วท.ม. 

 
อส.บ. 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสยาม 2555 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัสยาม 2542 

9 9 

 
ตารางที ่7 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

คุณวุฒิ 
(เรียงจากสูงสุดไปต่ าสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีท่ีจบ 

ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ นายภูสษิฐ์ วงศ์เจตจันทร์ 
 

วท.ม. 
 

วศ.บ. 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2545 
- วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตเทเวศร์ 2536 

9 9 

2 อาจารย ์ นายสรายุทธ อินทรเสมา 
 

วท.ม. 
 

ค.อ.บ. 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2540 

9 9 
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 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา น ามาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 
ด้าน ก่อนออกไปท างานจริง โดยหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนวิชา   สหกิจศึกษาดังนี้ 
    155-392 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1 (1-0-2) 
   155-393 สหกิจศึกษา   6 (0-36-0) 

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

- ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

- บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
- มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
- มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
- มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 

 

 4.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 
 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
  ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ความเห็นชอบตามระเบียบว่าด้วยการท าโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานได้ 
มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของโครงงานหรืองานวิจัย 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นหมู่คณะ  สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ  มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท า
โครงงาน  ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
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 5.3  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 

 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  155-394  การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล จ านวน 1 หน่วยกิต 
  155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หน่วยกิต  

 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีการจัดสัมมนาหัวข้อโครงงาน ยื่นข้อเสนอโครงงาน มีการพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อ
โครงงานโดยคณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา   ให้นักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 

 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน  โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น 
และการจัดสอบการน าเสนอที่มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา 

 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่

เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล 
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้
อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

 มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

 มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้และมีความสามารถ 
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหา
ที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา  
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คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มี

ทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็น
หมู่คณะ 
 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ จัดแบบ
คณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับ
ผู้สนใจภายนอก 

 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ 
 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

 มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 

มีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น วิชา
โครงงานวิศวกรรม ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของ
โจทย์ปัญหาที่ได้รับ  

 สามารถวิ เคราะห์ผลกระทบของการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสั งคม  รวมทั้ งประ เด็ นทางด้ าน
กฎหมายและจริยธรรม 

จัดให้มีวิชากฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ ไว้ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

 มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 

เพ่ิมรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 รายวิชาแต่ละ
รายวิชายังแบ่งเป็นส่วนย่อย เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ในด้าน ๆ ที่หลากหลาย 

 มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศใน
องค์กร 

มีการก าหนดให้ท าโครงงานย่อยในวิชาการวิเคราะห์
ออกแบบระบบสารสนเทศ เ พ่ือฝึกให้ศึกษาระบบ
สารสนเทศแบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในโครงงาน 

 มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได ้

มีการมอบหมายงานให้เขียนโปรแกรมโครงงานขนาดเล็ก
ในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
  1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        (1) มีคุณธรรม 
                      (2) มีจริยธรรม  
   1.2 กลยุทธ์การสอน 
        (1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้น 
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              เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
           (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
             กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ท าความดี 
           (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง 
            ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 
           (4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ 
                   ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
           (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี 
             ตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
   1.3 กลยุทธ์การประเมิน 
        (1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายในประเด็นการตรงต่อเวลา ความละเอียด 
             ครบถ้วนของเนื้อหาของงาน 
              (2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติงาน  
  2. ความรู้ 
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
    (2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้   
        หรือน าไปใช้เพื่อการด ารงชีวิตได้ 

2.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active  

Learning)    
(2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนผสมผสานกับ 

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้มีการ 

เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฎีสู่การประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

(5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข 

(6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนอ 
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.3 กลยุทธ์การประเมิน 
(1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย หรือชิ้นงาน  
(2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติงาน   

  3. ทักษะทางปัญญา  
   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
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    (2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน 
       รายวิชาที่เรียนได้ 
    (3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ 
        กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่าง 
        เหมาะสม 
   3.2 กลยุทธ์การสอน 
     (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
         ด้วยเหตุผล เช่น การอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลอง 
          (2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
          (3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้มี 
         ประสบการณ์ แล้วน ามาสรุปเป็นสาระความรู้ 
   3.3 กลยุทธ์การประเมิน 
        (1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย หรือชิ้นงาน  
                (2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติงาน   
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        (1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
        (2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        (3) แสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีเหมาะสม 
   4.2 กลยุทธ์การสอน 
        (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี 
            ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  เพ่ือฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่าง 
                          ของตนในสังคม 
            (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
            (3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าใจ 
             วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่าง ๆ  
   4.3 กลยุทธ์การประเมิน 
         (1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย หรือชิ้นงาน  
                 (2) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติงาน  
  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ผลการเรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
                สารสนเทศ 
        (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ 
            ด ารงชีวิต 
        (3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลได้ 
    5.2 กลยุทธ์การสอน 
        (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน  
            และการน าเสนอ 



 

67 
 

         (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
            และเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
        (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือทาง 
            ดิจิทัล และใช้หลักการทางคอมพิวเตอร์ 
    5.3 กลยุทธ์การประเมิน 
  (1) ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย หรือชิ้นงาน  
                  (2) ประเมินจากคุณภาพในการน าเสนอผลงาน  
             (3) ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติงาน 
 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 
  1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต  และกล้าต่อต้านการ

กระท าในสิ่งที่ผิด 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และสร้างสันติสุขท้ังในสังคมและประชาคมโลกตามล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของ

ความรู้ ความสามารถ ความเป็นมนุษย์ และร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่น 
(2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(3) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

1.3 กลยุทธ์การประเมิน 
(1) ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่น 
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  2.  ด้านความรู้ 
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการ

เป็นผู้น าในการสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
2.2 กลยุทธ์การสอน 

(1) จัดให้มีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติงานจริง 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
(3) จัดการเรียนให้หลักสูตรมีรายวิชาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริ 
(4) จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น การใช้กรณีศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

Active Learning เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสดงความ
คิดเห็น และถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

2.3 กลยุทธ์การประเมิน 
(1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ส าหรับเนื้อหาในภาคทฤษฎี 
(2) ประเมินจากการวัดผลภาคปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การทดสอบทักษะภาคปฏิบัติจากการปฏิบัติจริงหรือกรณีศึกษา เป็นต้น 
(3) ประเมินจากการปฏิบัติงานการฝึกประสบการวิชาชีพ ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการร่วมแก้ไขปัญหาต่อองค์กร

และสังคมอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาส
และมูลค่า ให้แก่ตนเอง สังคมส่วนรวม และประเทศ 

3.2 กลยุทธ์การสอน 
(1) ก าหนดกรณีศึกษาและให้นักศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือจัดท างานกลุ่ม 
(2) ใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือ

ปฏิบัติ (Active Learning) เช่น การเรียนรู้จากกรณีศึกษา การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
การเรียนรู้โดย การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา 

(3) การทดลองในห้องปฏิบัติการมุ่งเน้นให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี 

(4) ฝึกปฎิบัติจริงกับปัญหาจริงที่เกิดขึ้น โดยน านักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ 
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(5) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมที่มีการประยุกษ์ใช้ความรู้ในประเด็นต่างๆ  
3.3 กลยุทธ์การประเมิน 

(1) ประเมินจากผลงานโครงงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียน 
(3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ประเมินจากผลสรุปการทดลองใน

ภาคปฏิบัติ 
(4) ประเมินจากผลการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(5) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่

นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักในศักยภาพและ
พัฒนาตนเอง 

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมหมู่คณะท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และร่วมมือสร้างสรรค์
การพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่ประชาคมโลก 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งกล้าต่อต้านการกระท าในสิ่งที่ผิดและแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.2 กลยุทธ์การสอน 

(1) มอบหมายการท างานแบบเป็นกลุ่ม โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน 
(2) ก าหนดให้มีกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ในรายวิชาต่างๆ 
(3) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นโดยการจัดเวทีอภิปรายและเสวนาในหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อตนเอง 
   4.3 กลยุทธ์การประเมิน 
        (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น 
             เรียน 

(2) สังเกตนักศึกษาแต่ละคนจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้ เครื่องมือที่จ า เป็นที่ มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พร้อมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสังคม 



 

70 
 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นผู้น าเพ่ือสร้างสัมมา
อาชีพให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
   5.2 กลยุทธ์การสอน 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้มีการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

น ามาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) แนะน าวิธีใช้เครื่องมือในการทดลองในห้องปฏิบัติการให้ถูกวิธีและการประยุกต์ใช้ในงาน

ต่างๆ 
(4) จัดกิจกรรมในการสืบค้นคว้าข้อมูลพร้อมน าเสนอ  

   5.3 กลยุทธ์การประเมิน 
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
(3) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 

คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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 2.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

ตารางที่ 8 Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา 
      จุดมุ่งหมาย 

 
รายชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป 
 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า              

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกลต้ัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              

101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคดิเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต              

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ              

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่              

101-112 อารยธรรมศึกษา              

101-113 ทักษะการศึกษา              

101-114 จิตวิทยาทั่วไป              

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              

101-116 หลักเศรษฐศาสตร ์              

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน               
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รหัสวิชา 
      จุดมุ่งหมาย 

 
รายชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               

101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ              

101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              

101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน              

101-209 ภาษาจีน 1               

101-210 ภาษาจีน 2              

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1              

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2              

101-213 ภาษาเกาหลี 1              

101-214 ภาษาเกาหลี 2              

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21              
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              
101-303 เทคโนโลยีสเีขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคดิเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่                
101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยนื              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              
101-308 คอมพิวเตอรส์ าหรับการศึกษาและการท างาน              
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               

101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน               

101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวเิคราะห์ข้อมลู              
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รหัสวิชา 
      จุดมุ่งหมาย 

 
รายชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              

101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา สขุศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย              
101-402 ศิลปะและดนตรเีพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              

101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด ารงชึวิต              

101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              

  
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานใน
รายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียน
ในสาขาวิชาได้ หรือน าไปใช้เพื่อ
การด ารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิดวเิคราะห์
อย่างเป็นระบบและมเีหตผุล 

3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง
ในรายวิชาที่เรียนได ้

3.3 สามารถวิเคราะหส์ถานการณแ์ละใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
แก้ปัญหาในสถานการณ์ทีไ่ม่เคยคาดคิด
มาก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจท้ังต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้
ตามที่เหมาะสม 

 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ตัวเลขหรือใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถติิในการ
ด ารงชีวิต 

5.3 สามารถรูเ้ท่าทันและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและน าเสนอข้อมลูได ้
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ตารางที่ 9 Curriculum Mapping ของหมวดวิชาเฉพาะ        ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
รหัสวิชา 

              จุดมุ่งหมาย 
 

    รายชื่อวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม  
    2.1.1  วชิาทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 16 หน่วยกิต  
124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 O    O        O  O  O O     O  O  O   
124-103 ปฏิบัติการฟิสกิส์ทัว่ไป 1 O  O O O          O  O O   O  O  O O    
125-201 คณิตศาสตร์ 1 O    O          O  O O     O  O     
125-202 คณิตศาสตร์ 2 O    O          O  O O     O  O     
155-116 คณิตศาสตร์ดิสครีต     O O  O  O      O       O   O   O  

155-117 
สถิติส าหรับวทิยาการข้อมูลและการ
วิเคราะหท์างธรุกจิ 

O   O O  O        O   O    O   O   O  

    2.1.2  วิชาทางดา้นวิศวกรรมศาสตรพื้นฐาน 14 หน่วยกิต 
155-111 

การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์  O  O O    O     O O   O   O    O O  O  

155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์  O   O          O O              

155-114 
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ส าหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

      O  O  O    O             O  

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล    O   O   O O O  O    O O       O  O  
155-420 กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร ์   O O   O      O        O  O  O O  O  
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น  
    2.2.1  ดา้นเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต 
155-387 การเรียนรู้ของเครือ่ง    O   O    O   O O       O      O  
155-394 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิัล      O    O O   O      O O    O O O   

155-494 
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
      O    O O O O       O O    O  O   

    2.2.2  ดา้นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 13 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา 

              จุดมุ่งหมาย 
 

    รายชื่อวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
155-228 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ   O O   O  O  O   O   O  O  O     O  O  
155-322 ระบบฐานข้อมูล  O  O O  O  O  O  O O   O  O       O  O  
155-421 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์       O  O O   O O   O  O  O   O    O  
155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน่  O  O O    O     O O   O   O    O O  O  
155--351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย  O  O O   O O     O O   O   O    O O  O  
    2.2.3  ดา้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 24 หน่วยกิต 
155-151 ปฏิบัติการอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   O O   O O O        O  O  O     O    
155-152 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร   O O   O             O        O  

155-251 
ปฏิบัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน
และส่วนประสานกับผู้ใช้งาน   O O   O O O        O  O  O     O    

155-224 เครือข่ายคอมพวิเตอร์        O   O O        O      O   O  
155-325 ระบบปฏิบัติการ       O    O  O      O      O   O  
155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1    O   O O      O     O O        O  
155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 2    O   O O      O     O O        O  
155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร ์    O   O  O  O O O    O     O      O  
155-392 เตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา   O O  O O  O  O O  O  O O    O  O     O  
155-393 สหกิจศึกษา    O  O O O O O O O O O       O         
155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์      O   O    O     O O        O   
    2.2.4  ด้านฮาร์ดแวร์และสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์ 13 หน่วยกิต 
155-223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์    O   O  O     O O O  O O O O   O O     
155-225 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชือ่มตอ่       O  O  O    O          O   O  
155-329 ระบบสมองกลฝังตวั       O  O  O    O          O   O  
155-495 หุ่นยนต์ศาสตร ์    O   O  O  O   O O       O      O  
155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด ์   O O   O O O        O  O  O     O    
 2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 6 หน่วยกิต 
151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม O    O          O  O O            
155-365 ระบบสมองกลฝังตวัส าหรับยานยนต ์       O  O  O    O          O   O  
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รหัสวิชา 

              จุดมุ่งหมาย 
 

    รายชื่อวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
155-410 หลักการสื่อสารและการสื่อสารขอ้มูล ·   · ·  O     O O     ·  O     O  O O  
155-423 การวเิคราะห์และออกแบบระบบารสนเทศ       O  O O   O O   O  O  O   O    O  
155-441 การสือ่สารแบบไร้สาย    O   O  O  O           O      O  
155-442 เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต    O   O  O O O  O O        O      O  
155-444 การเขียนโปรแกรมเครอืข่าย    O   O  O  O   O O   O    O    O  O  
155-447 สืบค้นสารสนเทศ    O   O  O  O   O        O    O  O  
155-456 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ขัน้สูง    O   O  O         O   O       O  
155-457 การประมวลผลสัญญาณระบบดิจทิัล    O   O  O  O   O O       O      O  
155-458 การปรับแต่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์    O   O    O  O     O    O      O  

155-459 
การทดสอบเจาะระบบและการวิเคราะห์ภัย
คุกคามเบ้ืองต้น    O   O   O O  O O    O    O      O  

155-481 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรร์่วมสมัย     O   O  O  O   O O       O      O  
155-482 การเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย    O   O  O  O   O O   O    O    O  O  
155-483 เทคโนโลยีโมบาย    O   O  O  O   O O       O      O  
155-484 การท าเหมอืงขอ้มูล    O   O  O  O   O   O     O      O  
155-485 การเขียนโปรแกรมเกม    O   O  O  O   O O   O    O    O  O  
155-486 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์    O   O  O  O   O O       O      O  
155-555 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส ์    O   O  O  O   O O       O      O  
155-557 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    O   O  O  O   O        O    O  O  
155-564 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่    O   O  O     O O O  O  O O   O O     
155-565 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง    O   O   O  O  O    O        O  O  
155-567 การทดสอบวงจรดิจทิัล    O   O  O     O O O  O  O O   O O     
155-576 คอมพิวเตอร์กราฟิก    O   O  O  O   O O       O      O  
155-577 การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทลั    O   O  O  O   O O       O      O  
155-578 เทคโนโลยีสื่อประสม    O   O  O  O   O O       O      O  
155-586 ระบบผู้เชี่ยวชาญ    O   O   O O           O    O  O  
155-587 ปัญญาประดิษฐ ์    O   O   O O           O    O  O  
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รหัสวิชา 

              จุดมุ่งหมาย 
 

    รายชื่อวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
155-588 ผู้ประกอบการกับวิศวกร    O   O   O O           O    O  O  
155-589 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    O   O   O O           O    O  O  
155-590 เทคโนโลยีคลาวด ์    O   O  O  O   O O       O      O  
155-591 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ระดับองค์กร    O   O  O  O   O O       O      O  
155-687 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    O   O  O  O   O O       O      O  
155-688 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่    O   O  O  O   O O       O      O  
155-689 วิทยาการขอ้มูล    O   O  O  O   O O       O      O  
155-690 การเรียนรู้เชิงลกึ    O   O  O  O   O O       O      O  

สรุปรวมหลักสตูร                              
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุ จริต  และกล้ าต่อต้ านการ
กระท าในสิ่งท่ีผิด 

1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
สร้างสันติสุขทั้งในสังคมและ

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุ กต์ ค วามรู้  ทั กษะและการ ใ ช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถวิ เคราะห์  ออกแบบติดตั้ ง 
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ 

3.2 สามารถสบืค้น ตีความ
และประเมินสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการร่วมแก้ไข
ปัญหาต่อองค์กรและ
สังคมอย่างสร้างสรรค์  

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือใน
บทบาทของผู้ร่วมหมู่คณะท างาน 

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน า
สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และ

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ี
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การท างานท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสังคม 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรห์รือการ
แสดงสถิตปิระยุกต์ต่อปัญหา
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก ต า ม ล า ดั บ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความรู้ 
ความสามารถ ความเป็นมนุษย์ 
และร่ วมมือสร้ า งสรรค์การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล
องค์กรและสังคม  

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อม
เผชิญความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการ
เป็นผู้น าในการสร้างสัมมาอาชีพท่ีดีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อเพิ่ม
โอกาสและมลูค่า ให้แก่ตนเอง 
สังคมส่วนรวม และประเทศ 

ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไปสู่ประชาคมโลก 

4.4 มีความรับผดิชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งกล้าต่อตา้นการ
กระท าในสิ่งท่ีผิดและแสดงจดุยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

4.6 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
รวมถึงเป็นผู้น าเพื่อสร้าง
สัมมาอาชีพให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

5.3 สามารถสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่า
และการเขียน  เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 
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2.4  ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1                  
124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 U                 
124-103 ปฏิบัติการฟิสกิส์ทัว่ไป 1 U                 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 U                 
155-111 การเขียนโปรแกรมส าหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  A            A A   
155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ U          U   A A   
155-114 ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์ส าหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
U          U   A A   

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1                  
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม

และธรุกจิใหม ่
 

            A A  A 

125-202 คณิตศาสตร์ 2 U                 
155-116 คณิตศาสตร์ดิสครีต U             A A   

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล U             A A   

155-151 ปฏิบัติการอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  A         A A  A A   
155-152 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร       U U U     A A   
155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์              A A A A 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

155-228 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ  U            A A   

155-223 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์   U           A A A  

155-224 เครือข่ายคอมพวิเตอร ์  U U   A A     U  A A A  

155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน่  A  C         C A A   
155-251 ปฏิบัติการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและส่วน

ประสานกับผู้ใช้งาน 
 

 U          C A A   

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 
155-117 สถิติส าหรับวทิยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทาง

ธุรกจิ 
U   

 
U 

        
A A  

 

155-225 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชือ่มตอ่   U        A   A A   

155-322 ระบบฐานข้อมูล  A U C         C A A   

155-325 ระบบปฏิบัติการ  U      A A A     A   

155-421 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์  U            A A  A 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 1      U A A       A   

155-329 ระบบสมองกลฝังตวั   U        A   A A   

155-351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส าหรับโมบาย  A  C         C  A   

155-387 การเรียนรู้ของเครือ่ง A    A        A A A   

155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด ์   U            A   

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

155-xxx วิชาในกลุม่วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (1)                  

155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 2      U A A       A   
155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร ์  U U   A A       A A A  

155-392 เตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา               A   

155-394 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิัล              A A A A 

155-495 หุ่นยนต์ศาสตร ์  A U           A A   

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 3                  

155-393 สหกิจศึกษา              A A A A 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  
101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

155-420 กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร ์   U   U        A A A  

155-494 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ A C C           A A A A 
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 

155-xxx วิชาในกลุม่วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (2)                  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

101-xxx เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป                  

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)                  

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)                  

Bloom’s Taxonomy   U=Remember/Understand, A=Apply/Analyze  C=Evaluate/Create 
PLO1: สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในองค์กรหรืออุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 PLO1A: สามารถเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์  

PLO1B: สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
PLO1C: สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดขององค์กร 
PLO1D: สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น หรือโมบายแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตามข้อก าหนดขององค์กร 

 PLO1E: สามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับการแก้ปัญหาโจทย์ 
PLO2: สามารถสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามมาตรฐาน 
 PLO2A: สามารถออกแบบรายละเอียดจ าเพาะที่จ าเป็นของระบบเครือข่ายส าหรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 PLO2B: สามารถติดตั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานในระบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
PLO3: สามารถจัดการระบบปฏิบัติการส าหรับใช้ในองค์กรหรืออุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 PLO3A: สามารถติดตั้ง หรือปรับแต่งระบบปฏิบัติการที่ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 PLO3B: สามารถจัดสรรทรัพยากรรวมถึง โพสเซส หน่วยความจ า พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
 PLO3C: สามารถจัดล าดับงาน การให้บริการของระบบปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม  
PLO4: สามารถสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับใช้ในองค์กรหรืออุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือเมืองอัจฉริยะได้อย่างเหมาะสม 
 PLO4A: สามารถออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 PLO4B: สามารถพัฒนาโปรแกรม ติดต่อสื่อสารข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ปลายทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 PLO4C: สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์ของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
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PLO5: สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ 
 PLO5A: สามารถถ่ายทอดความคิดให้กับผู้ฟังทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 PLO5B: สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 PLO5C: สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 
   PLO5D: สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่ม 
 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1   

1. สามารถสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีการใช้งานกับเซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ปีการศึกษาที่ 2  

1. สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
2. สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานในระบบเครือข่ายได้ 
3. สามารถติดตั้ง ใช้งาน จัดสรรทรัพยากรบนระบบปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

ปีการศึกษาที่ 3  
1. สามารถพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
2. สามารถออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานในระบบเครือข่ายโดยค านึงถึงความมั่นคงปลอยภัยของระบบ 
3. สามารถติดต้ัง หรือปรับแต่งระบบปฏิบัติการที่ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสมบนระบบเครือข่าย 
4. สามารถสร้างระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยมีการน าการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์เข้ามาร่วม 

 
ปีการศึกษาที่ 4  

1. ประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดและการประเมินผลนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูง

กว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง) 
 1. การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค โดยคิดจากผลการสอบหรือ
งานอื่น ๆ ท่ีผู้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา 
 2. การสอบไล่ นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และ
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2549 ตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
  2.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบได้เฉพาะรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น 
  2.2 นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 
 3. การนับจ านวนหน่วยกิต 
  3.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตท่ี
ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาท่ีสอบได้เท่านั้น 
   ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายท่ีประเมินผลว่าสอบผ่านไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

   3.2  การรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ยให้นับจากหน่วยกิตของทุกรายวิชาท่ีผล
การศึกษามีแต้มประจ า  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเฉพาะจ านวนหน่วย
กิตท่ีลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ย 

 4. การศึกษาของแต่ละรายวิชาจะประเมินด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีมีแต้มประจ าดังนี้ 
  4.1  สัญลักษณ์ท่ีมีแต้มประจ า          
         สัญลักษณ ์       แต้มประจ า         ความหมาย 

    A  4.00  ดีเย่ียม 
    B+   3.50  ดีมาก 
    B   3.00  ดี 
    C+   2.50  ค่อนข้างดี 
    C  2.00   พอใช ้
    D+   1.50  อ่อน 
    D  1.00  ผ่าน 
    F  0.00  ตก 
 
 
 

  4.2  สัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มประจ า 
               สัญลักษณ ์   ความหมาย 
            AU   การร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 
    I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
    S   ผลการประเมินเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) 
    U   ผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
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    W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
 
 5. การให ้ I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  5.1 นักศึกษาไม่ได้สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  5.2 นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยมีสาเหตุจากมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด  เนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
  5.3  นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานตามก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
  สัญลักษณ์  “I”  จะเปลี่ยนสัญลักษณ์  “F”  ถ้านักศึกษาไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
 6. การใหส้ัญลักษณ ์“P” ในรายวิชา PROJECT ในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 7. การคิดแต้มเฉลี่ย แต้มเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มเฉลี่ยสะสม การค านวณ
แต้มเฉลี่ยให้ท าดังนี้ 
  7.1 แต้มเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของ
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษของ
ต าแหน่งที่สาม 
  7.2 แต้มเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจ าของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษามีแต้มประจ า ให้
มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 
 8. อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม   ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2549  

 
2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มีกระบวนการดังนี้ 
 2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  ท าหน้าที่ตรวจแฟ้มสะสมรายวิชาประมวลผลการตรวจ 
แฟ้ม สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  
 2.2  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายใน
สถาบัน  ท าหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 
 
3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การให้ปริญญา 
  การพิจารณาให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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   1.   ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   2.   ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   3.   มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา 
   4.   อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549  
 3.2  การใหป้ริญญาเกียรตินิยม 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 และให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1. มีระยะเวลาเรียนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนับแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ในกรณีที่

ได้รับอนุมัติให้พักการเรียนด้วยเหตุจ าเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ไม่เกิน 1 ปีการศึกษาไม่นับเป็นระยะเวลาการศึกษา 

   2. มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อที่ 3.1 
   3. ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด 
   4. มีรายวิชาที่เทียบโอนไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศึกษาตามหลักสูตร 
   5. ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 

 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่                                             
 1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
  1.1.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
  1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ 
  1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
  1.1.4  มีการจัดท าเอกสารเป็นคู่มือส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.2.1  ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
  1.2.2  ให้ค าแนะน าและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
  1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 1.3  การด าเนินการพัฒนาอาจารย์ 
  อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีส าหรับการ
เป็นอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 
  1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
  1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
  1.3.4  สนับสนุนให้ท างานวิจัย 
  1.3.5  แนะน าทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่าง ๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
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  1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  1.3.8  จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพ่ือช่วยอาจารย์ในการท าวิจัย 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 
ผู้บริหารและผู้เรียน 
  2.1.2  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี โดย
เน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา (course description)  
  2.1.3  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1.4  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน วิเคราะห์การออกแบบการสร้าง
แบบทดสอบ (Test blueprint)  
  2.1.5  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 
  2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
  2.1.7  สนับสนุนให้ท าการวิจัยในชั้นเรียน 
  2.1.8  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
  2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพ่ิมคุณวุฒิ ต าแหน่ง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
  2.2.3  ก าหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง 
  2.2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการสอนและให้ค าแนะแนวแก่
นักศึกษา  ตลอดจนท างานร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างดี 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

การปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี มีการติดตาม รายงาน และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา 

ความพร้อมของสื่อการสอน 
เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน    
การสอน 

มีการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และผู้สอน เพื่อการจัดหาจัดซื้อ 
และเตรียมห้องปฏิบัติการ 

ทุกรายวิชา มีอุปกรณ์การเรียน
การสอนพร้อม และเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

คุณภาพการเรียนการสอนเป็น
รายวิชา 

ทุกรายวิชาใช้เกณฑ์การก าหนด
เนื้อหารายวิชา และวิธีการ
ประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประกันคุณภาพของ สป.อว. 

มีรายงานสรุปผลที่ได้จาก      
การประเมินตรงตามหลักเกณฑ์
ประกันคุณภาพของ สป.อว. 

การประเมินผลด้านคุณภาพ    
การเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอื่นเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ 
และการประเมินผลทุกรายวิชา 

ได้ผลการประเมินแต่ละวิชาเป็นที่
ยอมรับได้ 

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้ 
  - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
  - ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รับเข้าศึกษาด้วยวิธีการ
เทียบโอนรายวิชา  โดยการเทียบโอนให้เป็นไปตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี   
 3.2 นักเรียนซื้อใบสมัครและท าการสมัครพร้อมทั้งรับการพิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่าสามารถเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ โดยฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 3.3 แจ้งผลการพิจารณาว่าสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ 
 3.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ก าหนดให้ฝ่ายรับสมัครด าเนินการเทียบโอน
รายวิชา  พร้อมกับแจ้งผลการเทียบโอนให้กับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 
 4.1 วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร (อัตราส่วนของนักศึกษา : อาจารย์ประจ าคือ 20 : 1) 
 4.2 ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับเข้ามาใหม่ทั้งทางด้านคุณวุฒิ 
ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรวิศวกรรมบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 4.3 ภาควิชาเสนอความต้องการในการรับอาจารย์ใหม่ไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
และสั่งการ 
 4.4 ฝ่ายบุคคลประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
 4.5 คณบดี ประธานหลักสูตร และฝ่ายบุคคล ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และจัดสอบหรือ
สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 
 5.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.5 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
 6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมของทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจะน าผลการประเมินใน มคอ.5 ของแต่
ละรายวิชาที่มีการระบุถึงอุปสรรคและปัญหาในการสอนของวิชาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
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8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 10 11 

 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน                  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่ก าหนด โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตั้งค าถามและการตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลาง
ภาคและปลายภาคเรียน  ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่
ประสบความส าเร็จหรือไม่และควรปรับเปลี่ยนอย่างไร   
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  หลังสอบกลางภาค นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะท าการประเมินการสอนของอาจารย์
ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สื่อการสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.2 คณะกรรมการด าเนินการส ารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 2.3 ประมวลผลการส ารวจ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
(โดยเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 น าข้อมูลการส ารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดท าการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาผลการส ารวจ และน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและน าเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

 

ตารางที่ ก.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระหวางฉบับเดิม พ.ศ. 2562 กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564 สาระการแกไข 

1. ชื่อหลักสูตร 

 1.1 ชื่อภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

          สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering 

           Program in Computer Engineering 

1. ชื่อหลักสูตร 

 1.1 ชื่อภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

          สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering 

           Program in Computer Engineering 

 

2. ชื่อปริญญา  

 2.1 ชื่อภาษาไทย         

   2.1.1 ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

     2.1.2 ชื่อยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

 2.2 ภาษาอังกฤษ                         

   2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer 

Engineering) 

  2.2.2 ชื่อยอ : B.Eng. (Computer Engineering) 

2. ชื่อปริญญา  

 2.1 ชื่อภาษาไทย         

   2.1.1 ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

     2.1.2 ชื่อยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

 2.2 ภาษาอังกฤษ                         

   2.2.1 ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer 

Engineering) 

  2.2.2 ชื่อยอ : B.Eng. (Computer Engineering) 

 

3. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 3. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต จำนวนหนวย

ลดลง 

4. อาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

  1. นางสาวกาญจนา  ศิลาวราเวทย 

  2. นายตะวัน  ภูรัต 

  3. นางสาวนลินรัตน  วิศวกิตติ 

  4. นายสุเทพ  ทัพธวัช 

  5. นายขวัญชัย กังเจริญ 

4. อาจารยผูสอน 

 4.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

  1. นายนรณัฐ  สงวนศักด์ิโยธิน 

  2. นายตะวัน  ภูรัต 

  3. นางสาวนลินรัตน  วิศวกิตติ 

  4. นายสุเทพ  ทัพธวัช 

  5. นายขวัญชัย กังเจริญ 

เปล่ียนอาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

5. หลักสูตร 

 5.1 จำนวนหนวยกิตรวม 

  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต  

  5.2 โครงสรางหลักสูตร 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  97  หนวยกิต 

• วิชาแกนทางวิศวกรรม 30  หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะดาน 61  หนวยกิต 

• กลุมวิชาเลือก     6  หนวยกิต 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หนวยกิต 

5. หลักสูตร 

  5.1 จำนวนหนวยกิตรวม 

  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต  

  5.2 โครงสรางหลักสูตร 

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  92  หนวยกิต 

• วิชาแกนทางวิศวกรรม 30 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะดาน 56  หนวยกิต 

• กลุมวิชาเลือก     6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 

 

 

 

 

ลดหนวยกิต 

มีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงใน

รายวิชาและลำดับ 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564 สาระการแกไข 

  5.3 รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนวยกิต 

ใหเรียนแตละกลุมรายวิชาตามที่กำหนด  18  หนวยกิต ดังนี ้

1.) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 3 

หนวยกิต 

100-101  หลักเศรษฐศาสตรและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                       

             (Principles of Economics and Philosophy  

             of Sufficiency Economy)     3 (3-0-6) 

 2.) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 9 หนวยกิต  

101-201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   

            (Thai Usage for Communication)    3(2-2-5) 

101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน  

           (English for Remediation)                           3(2-2-5)   

(เปนรายวิชาไมนับหนวยกิตแตนักศึกษาตองสอบผาน (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได) 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน     

        (Daily Life English)                                      3(2-2-5) 

101-205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษาทางวิชาการ     

        (English for Academic study)                       3(2-2-5) 

 3.) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 3 

หนวยกิต 

101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21      

         (Digital Literacy for 21ST Century)               3(2-2-5)  

4.) กลุมวิชาสุนทรยีศาสตรและพลศึกษา ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 3 

หนวยกิต  

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย      

        (Life, Well-Being and Sports)                        3(2-2-5)  

 และใหเลอืกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ อีกไมนอยกวา  15 หนวย

กิต ดังนี้ 

  1.) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

101-102 ความเปนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)   3 (3-0-6) 

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเปนผูนำ   

    (Designing Your Self and Personality   

               for Leadership)   3 3-0-6) 

101-104 การบริหารการเงินอยางชาญฉลาด               

    (Smart Money Management)   3 (3-0-6) 

101-105 เปดโลกชุมชนและการเรียนรูผานกิจกรรม    

       (Community Explorer and Service Learning)  3 (2-2-5) 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกลตัว             

     (Politics and Law in Everyday Life)  3 (3-0-6) 

101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              

    (Philosophy, Religions and Life Style) 3 (3-0-6) 

101-108  หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู 

  5.3 รายวิชา  

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนวยกิต  

ใหเรียนแตละกลุมตามรายวิชาตามที่กำหนด  18  หนวยกิต ดังนี้ 

(1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเรียนรายวิชาในกลุมนี้  

3 หนวยกิต  

 (1.2) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียนรายวิชาในกลุมนี้   9 

หนวยกิต 

 (1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเรียนรายวิชาตอไปนี ้    

   3 หนวยกิต 

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสรางนวัตกรรมและธุรกิจ

ใหม                 

      (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

                                                                          3(3-0-6) 

 (1.4) กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ใหเรียนรายวิชา

ในกลุมนี้  3 หนวยกิต 

   และใหเลอืกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ อีกไมนอยกวา  15 

หนวยกิต ดังนี ้

  (1.1) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

101-101 หลักเศรษฐศาสตรและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 (Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency 

           Economy)                                   3(3-0-6) 

101-102 ความเปนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก  

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)             3(3-0-6)   

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเปนผูนำ  

  (Designing Your Self and Prosonality for Leadership) 3(3-0-6)  

101-104 การบริหารการเงินอยางชาญฉลาด    

   (Smart Money Management)                                3(3-0-6) 

101-105 เปดโลกชุมชนและการเรียนรูผานกิจกรรม   

 (Community Explorer and Service Learning)             3(2-2-5) 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกลตัว    

 (Politics and Law in Everyday Life)                          3(3-0-6) 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต  

 (Philosophy, Religions and Life Style)                      3(3-0-6) 

101-108 หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  

 (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong  

  Learning)                                                            3(2-2-5) 

101-109 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   

 (Human Relations and Personality Development)     3(3-0-6) 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน     

 (Psychology in Daily Life)                                       3(3-0-6) 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม    

 (ASEAN in the Modern World)                     3(3-0-6) 

 101-112 อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)             3(3-0-6) 

 101-113 ทักษะการศึกษา (Study Skills)        3(2-2-5) 

ไมกำหนดวิชา

บังคับในแตละ

กลุม ยกเวน 

101-304 
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              ตลอดชีวิต                              

              (Principles of Logics and Thinking Skill 

              for Lifelong Learning)   3 (2-2-5) 

101-109  มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ        

    (Human Relations and Personality  

              Development)  3 (3-0-6) 

101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  

    (Psychology in Daily Life)  3 (3-0-6) 

101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม              

    (ASEAN in the Modern World)  3 (3-0-6) 

101-112  อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)             3 (3-0-6) 

101-113 ทักษะการศึกษา (Study Skills)             3 (2-2-5) 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)             3 (3-0-6) 

101-115  สังคมวิทยาเบื้องตน (Introduction to Sociology) 3 (3-0-6) 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร (Principle of Economics)      3 (3-0-6) 

 101-114  จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)       3(3-0-6) 

 101-115  สังคมวิทยาเบื้องตน (Introduction to Sociology) 

                                                                        3(3-0-6) 

 101-116  หลักเศรษฐศาสตร (Principle of Economics)     3(3-0-6) 

  

    

  

       

2.) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-202  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ             

    (Thai Language for Presentation)  3 (2-2-5) 

101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ   

    (English for Professional Presentation)   3 (2-2-5) 

101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบขอสอบมาตรฐาน   

             (English for Proficiency Test)  3 (2-2-5) 

101-208 การเขียนโคดคอมพิวเตอรสำหรับทุกคน       

            (Computer Coding for Everyone)  3 (2-2-5) 

101-209  ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3 (2-2-5) 

101-210  ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3 (2-2-5) 

101-211  ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese 1) 3 (2-2-5) 

101-212 ภาษาญี่ปุน 2 (Japanese 2)             3 (2-2-5) 

101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3 (2-2-5) 

101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3 (2-2-5) 

 

 

 

   

                 

                       

           

         

                  

     

                                        

                    

                    

         

                  

              

            

    

2.) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    

    (Thai Usage for Communication)                  3(2-2-5) 

101-202  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ             

    (Thai Language for Presentation)  3 (2-2-5) 

101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอแบบมืออาชีพ   

    (English for Professional Presentation)   3 (2-2-5) 

101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบขอสอบมาตรฐาน   

             (English for Proficiency Test)  3 (2-2-5) 

101-208 การเขียนโคดคอมพิวเตอรสำหรับทุกคน       

            (Computer Coding for Everyone)  3 (2-2-5) 

101-209  ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3 (2-2-5) 

101-210  ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3 (2-2-5) 

101-211  ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese 1) 3 (2-2-5) 

101-212 ภาษาญี่ปุน 2 (Japanese 2)             3 (2-2-5) 

  ี      

        

 

 

 

   

                 

                       

           

         

                  

     

                                        

                    

                    

         

                  

              

 

  3.)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

101-302 วิทยาการขอมูลและจินตภาพ                

    (Data Science and Visualization)              3 (2-2-5) 

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน          

    (Green Technology for Sustainable  

              Development)  3 (3-0-6) 

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสราง    

               นวัตกรรมและธุรกิจใหม                         

             (Logic and Design Thinking for Innovation  3 (2-2-5) 

101-305 การเชื่อมตอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน        

          (Internet of Thing for Everyone)  3 (2-2-5) 

101-306 หองทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน             

     (Living Lab for Campus Sustainability) 3 (2-2-5) 

 

         

                  

              

            

  3.)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษท่ี 21    

     (Digital Literacy for 21ST Century)                     3(2-2-5) 

101-302 วิทยาการขอมูลและจินตภาพ                

    (Data Science and Visualization)              3 (2-2-5) 

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน          

    (Green Technology for Sustainable  

              Development)  3 (3-0-6) 

101-305 การเชื่อมตอของสรรพส่ิงสำหรับทุกคน        

          (Internet of Thing for Everyone)  3 (2-2-5) 

101-306 หองทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน             

     (Living Lab for Campus Sustainability) 3 (2-2-5) 
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101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (Information Technology) 3 (2-2-5)  

101-308  คอมพิวเตอรสำหรับการศึกษาและการทำงาน   

    (Computer for Studies and Work)  3 (2-2-5) 

101-309  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม (Life and Environment) 3 (3-0-6) 

101-310  อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)             3 (3-0-6) 

101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Daily Life) 3 (3-0-6) 

101-312  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน              

    (Mathematics in Daily Life)  3 (3-0-6) 

101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Daily life) 3 (3-0-6)               

101-314  คณิตศาสตรในอารยธรรม 

           (Mathematics in Civilization)   3 (3-0-6) 

101-315  สถิติและความนาจะเปน                  

     (Statistics and Probability)        3 (3-0-6) 

101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (Information Technology) 3 (2-2-5)  

101-308  คอมพิวเตอรสำหรับการศึกษาและการทำงาน   

    (Computer for Studies and Work)  3 (2-2-5) 

101-309  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม (Life and Environment) 3 (3-0-6) 

101-310  อาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)             3 (3-0-6) 

101-311  เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Daily Life) 3 (3-0-6) 

101-312  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน              

    (Mathematics in Daily Life)  3 (3-0-6) 

101-313  สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Daily life) 3 (3-0-6)               

101-314  คณิตศาสตรในอารยธรรม 

           (Mathematics in Civilization)   3 (3-0-6) 

101-315  สถิติและความนาจะเปน                  

     (Statistics and Probability)        3 (3-0-6) 

 

  4.) กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหงชีวิต       

    (Art and Music Appreciation)    3 (3-0-6) 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรยในสยาม               

     (Thai Appreciation and Unseen in Siam)  3 (3-0-6) 

101-404 การตามหาและออกแบบความฝน                

    (Designing Your Dream)  3 (2-2-5) 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต          

    (Yoga, Meditation and Art of Living)  3 (2-2-5) 

101-406 การถายภาพเชิงสรางสรรค 

    (Creative Photography) 3 (2-2-5) 

  4.) กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร 

101-402 ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแหงชีวิต       

    (Art and Music Appreciation)    3 (3-0-6) 

101-403 นิยมไทยและอัศจรรยในสยาม               

     (Thai Appreciation and Unseen in Siam)  3 (3-0-6) 

101-404 การตามหาและออกแบบความฝน                

    (Designing Your Dream)  3 (2-2-5) 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต          

    (Yoga, Meditation and Art of Living)  3 (2-2-5) 

101-406 การถายภาพเชิงสรางสรรค 

    (Creative Photography) 3 (2-2-5) 

 

ข.) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หนวยกิต โดยแบงเปน 

  1.) กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรมจำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1.1) วิชาทางดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน จำนวน 19 

หนวยกิต ดังนี ้

124-101  ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics 1)    3 (3-0-6)   

124-103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1               

     (General Physics Laboratory 1)            1 (0-3-0) 

125-201  คณิตศาสตร 1 (Mathematics 1)               3 (3-0-6) 

125-202  คณิตศาสตร 2 (Mathematics 2)            3 (3-0-6) 

125-203  คณิตศาสตร 3 (Mathematics 3)               3 (3-0-6) 

126-316  สถิติและความนาจะเปน  

     (Statistics and Probability)    3 (3-0-6) 

155-116  คณิตศาสตรดิสครีต (Discrete Mathematics)  3 (3-0-6) 

   1.2) วิชาทางดานวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐานจำนวน 11 หนวยกิต 

ดังนี ้

151-101  การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)    3 (3-0-6) 

155-114  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (Electrics and Electronics for Computer Engineering) 3 (3-0-6) 

ข.) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 92 หนวยกิต โดยแบงเปน 

  1.) กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรมจำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1.1) วิชาทางดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน จำนวน 16 

หนวยกิต ดังนี ้

124-101  ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics 1)    3 (3-0-6)   

124-103  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1               

     (General Physics Laboratory 1)            1 (0-3-0) 

125-201  คณิตศาสตร 1 (Mathematics 1)               3 (3-0-6) 

125-202  คณิตศาสตร 2 (Mathematics 2)            3 (3-0-6) 

155-116  คณิตศาสตรดิสครีต (Discrete Mathematics)  3 (3-0-6) 

155-117  สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห         3 (2-2-5) 

             ทางธุรกิจ (Statistics for Data Science and Business 

             Analysis)   

  1.2) วิชาทางดานวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐานจำนวน 14 หนวยกิต ดังนี ้

155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

  (Programming for Computer Engineering)               3(2-2-5) 

155-113  การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

     (Engineering Drawing for Computer Engineering)     3 (2-2-5) 

ตัดวิชา 125-203 

คณิตศาสตร 3 

ออก และแทน 

126-316 สถิติ

และความนาจะ

เปน ดวย 155-

117  สถิติ

สำหรับวิทยาการ

ขอมูลและการ

วิเคราะห      

ทางธุรกิจ 

 

ตัดวิชา

ปฏิบัติการออก 

โดยเพ่ิมชั่วโมงใน

รายวิชาทฤษฎีที่

เก่ียวของ 
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155-115  ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (Electrics and Electronics Laboratory for Computer Engineering)    

   1 (0-3-0) 

155-215  วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล        

    (Logic Circuits and Digital Systems)   3 (3-0-6) 

155-216  ปฏิบัติการวงจรตรรกะและระบบดิจิทัล      

    (Logic Circuits and Digital Systems Laboratory) 1 (0-2-3) 

  2.) กลุมวิชาเฉพาะดาน จำนวน 61 หนวยกิต แบงเปน 

   2.1) ดานเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต จำนวน 3 หนวยกิต ดังนี ้

155-391  เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร          

   (Preparation for Computer Engineering Project)  1 (0-2-3) 

155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร              

   (Computer Engineering Project)    2 (0-6-6) 

 

   2.2) ดานเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร จำนวน 14 หนวยกิต 

ดังนี ้

155-111  การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

     (Programming for Computer Engineering)   3 (3-0-6) 

155-112 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (Practiecs in Programming for Computer Engineering) 1 (0-2-3) 

155-228  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม           

     (Data Structure and Algorithms)    3 (3-0-6) 

155-229  ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

     (Practices in Data Structure and Algorithms)  1 (0-2-3) 

155-322  ระบบฐานขอมูล (Database Systems)       3 (3-0-6) 

155-421  วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)  3 (3-0-6) 

   2.3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบจำนวน 32 หนวยกิตดังนี ้

155-141  ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

     (Computer Engineering Laboratory 1)   1 (0-2-3) 

155-242  ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 

     (Computer Engineering Laboratory 2)       1 (0-2-3) 

155-224  เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)   3 (3-0-6) 

155-243  ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 

     (Computer Engineering Laboratory 3)    1 (0-2-3) 

155-261  ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1 

     (Computer Network Laboratory 1)    1 (0-2-3) 

155-262  ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 2 

     (Computer Network Laboratory 2)    1 (0-2-3) 

155-325  ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)         3 (3-0-6) 

155-326  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1           

     (Computer System Laboratory 1)    1 (0-2-3) 

155-327  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2            

     (Computer System Laboratory 2)    1 (0-2-3)   

155-363  ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 3 

155-114  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (Electrics and Electronics for Computer Engineering) 3 (2-2-5) 

155-215  วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล        

    (Logic Circuits and Digital Systems)   3 (2-2-5) 

155-420  กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร              

        (Cyber Law and Ethics)                                    2 (2-0-4) 

 

  2.) กลุมวิชาเฉพาะดาน จำนวน 56 หนวยกิต แบงเปน 

   2.1) ดานเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต จำนวน 6 หนวยกิต ดังนี ้

155-387  การเรียนรูของเคร่ือง (Machine Learning)           3 (2-2-5) 

155-394  การปรับเปล่ียนสูดิจิทัล          

   (Digital Transformation)             1 (0-2-3) 

155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร              

   (Computer Engineering Project)    2 (0-4-6) 

   2.2) ดานเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร จำนวน 13 หนวยกิต 

ดังนี ้

155-228  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม           

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

155-322  ระบบฐานขอมูล (Database Systems)       3 (2-2-5) 

155-421  วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)  3 (3-0-6) 

155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น   

            (Web Application Programming)                   3 (2-2-5) 

155-351  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย 

           (Mobile Programming Laboratory)                  1 (0-2-3) 

 

 

   2.3) ดานโครงสรางพ้ืนฐานของระบบจำนวน 24 หนวยกิตดังนี ้

155-151  ปฏิบัติการอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 

     (IoT Laboratory)         1 (0-2-3) 

155-152  คอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร 

     (Computer for Engineer)        2 (1-2-3) 

155-224  เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)   3 (2-2-5) 

155-251  ปฏิบัติการออกแบบประสบการณผูใชงานและ 

   สวนประสานกับผูใชงาน (UX / UI Design Laboratory)     1 (0-2-3) 

155-325  ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)         3 (3-0-6) 

155-326  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1           

     (Computer System Laboratory 1)    1 (0-2-3) 

155-327  ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2            

     (Computer System Laboratory 2)    1 (0-2-3) 

155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร  

            (Computer Security)                                   3 (2-2-5) 

155-392  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา           

     (Preparation to Cooperative Education)  1 (1-0-2) 

155-393  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 (0-36-0) 

เปล่ียน 151-101  

การเขียนแบบ

วิศวกรรม เปน

155-113  การ

เขียนแบบ

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

 

เพ่ิมวิชา 155-

387 การเรียนรู

ของเคร่ือง 

 

 

 

เพ่ิมวิชา 155-

227 การเขียน

โปรแกรมเว็บ

แอพพลิเคชั่น 

และ155-351 

ปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมสำหรับ

โมบาย 

 

 

 

 

เพ่ิมวิชา 155-

151  ปฏิบัติการ

อินเทอรเน็ตของ

สรรพส่ิง 155-

152  

คอมพิวเตอร

สำหรับวิศวกร  

155-251  

ปฏิบัติการ

ออกแบบ

ประสบการณ

ผูใชงานและ 

   สวนประสาน

กับผูใชงาน  
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     (Computer Network Laboratory 3)    1 (0-2-3) 

155-364  ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 4            

     (Computer Network Laboratory 4)           1 (0-2-3) 

155-365 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต  

             (Automotive Embedded Systems)            3 (3-0-6)  

155-392  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา           

     (Preparation to Cooperative Education)  1 (0-2-3) 

155-393  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 (0-36-0) 

155-420  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร   

     (Law and Ethics for Computer Engineer)   2 (2-0-4) 

155-488  สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร            

     (Seminar Computer Engineering)    2 (1-2-3) 

155-495  หุนยนตศาสตร            

     (Robotics)    3 (3-0-6) 

   2.4) ดานฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

           จำนวน 12  หนวยกิต ดังนี ้

155-223  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

     (Computer Organizations and Architectures)   3 (3-0-6) 

155-225  ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ               

     (Microprocessor and Interfacing)    3 (3-0-6) 

155-226  ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ    

     (Microprocessor Interfacing Laboratory     1 (0-2-3) 

155-329  ระบบสมองกลฝงตัว            

     (Embedded Systems)    3 (3-0-6) 

155-330  ปฏิบัติการระบบสมองกลฝงตัว           

     (Practices In Embedded Systems)            1 (0-2-3) 

155-244  ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 

     (Computer Engineering Laboratory 4)   1 (0-2-3) 

  3.) วิชาเลือกใหเลอืกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้จำนวน 6 หนวยกิต 

151-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics) 3 (3-0-6) 

155-423  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ   

     (System Analysis and Design Information  

     Technology)   3 (3-0-6)  

155-441  การส่ือสารแบบไรสาย  

     (Wireless Communication)    3 (3-0-6) 

155-442  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology)  3 (3-0-6) 

155-444  การเขียนโปรแกรมเครือขาย      

     (Network Programming)                      3 (3-0-6) 

155-447  การสืบคนสารสนเทศ (Information Retrieval)    3 (3-0-6) 

155-456  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง) 

     (Advanced Computer Programming)   3 (2-2-6) 

155-457  การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล       

     (Digital Signal Processing)     3 (3-0-6) 

155-480  ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร           

155-488  สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร            

     (Seminar Computer Engineering)    2 (1-2-3) 

   2.4) ดานฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

           จำนวน 13  หนวยกิต ดังนี ้

155-223  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

     (Computer Organizations and Architectures)   3 (3-0-6) 

155-225  ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ               

     (Microprocessor and Interfacing)    3 (2-2-5) 

155-329  ระบบสมองกลฝงตัว            

     (Embedded Systems)    3 (2-2-5) 

155-495  หุนยนตศาสตร            

     (Robotics)    3 (3-0-6) 

155-352  ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด 

     (Cloud Engineer Laboratory)      1 (0-2-3) 

 

  3.) วิชาเลือกใหเลอืกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้จำนวน 6 หนวยกิต 

151-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics) 3 (3-0-6) 

155-365  ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต              

    (Automotive Embedded Systems)                   3 (3-0-6) 

155-423  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ   

     (System Analysis and Design Information  

     Technology)   3 (3-0-6)  

155-441  การส่ือสารแบบไรสาย  

     (Wireless Communication)    3 (3-0-6) 

155-442  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology)  3 (3-0-6) 

155-444  การเขียนโปรแกรมเครือขาย      

     (Network Programming)                      3 (2-2-5) 

155-447  การสืบคนสารสนเทศ (Information Retrieval)    3 (3-0-6) 

155-456  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง) 

     (Advanced Computer Programming)   3 (2-2-5) 

155-457  การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล       

     (Digital Signal Processing)     3 (3-0-6) 

155-458 การปรับแตงเครือขายคอมพิวเตอร  

          (Computer Network Configuration)                 3 (2-2-5) 

155-459 การทดสอบเจาะระบบและการวิเคราะหภัยคุกคามเบื้องตน     

         (Basic Penetration Testing and Threat Analysis) 3 (2-2-5) 

155-481  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมสมัย       

     (Contemporary Computer Technology)   3 (3-0-6) 

155-482  การเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย        

     (Mobile Programming)      3 (2-2-5) 

155-483  เทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology)   3 (3-0-6) 

155-484  การทำเหมืองขอมูล (Data Mining)        3 (3-0-6) 

155-485  การเขียนโปรแกรมเกม (Game Programming) 3 (2-2-5) 

155-486  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร           

 

 

เพ่ิมวิชา 155-

352 ปฏิบัติการ

วิศวกรระบบ

คลาวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมวิชา 155-

458 การ

ปรับแตง

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

155-459 การ

ทดสอบเจาะ

ระบบและการ

วิเคราะหภัย

คุกคามเบื้องตน  

155-688  การ

วิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ 155-

689 วิทยาการ

ขอมูล 155-690 

การเรียนรูเชิงลึก 
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     (Computer Security)    3 (3-0-6) 

155-481  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมสมัย       

     (Contemporary Computer Technology)   3 (3-0-6) 

155-482  การเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย        

     (Mobile Programming)      3 (3-0-6) 

155-483  เทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology)   3 (3-0-6) 

155-484  การทำเหมืองขอมูล (Data Mining)        3 (3-0-6) 

155-485  การเขียนโปรแกรมเกม (Game Programming) 3 (3-0-6) 

155-486  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร           

     (Geographic Information System)    3 (3-0-6) 

155-555  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronics Commerce)  3 (3-0-6) 

155-557  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ            

     (Management Information Systems)         3 (3-0-6) 

155-564  การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ (VLSI Design)   3 (3-0-6) 

155-565  การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง           

     (Advanced Digital System Design)    3 (3-0-6) 

155-567  การทดสอบวงจรดิจิทัล             

     (Testing of Digital Circuits)    3 (3-0-6) 

155-576  คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)   3 (3-0-6) 

155-577  การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทัล  

     (Digital Image Processing)          3 (3-0-6) 

155-578  เทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia Technology)  3 (3-0-6) 

155-586  ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems)      3 (3-0-6) 

155-587  ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)    3 (3-0-6) 

155-588  ผูประกอบการกับวิศวกร            

     (Entrepreneurship and The Engineer)    3 (3-0-6) 

155-589  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ            

     (IT Management)    3 (3-0-6) 

155-590  เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology)       3 (3-0-6) 

155-591  สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร      

     (Enterprise Software Architecture)   3 (3-0-6) 

155-687  เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร          

     (Selected Topics in Computer Engineering)  3 (3-0-6) 

ค.) หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสยามจำนวน 6 หนวยกิต 

ยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

     (Geographic Information System)    3 (3-0-6) 

155-555  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronics Commerce)  3 (3-0-6) 

155-557  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ            

     (Management Information Systems)         3 (3-0-6) 

155-564  การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ (VLSI Design)   3 (3-0-6) 

155-565  การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง           

     (Advanced Digital System Design)    3 (3-0-6) 

155-567  การทดสอบวงจรดิจิทัล             

     (Testing of Digital Circuits)    3 (3-0-6) 

155-576  คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)   3 (2-2-5) 

155-577  การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทัล  

     (Digital Image Processing)          3 (3-0-6) 

155-578  เทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia Technology)  3 (2-2-5) 

155-586  ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems)      3 (3-0-6) 

155-587  ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)    3 (3-0-6) 

155-588  ผูประกอบการกับวิศวกร            

     (Entrepreneurship and The Engineer)    3 (3-0-6) 

155-589  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ            

     (IT Management)    3 (3-0-6) 

155-590  เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology)       3 (3-0-6) 

155-591  สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร      

     (Enterprise Software Architecture)   3 (3-0-6) 

155-687  เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร          

     (Selected Topics in Computer Engineering)  3 (3-0-6) 

155-688  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytic) 3 (3-0-6) 

155-689  วิทยาการขอมูล (Data Science)                       3 (2-2-5) 

155-690  การเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning)                    3 (2-2-5) 

ค.) หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลัยสยามจำนวน 6 หนวยกิต 

ยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

5.4 แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (S, 3 (2-2-5))  

 (ไมนับรวมหนวยกิต)                  - 

124-101 ฟสิกสทั่วไป 1                           3 (3-0-6) 

124-103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1                   1 (0-3-0) 

5.4 แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

124-101 ฟสิกสทั่วไป 1    3 (3-0-6) 

124-103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1    1 (0-3-0) 

125-201 คณิตศาสตร 1    3 (3-0-6) 

155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

                                                                3 (2-2-5) 

155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร   3 (2-2-5) 

 

 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาเพ่ือให

เร่ิมเขียน

โปรแกรม และปู

พ้ืนฐานทางดาน 
ไฟฟาและ
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125-201 คณิตศาสตร 1                           3 (3-0-6) 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม               3 (3-0-6) 

155-141 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1   1 (0-2-3) 

                                              รวม 17  หนวยกิต 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                      3 (2-2-5) 

125-202 คณิตศาสตร 2                           3 (3-0-6) 

155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

155-112 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม 

 คอมพิวเตอร    1 (0-2-3) 

155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรม 

 คอมพิวเตอร            3 (3-0-6) 

155-115 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรม 

             คอมพิวเตอร      1 (0-3-0) 

155-116 คณิตศาสตรดิสครีต                                  3 (3-0-6) 

155-142 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2               1 (0-2-3) 

                                                   รวม  18  หนวยกิต 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ    3 (2-2-5) 

125-203 คณิตศาสตร 3                           3 (3-0-6) 

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล           3 (3-0-6) 

155-216 ปฏิบัติวงจรตรรกะและระบบดิจิทัล           1 (0-2-3) 

155-224 เครือขายคอมพิวเตอร    3 (3-0-6) 

155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม    3 (3-0-6) 

155-229 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  1 (0-2-3) 

155-243 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3   1 (0-2-3) 

155-261 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1               1 (0-2-3)                                      

           รวม   19  หนวยกิต 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา 

 ที่ยั่งยืน    3 (3-0-6) 

101-201 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    3 (2-2-5) 

155-223 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ          3 (3-0-6) 

155-226 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 1 (0-2-3) 

155-244 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4               1 (0-2-3) 

155-262 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 2   1 (0-2-3) 

           รวม   15  หนวยกิต 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21   3 (2-2-5) 

155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

     3 (2-2-5) 

   รวม 16  หนวยกิต 

 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสราง            3 (3-0-6) 

            นวัตกรรมและธุรกิจใหม 

125-202 คณิตศาสตร 2    3 (3-0-6) 

155-116 คณิตศาสตรดิสครีต    3 (3-0-6) 

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล    3 (2-2-5) 

155-151 ปฏิบัติการอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง   1 (0-2-3) 

155-152 คอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    2 (1-2-3) 

155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร     2 (1-2-3) 

                                                   รวม  17  หนวยกิต 

 

 

 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-223 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

155-224 เครือขายคอมพิวเตอร     3 (2-2-5) 

155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น   3 (2-2-5) 

155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม    3 (2-2-5) 

155-251 ปฏิบัติการออกแบบประสบการณผูใชงานและ 

            สวนประสานกับผูใชงาน          1 (0-2-3) 

           รวม   16  หนวยกิต 

 

 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-117 สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห          3 (2-2-5) 

            ทางธุรกิจ  

155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ         3 (2-2-5) 

155-322 ระบบฐานขอมูล    3 (2-2-5) 

155-325 ระบบปฏิบัติการ    3 (2-2-5) 

155-421 วิศวกรรมซอฟตแวร    3 (3-0-6) 

           รวม   18  หนวยกิต 

 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

อิเล็กทรอนิกส

สำหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

 

 

 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาเพ่ือใหมี

ความตอเนื่องใน

การพัฒนา

โปรแกรม และปู

พ้ืนฐานทางดาน 

ระบบ

คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตของ

สรรพส่ิง 

 

 

 

 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาเพ่ือใหมี

ความตอเนื่องใน

การพัฒนา

โปรแกรมดาน

เว็บ 

 

 

 

 

 

 

 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาใหม

เพ่ือใหมีความ

ตอเนื่องในการ

พัฒนางาน 
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101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย   3 (2-2-5) 

155-322 ระบบฐานขอมูล                           3 (3-0-6) 

155-325 ระบบปฏิบัติการ                                     3 (3-0-6) 

155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1                  1 (0-2-3) 

155-329 สมองกลฝงตัว                                       3 (3-0-6) 

155-330 ปฏิบัติการสมองกลฝงตัว                           1 (0-2-3) 

155-363 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 3               1 (0-2-3) 

 

           รวม   18  หนวยกิต 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-xxx  วิชาในกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (1)    3 (x-x-x) 

155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2     1 (0-2-3) 

155-364 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 4               1 (0-2-3) 

155-365 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต   3 (3-0-6) 

155-391 เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร   1 (0-2-3) 

155-392 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    1 (0-2-3) 

           รวม   16  หนวยกิต 

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน 

155-393   สหกิจศึกษา            6 (0-36-0) 

           รวม   6  หนวยกิต 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

126-316 สถิติและความนาจะเปน                    3 (3-0-6) 

155-420 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 (2-0-4) 

155-421 วิศวกรรมซอฟตแวร     3 (3-0-6) 

155-494 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร                    2 (0-6-6) 

155-495 หุนยนตศาสตร       3 (3-0-6) 

           รวม   13  หนวยกิต 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)                         3 (x-x-x) 

xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี (2)                         3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-xxx  วิชาในกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (2)     3 (3-0-6) 

155-488  สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                     2 (1-2-3) 

           รวม   14  หนวยกิต 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1    1 (0-2-3) 

155-329 ระบบสมองกลฝงตัว    3 (2-2-5) 

155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด                          1 (0-2-3) 

155-351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย   1 (0-2-3) 

155-387 การเรียนรูของเคร่ือง    3 (2-2-5) 

           รวม   15  หนวยกิต 

  

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-xxx วิชาในกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (1)  3 (x-x-x) 

155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2    1 (0-2-3) 

155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร   3 (2-2-5) 

155-394 การปรับเปล่ียนสูดิจิทัล          1 (0-2-3) 

155-392 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    1 (1-0-2) 

155-495 หุนยนตศาสตร    3 (2-2-5) 

           รวม   15  หนวยกิต 

 

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน 

155-393   สหกิจศึกษา            6 (0-36-0) 

           รวม   6  หนวยกิต 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

155-420 กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร   2 (2-0-4) 

155-494 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร     2 (0-4-6) 

155-xxx วิชาในกลุมวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (2)  3 (x-x-x)

           รวม   13  หนวยกิต 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1)                         3 (x-x-x) 

xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี (2)                         3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

101-xxx เลือกเรียนในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 3 (x-x-x) 

           รวม   15  หนวยกิต 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาใหม

เพ่ือใหมีความ

ตอเนื่องในการ

พัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

มีการเรียงลำดับ

รายวิชาใหม

เพ่ือใหมีความ

ตอเนื่องในการ

พัฒนางาน 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หนวยกิต 
1. ใหเรียนตามกลุมวิชาที่กำหนด   18  หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หนวยกิต 

 (ภาษาอังกฤษปรับพ้ืน (S), ไมนับรวมหนวยกิต 3 หนวยกิต) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 หนวยกิต 

กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร 3 หนวยกิต 

2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 

    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หนวยกิต 
1. ใหเรียนตามกลุมวิชาที่กำหนด   18  หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หนวยกิต 

 (ภาษาอังกฤษปรับพ้ืน (S), ไมนับรวมหนวยกิต 3 หนวยกิต) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 หนวยกิต 

กลุมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร 3 หนวยกิต 

2. เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตางๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป 

    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม             30 หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับ                               61 หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือก                                      6  หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 92 หนวยกิต 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม             30  หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับ                               56 หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือก                                       6  หนวยกิต  

 

 

 

 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  30 หนวยกิต กลุมวิชาแกนทางวศิวกรรม  30 หนวยกิต   

วิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 19 หนวยกิต วิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 16 หนวยกิต  

124-101 ฟสิกสทั่วไป1 (General Physics I)           3 (3-0-6)                                                                  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        กลศาสตรของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร กลศาสตร

ของไหล ความรอน การหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การแกวง การสั่นสะเทือน

และคล่ืนสนามแมเหล็กไฟฟา 

        Mechanics of particles and rigid bodies, phases of mat-

ter,  fluid mechanics, heat, moment of inertia, angular momen-

tum, simple pendulum, vibration and electromagnetic. 

คงเดิม  

124-103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1   

(General Physics Laboratory 1)                    1 (0-3-0) 

วิชาบังคับกอน : 124-101 ฟสิกสทั่วไป 1 หรือเรียนพรอมกัน 

Prerequisite : 124-101 General Physics Laboratory 1 

        ทำการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟสิกสทั่วไป 1  

        The experiments correspond to the 124-101 General 

Physics 1 

คงเดิม  

125-201 คณิตศาสตร 1 (Mathematics 1)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและอินทรีเกรตของคาจริง เทคนิค

การอินทรีเกรต การอินทรีเกรตไมตรงแบบ รูปแบบยังไมไดกำหนด การ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร เมตริกซ พีชคณิตเวกเตอรในระบบ 3 มิติ เวกเตอร 

คาตัวแปรจริงและการประยุกตใชงาน เสนระนาบและพ้ืนผิวในระบบ 3 มิติ 

จำนวนเชิงซอน และรูปแบบโพลาร 

        Limits and continuity, Derivatives, and Integral of rational 

number, Techniques of integration. Improper integrals. Indefi-

nite integrals, Mathematical Induction, matrix, 3D Geometric 

คงเดิม  
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Algebra, vector, real variables and apply, plane and 3D surface, 

complex number and polar form. 

125-202 คณิตศาสตร 2 (Mathematics 2)  3 (3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : 125-201 คณิตศาสตร 1 

Prerequisite : 125-201 Mathematics 1  

        แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร การ

ประยุกตใชงานแคลคูลัสที่มี 2 ตัวแปรและหลายตัวแปร การอินทรีเกรต

ตามเสน การประยุกตใชงานและการอินทรีเกรต ลำดับและอนุกรมของ

จำนวน อนุกรมยกกำลัง อนุกรมเทเลอรของฟงกชั่นเบื้องตนและการอินทรี

เกรตเชิงตัวเลข 

        Introduction to variables and multivariable Calculus and 

apply, line integrals, applications and uses, sequence and  se-

ries number, power series, Taylor series, numerical integration. 

คงเดิม  

125-203 คณิตศาสตร 3 (Mathematics 3)  3 (3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : 125-202 คณิตศาสตร 2 

Prerequisite : 125-202 Mathematics 2 

        สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต การแกสมการเชิงอนุพันธ การ

แปลงลาปาซและการประยุกตใชงาน อนุพันธและการอินทรีเกรตของ

เวกเตอร เกรเดียนท ไดเวอรเจนท เคิรล 

        Differential equations and applications, solving differen-

tial equations, laplace transformation and application, differen-

tiation and integration of vector, gradient, divergence and curl. 

ยกเลิก ตัดออกเพ่ือเนน

ในเร่ืองของการ

นำไปประยุกตใช 

126-316 สถิติและความนาจะเปน   

(Statistics and Probability)                3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและการ

ใชประโยชนทางธุรกิจ  ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจ  วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล  ทฤษฏีความนาจะเปนเบื้องตน  ตัวแปรสุม  การแจกแจง  แบบทวิ

นาม  แบบปวซอง  และแบบ ปกติ  การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยาง  

การประมาณคาเฉลี่ย  คาความแปรปรวนและสัดสวนของประชากร  การ

หาคาความแปรปรวนรวมและคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ  การทำสอบ

สมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร 

        Descriptive statistics, frequency distribution, probability 

theory, probability distributions, sampling, and hypothesis 

testing. 

155-117 สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหทางธุรกิจ 

(Statistics for Data Science and Business Analysis)     3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของสถิติ ทำความเขาใจพ้ืนฐานของสถิติ 

เรียนรูวิธีการทำงานกับขอมูลประเภทตางๆ วิธีการแสดงกราฟของขอมูล

ประเภทตางๆ คำนวณการวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง ความไมสมมาตร

และความแปรปรวน คำนวณสหสัมพันธและความแปรปรวนรวม จำแนก

และทำงานกับการแจกแจงประเภทตางๆ ประมาณการชวงคาความเชื่อมั่น 

ทำการทดสอบสมมติฐาน ตัดสินใจดวยขอมูล เขาใจกลไกของการวิเคราะห

การถดถอย ทำการวิเคราะหการถดถอย ใชและทำความเขาใจตัวแปร

จำลอง เขาใจแนวคิดที่จำเปนสำหรับวิทยาศาสตรขอมูล ไมวาจะเปนการใช

ภาษาไพธอนหรือภาษาอาร 

        Understand the fundamentals of statistics, learn how to 

work with different types of data, how to plot different types 

of data, calculate the measures of central tendency, 

asymmetry, and variability, calculate correlation and 

covariance, distinguish and work with different types of 

distributions, estimate confidence intervals, perform 

hypothesis testing, make data driven decisions, understand the 

mechanics of regression analysis, carry out regression analysis, 

แทนดวย 155-

117 สถิติสำหรับ

วิทยาการขอมูล

และการ

วิเคราะหทาง

ธุรกิจ 
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use and understand dummy variables, understand the 

concepts needed for data science even with Python and R. 

155-116 คณิตศาสตรดิสครีต (Discrete Mathematics) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      จำนวนเต็ม ทฤษฏีจำนวน ฟงกชัน ความสัมพันธ เซตและลำดับ 

ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนและอุปนัยทางคณิตศาสตร การโตของฟงกชัน 

วิธีการนับและความสัมพันธแบบปรากฏซ้ำ ทฤษฎีกราฟ นิยามและขั้นตอน

วิธีแบบเรียกซ้ำ 

      Integer, number theory, functions, relations, sets and 

sequences, logic, methods of proof and mathematical 

induction, the growth of functions, counting methods and 

recurrence relations, graph theory, recursive definitions and 

algorithms 

 

คงเดิม  

กลุมวิชาดานวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐาน 11 หนวยกิต กลุมวิชาดานวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐาน 14 หนวยกิต   

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม   

(Engineering Drawing)               3 (3-0-6)                                   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        การส ื ่ อสารด  วย เรขาภาพ การใช คอมพ ิ ว เตอร ช  วยสอน  

ความสามารถในการมองเห็นและเขาใจความสัมพันธระหวางพื้นที่  รวมถึง

การเลือกและใชวิธีการดานกราฟกที่เหมาะสมสำหรับการแสดงแนวคิดการ

ออกแบบ 

        The aims of the syllabus are to further the ability to 

communicate information by graphical means, using CAD 

software packages. This will be achieved through the ability to 

visualize and understand spatial relationships, and the 

competence to select and use appropriate graphical methods 

for representing design concepts. 

155-113 การเขียนแบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Engineering Drawing for Computer Engineering) 3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 ภาพฉายเบื้องตน ภาพไอโซเมตริกและออบลิค  วงจรไฟฟาใน

บานะบบ 1 เฟส   ระบบโซลารเซลลทั ้งระบบออฟกริดและออนกริดที่

เพียงพอในการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมได   เขียนแบบลายวงจรพิมพหนา

เดียว สำหรับงานไมโครคอลโทรลเลอรหรืออินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงที่ใชใน

ชีวิตประจำวัน 

            Preliminary projection, isometric and oblique images; 

one phase home electrical circuit, off-grid and on-grid solar 

systems for enough additional self-learning; single-sided PCB 

circuit writing for microcontroller or Internet of things that used 

in everyday life.  

เปล่ียนเปนวิชา 

155-113 ปรับ

เนื้อหาให

เหมาะสมกับ

วิศวกรรม

คอมพิวเตอรและ

เพ่ิมชั่วโมง

ภาคปฏิบัติโดย

เนนการสอนเชิง

รุก  

 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(Programming for Computer Engineering) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None         

        แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาโปรแกรม การเร่ิมเขียนโปรแกรม

ขั้นตน ชนิดขอมูลพ้ืนฐาน การดำเนินการทางคณิตศาสตรและตรรก 

โครงสรางภาษาเบื้องตน ชุดคำส่ัง เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนรอบ การใช

แถวลำดับ ขอความ การกำหนดคลาสอยางงาย เมธอด แอบสแตก  และ

อินเตอรเฟสการใชไลบราร่ีพ้ืนฐาน  

        Basic concepts associated with programming languages; 

elementary programming, primitive data types, operations, 

simple language constructs; instruction sets, selection and 

iteration statements; arrays, strings, and predefined classes; 

methods, abstractions, and interfaces;  use of simple library. 

ยายมาจากหมวด

วิชาเฉพาะและ

เพ่ิมชั่วโมง

ภาคปฏิบัติโดย

เนนการสอนเชิง

รุก 
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155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(Electrics and Electronics for Computer Engineering)                                 

               3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ศึกษาแหลงกำเนิดไฟฟา กฎของโอหม กำลังไฟฟา วงจรไฟฟา RLC 

เบื ้องตน และหมอแปลงไฟฟา ความรู พื ้นฐานสำหรับอิเล็กทรอนิกส 

คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก ไดโอด โฟโตเซนเซอร ออป

แอมป ไบโพลารทรานซิสเตอรและมอสเฟส  วงจรเรียงกระแส  วงจร

เซนเซอรเบื้องตน และการควบคุมเซอรโวและสเต็ปมอเตอร   

        Study Power source, Ohm's law, Electric Power, Basic RLC 

circuit and Transformer. Knowledge base for electronics, 

Characteristics of electronic devices such as Diode, Photo-

sensor, Op-amp., Bipolar transistors and MOSFET, Rectifier 

circuit, Basic sensor circuit and Control servo and step motors. 

155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(Electrics and Electronics for Computer Engineering)                                 

               3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ศกึษาแหลงกำเนิดไฟฟา กฎของโอหม กำลังไฟฟา วงจรไฟฟา RLC 

เบื้องตน และหมอแปลงไฟฟา ความรูพ้ืนฐานสำหรับอิเล็กทรอนิกส 

คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก ไดโอด โฟโตเซนเซอร ออป

แอมป ไบโพลารทรานซิสเตอรและมอสเฟส  วงจรเรียงกระแส  วงจร

เซนเซอรเบื้องตน และการควบคุมเซอรโวและสเต็ปมอเตอร   

        Study Power source, Ohm's law, Electric Power, Basic RLC 

circuit and Transformer. Knowledge base for electronics, 

Characteristics of electronic devices such as Diode, Photo-

sensor, Op-amp., Bipolar transistors and MOSFET, Rectifier 

circuit, Basic sensor circuit and Control servo and step motors. 

เพ่ิมชั่วโมง

ภาคปฏิบัติโดย

เนนการสอนเชิง

รุก 

155-115 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร  (Electrics and Electronics Laboratory for Computer 

Engineering)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร หรือเรียนพรอมกัน 

Prerequisite : 155-114 Electrics and Electronics for Computer 

Engineering 

        ปฏิบ ัต ิการท ี ่ม ี เน ื ้อหาส ัมพ ันธ ก ับว ิชา 155-114 ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

        The practices relate to 155-114 electrics and electronics 

for computer engineering. 

 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหารวมใน

155-114  

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล  

(Logic Circuits and Digital Systems)          3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตรแบบบูลีน ตารางความ

จริง การลดรูปสมการบูลลีนโดยใช แผนที่แบบคารนอและวิธีควินแม็ค

คลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิฟรีจิส 

เตอร การออกแบบวงจรคอมไบเนชันและวงจรซีเควนเชียล 

       Basic theory of switching circuit, Boolean algebra, truth 

table, Boolean equation reduction by karnuaugh map and 

Quinmacrossky method, Wein diagram, logic gates, flip-flops, 

counters, shift registers, combination and sequential circuit 

design. 

155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล  

(Logic Circuits and Digital Systems)          3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตรแบบบูลีน ตารางความ

จริง การลดรูปสมการบูลลีนโดยใช แผนที่แบบคารนอและวิธีควินแม็ค

คลอสกี้ แผนผังแบบเวน วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิฟรีจิส 

เตอร การออกแบบวงจรคอมไบเนชันและวงจรซีเควนเชียล 

       Basic theory of switching circuit, Boolean algebra, truth 

table, Boolean equation reduction by karnuaugh map and 

Quinmacrossky method, Wein diagram, logic gates, flip-flops, 

counters, shift registers, combination and sequential circuit 

design. 

เพ่ิมชั่วโมง

ภาคปฏิบัติโดย

เนนการสอนเชิง

รุก 

155-216 ปฏิบัติการวงจรตรรกะและระบบดิจิทัล (Logic Circuits and 

Digital Systems Laboratory)             1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล หรือเรียนพรอม

กัน  

Prerequisite : 155-215  Logic Circuits and Digital Systems 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหารวมใน

วิชา 155-215 
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        ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา  155-215  วงจรตรรกะและ

ระบบดิจิทัล 

        The experiments related to 155-215  Logic circuits and 

Digital Systems. 

 

 155-420 กฎหมายและจรรยาบรรณคอมพิวเตอร  

(Cyber Law and Ethics)    2 (2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับจริยธรรมระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 

เนื้อหา การสงเนื้อหา และการศึกษา กฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ ของ

วงการคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรในประเทศไทย 

        Information on Information Systems Ethics (Cyber ethics) 

including content, delivery, and pedagogy; laws and 

regulations of the computer industry and the use of 

computers in Thailand. 

ยายมาจากกลุม

วิชาเฉพาะ

เนื่องจากเปน

เร่ืองที่วิศวกรทุก

คนตองมีความรู 

และเปล่ียนชื่อ

วิชา 

วิชาบังคับ 61 หนวยกิต กลุมวิชาเฉพาะดาน 56 หนวยกิต  

155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Programming for Computer Engineering) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None         

        แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาโปรแกรม การเร่ิมเขียนโปรแกรม

ขั้นตน ชนิดขอมูลพ้ืนฐาน การดำเนินการทางคณิตศาสตรและตรรก 

โครงสรางภาษาเบื้องตน ชุดคำส่ัง เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนรอบ การใช

แถวลำดับ ขอความ การกำหนดคลาสอยางงาย เมธอด แอบสแตก  และ

อินเตอรเฟสการใชไลบราร่ีพ้ืนฐาน  

        Basic concepts associated with programming languages; 

elementary programming, primitive data types, operations, 

simple language constructs; instruction sets, selection and 

iteration statements; arrays, strings, and predefined classes; 

methods, abstractions, and interfaces;  use of simple library. 

ยายไปอยูหมวดวิศวกรรมพ้ืนฐาน  

155-112 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

(Programming for Computer Engineering Laboratory)                                 

     1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-111การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร หรือเรียนพรอมกัน 

        ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 155-111 การเขียนโปรแกรม

สำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

        The practices relate to 155-111 Programming for 

Computer Engineering 

ยกเลิก เนื้อหารวมใน

วิชา 155-111 

155-141 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1   

(Computer Engineering Laboratory 1)                1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ยกเลิก เนื้อหาสวนใหญ

รวมอยูในวิชา 

155-151 และ 
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Prerequisite : None 

        ฝกปฏิบัติการใชงานเครื่องมือทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร อาทิ

เชน ฝกฝนการใชงานเบื้องตนเพื่อการซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัว  

ฝกพื้นฐานเบื้องตนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุเพื่อการพัฒนาบนระบบ

คอมพิวเตอร, ฝกฝนการใชงานคำส่ังเบื้องตนของระบบปฏิบัติการยูนิกส 

       Practice in computer engineering tools such as basic 

developing software for embedded system, basic object 

oriented programming for PC, basic commands for UNIX 

operating system. 

155-152 สวน

เนื้อหาดานการ

พัฒนาซอฟตแวร 

ไปรวมอยูในวิชา

ที่เปดใหม 

 155-151 ปฏิบัติการอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง   

(IoT Laboratory)                     1(0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 ออกแบบการประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน การรับคา

เซ็นเซอร  การแสดงผล การสงคาควบคุมการทำงานของอุปกรณเอาตพุต  

การรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย สามารถควบคุมหรือแสดงผลไดทั้งบน

โทรศัพทมือถือและเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 Practice in Internet of things and interface system, 

input and output device programming, ADC/DAC, RS232, I2C 

and SPI, Bluetooth and WIFI, event handling, micro-robot 

control example. 

 

155-142 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2  

(Computer Engineering Laboratory 2)               1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 ฝกปฏิบัติพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมบนระบบโมบาย องคประกอบ

พื้นฐานของโปรแกรมโมบาย การจัดการเหตุการณ พื้นฐานกราฟกและ

ส่ือผสม พ้ืนฐานทักษะเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาและชุดพัฒนาซอฟตแวร  

 Practice in mobile software development, basic 

component of mobile application, basic of event handling, 

basic of graphics and multimedia support, basic skills of using 

and an integrated development environment and software 

development kit. 

155-351 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย  

(Mobile Programming Laboratory)    1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 

        ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและสรางแอปพลิเคชันผาน อุปกรณพกพา 

เชน โทรศัพทมือถือ แพด และแท็บเล็ต  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมผาน

อุปกรณพกพาที่ทันสมัยตาง ๆ อาทิเชน ไอโฟน ไอแพด และโทรศัพท

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

       Practice in programming of applications for mobile 

computing including devices such as mobile phones, pads and 

tablets, programming for mobile devices such as iPhones, iPads 

and android smart phones. 

ปรับเนื้อหา 

 155-152 คอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร   

(Computer for Engineer)                 2 (1-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

         ระบบคอมพิวเตอร และการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร การอัพเกรด

คอมพิวเตอร การแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร การบำรุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอรและการบำรุงรักษาเชิงปองกัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร การแกไขปญหาที่เกิดกับระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
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การแกไขปญหาที ่เกิดกับระบบปฏิบัติการ ภัยคุกคามที ่เกิดกับระบบ

คอมพิวเตอร และวิธีการปองกัน 

 Computer systems and installation, Upgrading of 

computer, Troubleshooting of the computer systems, 

Maintenance of computer systems and preventive 

maintenance, Computer Network and the installation of a 

computer network, Troubleshooting of the computer network, 

Operating systems and installation,Troubleshooting of the 

operating systems, The threat to the computer system and 

how to protect. 

155-243 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3   

(Computer Engineering Laboratory 3)                 1(0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ฝกปฏิบัติการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและระบบการ

เชื่อมตอ การโปรแกรมอุปกรณอินพุตและเอาตพุต การแปลงแอนะล็อก

เปนดิจิทัลและการแปลงดิจิทัลเปนแอนะล็อก การสื่อสารแบบอนุกรมแบบ

มาตรฐาน การสื่อสารแบบไอแสควรซีและเอสพีไอ การสื่อสารแบบบลูทูธ

และวายฟาย การจัดการเหตุการณ ตัวอยางการควบคุมหุนยนตขนาดเล็ก 

 Practice in internet of things and interface system, 

input and output device programming, ADC/DAC, RS232, I2C and 

SPI, Bluetooth and WIFI, event handling, micro-robot control 

example. 

ยกเลิก  

 155-251 ปฏิบัติการออกแบบประสบการณผูใชงานและสวนประสานกับ

ผูใชงาน (UX / UI Design Laboratory)   1(0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

             หลักการและแนวคิดการโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับผูใชงาน

ขั้นพ้ืนฐาน การโตตอบแบบกราฟกและแบบเว็บไซตการเก็บพฤติกรรมผูใช 

ทฤษฎีพ้ืนฐานของการออกแบบระบบการติดตอโตตอบ ภาษาเพ่ือการ

แสดงผล การวัดความพึงพอใจผูใช การยศาสตร สุขภาพและความ

ปลอดภัย นำหลักการทางทฤษฎีมาทำการประยุกตสรางการแสดงผลจริง

โดยการเขียนภาษาโปรแกรม CSS และ HTML 

  Basic principle and concept of user and computer 

interaction, graphic and web interaction, user behavior 

collection, basic theory in design of interactive systems, user 

satisfaction assessment; ergonomics, health and safety;  apply 

theory to create interface using CSS and HTML. 

 

ปรับเปล่ียน

เนื้อหาให

นักศึกษาไดมี

ทักษะการ

ออกแบบการ

แสดงผลตาม

หลักการ

ประสบการณ

ผูใชงาน 

155-244 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4  

(Computer Engineering Laboratory 4)               1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

ยกเลิก  
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        ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว การจัดการงาน

ดวยระบบปฏิบัติการแบบทันกาล การสื่อสารระหวางกระบวนการ การ

สื่อสารผานเครือขายควบคุม (แคน) การวิเคราะหบนบอรด (โอบีดี) การ

ออกแบบดวยเอฟพีจีเอ การตรวจสอบและการจำลอง การออกแบบเพ่ือ

การทดสอบและการทวนสอบ การวัดความสามารถในการทดสอบได 

 Practices in embedded system programming, task 

management with real-time OS, inter-process synchronization, 

communication via Controller Area Network (CAN) protocol, on 

board diagnostics (OBD), FPGA design, debugging and 

simulation, Design for Test (DFT) and verification, and 

testability measuring. 

 155-352 ปฏิบัติการวิศวกรระบบคลาวด  

(Cloud Engineer Laboratory)                              1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ฝกเก่ียวกับ การเซตสถาปตยกรรมแบบตางๆ โดยใชคลาวดจากผู

ใหบริการเชน  AWS, Microsoft Azure, Google Cloud หรืออ่ืนๆ ผสาน

โครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูเขากับโครงสรางของระบบคลาวด 

การบริหารจัดการความปลอดภัยการเขาถึงระบบคลาวด การทำหนาที่ของ

ผูดูแลระบบบในบำรุงรักษาระบบในฐานะและการแกปญหา 

       Pratise about the following topic; setting up architectures 

using cloud providers like AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, 

or others, Migrating existing infrastructures to cloud-based 

systems, Managing security and access of cloud-based systems, 

Ongoing operational administration, maintenance, and  

troubleshooting. 

 

 

155-391 เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (Preparation  to Computer Engineering Project)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

          การทบทวนวรรณกรรมและอางอิงเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหปญหาจากระบบงานเดิม การศึกษา

หาขอเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของ

โครงงาน การหาขอมูลเครื่องมือที่เหมาะสม การเขียนเอกสารเสนอหัวขอ

โครงงาน (QF17) และการสอบหัวขอโครงงานกับคณาจารยในภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

          Literature and reference related to engineering, 

problem analysis from legacy systems, the study compared to 

the standard, defining the purpose and scope of the project. 

To find the right tools, project proposal writing (QF17) and 

exam projects with faculty in the Department of Computer 

Engineering. 

155-394 การปรับเปล่ียนสูดิจิทัล 

 (Digital Transformation)                              1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

         การศึกษาแนวทางการเปลี ่ยนแปลงไปสู องคกรดิจิทัล ความ

เชื ่อมโยงของการเปลี ่ยนแปลงกับองคประกอบอื ่น  ตัวอยางของการ

เปลี่ยนแปลงไปสูองคกรดิจิตอล และวิเคราะหระบบงานเดิมขององคกร 

เพ่ือนำเสนอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีตอบสนองตอการปรับเปล่ียน

องคกรไปสูยุคดิจิตัล 

        Study models to transform to digital organization, some 

elements that related to the change, examples of digital 

transformation, problem analysis from legacy system; project 

proposal writing (QF17) for computer engineering project. 

ปรับเนื้อหา

บางสวน 
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155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Computer Engineering Project)                               2 (0-6-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-391  เตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

Prerequisite : 155-391  Preparation To Computer Engineering 

Project 

        การวางแผนบริหารการทำโครงงาน การตั ้งสมมติฐาน และการ

ทดลองในแตละสวนงาน, การรายงานความคืบหนาตอที่ปรึกษาโครงงาน  

การรวมสวนงานทุกสวนเขาดวยกัน การทดสอบความถูกตองของขอมูล

และความพึงพอใจตอการใชงาน การสรุปปญหา และเสนอแนวทางพัฒนา 

การเขียนเลมปริญญานิพนธ การเขียนบทความวิชาการ การเตรียมสอบ

โครงงานและการสอบโครงงานก ับคณาจารย ภาคว ิชาว ิศวกรรม

คอมพิวเตอรรวมกับผูทรงคุณวุฒิตางสถาบัน  

        Project management planning,  assumptions  and 

experimentation  each segment, reporting progress on advisor,   

integration of all the components together, test the accuracy of 

the information and satisfying of stakeholder, outlining the 

issues and proposed next of development, thesis and journal 

writing , project examination preparation and the project 

examination with the Department of Computer Engineering 

faculty include spacific committee. 

155-494  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Computer Engineering Project)                               2 (0-4-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-394  การปรับเปล่ียนสูดิจิทัล 

Prerequisite : 155-394  Digital Transformation 

        การวางแผนบริหารการทำโครงงาน การตั ้งสมมติฐาน และการ

ทดลองในแตละสวนงาน, การรายงานความคืบหนาตอที่ปรึกษาโครงงาน  

การรวมสวนงานทุกสวนเขาดวยกัน การทดสอบความถูกตองของขอมูล

และความพึงพอใจตอการใชงาน การสรุปปญหา และเสนอแนวทางพัฒนา 

การเขียนเลมปริญญานิพนธ การเขียนบทความวิชาการ การเตรียมสอบ

โครงงานและการสอบโครงงานก ับคณาจารย ภาคว ิชาว ิศวกรรม

คอมพิวเตอรรวมกับผูทรงคุณวุฒิตางสถาบัน  

        Project management planning,  assumptions  and 

experimentation  each segment, reporting progress on advisor,   

integration of all the components together, test the accuracy 

of the information and satisfying of stakeholder, outlining the 

issues and proposed next of development, thesis and journal 

writing , project examination preparation and the project 

examination with the Department of Computer Engineering 

faculty include spacific committee. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

(Data Structure and Algorithms)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร หรือเรียนพรอมกัน 

Prerequisite : 155-111 Computer Programming (Core course+ 

prerequiste course) 

        โครงสรางขอมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำที่เกี่ยวของ เชน อาเรย 

สแตก คิว ลิสต ตารางแฮช ตนไม กราฟ การคนหา การจัดลำดับ  การ

วิเคราะหอัลกอริทึม อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำซ้ำ 

        Basic data structures and their related operations such as 

array, stack, queue, lists, hash tables, trees, graphs, searching, 

sorting, algorithm analysis, iterative and recursive algorithms. 

155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

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

วิชาบังคับกอน : 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 

        โครงสรางขอมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำที่เกี่ยวของ เชน อาเรย 

สแตก คิว ลิสต ตารางแฮช ตนไม กราฟ การคนหา การจัดลำดับ  การ

วิเคราะหอัลกอริทึม อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำซ้ำ 

        Basic data structures and their related operations such as 

array, stack, queue, lists, hash tables, trees, graphs, searching, 

sorting, algorithm analysis, iterative and recursive algorithms. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-229 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  

        (Data Structure and Algorithms Laboratory)  1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม หรือเรียนพรอม

กัน 

Prerequisite : 155-228 Data Structures and Algorithms  

        ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 155-228 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม 

        The practices relate to 1 5 5 - 2 2 8  Data Structures and 

Algorithms 

 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหานรวมใน

วิชา 155-228 

155-322 ระบบฐานขอมูล (Database System)         3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

155-322 ระบบฐานขอมูล (Database System)         3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ
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        แนวค ิ ดของระบบฐานข  อม ู ลแฟ  มข  อม ู ลและฐานข  อ มู ล 

สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล หนวยขอมูลและความสัมพันธของ

หนวยขอมูลการออกแบบฐานขอมูลดวยวิธีแผนภาพอีอาร การออกแบบ

ฐานขอมูลดวยวิธีนอรมัลไลเซชัน โครงสรางฐานขอมูลแบบลำดับชั้นแบบ

เครือขายและแบบเชิงสัมพันธภาษาฐานขอมูลและภาษาเรียกคนขอมูล  

        Database system concepts; files and databases; database 

system architecture; data entities and relationships; data 

modeling using Entity-Relation Diagrams and normalization 

technique; hierarchical, network and relational models of 

databases; query language and database language.   

        แนวคิดของระบบฐานขอมูลแฟมขอมูลและฐานขอมูล การใช

เครื ่องมือเพื ่อสรางและการบริหารจัดการฐานขอมูล การออกแบบ

ฐานขอมูลดวยวิธีนอรมัลไลเซชัน การเขียน ER-DIAGRAM การจัดการ

ฐานข  อม ู ลด  ว ยภาษา  SQL การสร  า ง  VIEW  การควบค ุ มด  ว ย 

TRANSACTION การสร าง LOG การใช   TRIGGER การเข ียน STORE 

PROCEDURE การสำรองขอมูลและการเรียกคืนขอมูล  

     Concept of database system, file and database; design 

database with normalization, ER-diagram,  database 

management with SQL, create VIEW, transaction control, create 

log, trigger, store procedure, backup and restore.    

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-421 วิศวกรรมซอฟตแวร  

(Software Engineering)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        การจัดการความตองการ ขอกำหนดของซอฟตแวร การออกแบบ

ซอฟตแวรแบบดั้งเดิม และการออกแบบซอฟตแวรแบบเชิงอ็อบเจกต การ

ยืนยันความถูกตอง การทดสอบซอฟตแวร ซอฟตแวรเมตริกซ การประกัน

คุณภาพ การบริหารโครงการ โครงสรางทีม การบำรุงรักษาซอฟตแวร และ

เคร่ืองมือที่ชวยในงานวิศวกรรมซอฟตแวร  

       Requirement management specifications conventional and 

object-oriented software designing, verification and validation, 

software testing, software metrics, quality assurance, project 

management, team structure, software maintenance, and 

Software Engineering tools. 

 

 

 

คงเดิม 

 

155-223 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   

(Computer Organizations and Architectures)         3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite :None 

        สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร และระบบยอยภายใน

คอมพิวเตอร เชน สถาปตยกรรมของตัวประมวลผลและหนวยคำนวณทาง

คณิตศาสตร การควบคุมเสนทางของขอมูลสูหนวยประมวลผลกลาง การ

จัดการสงขอมูลระดับรีจิสเตอร ชุดคำสั่งการอางอิงแบบตาง ๆ ระบบ

จัดการการติดตออุปกรณ หลักการออกแบบระบบฮารดแวรของระบบ

คอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง  

       Computer architecture, functionality of computer 

components, central processing unit, arithmetic and logic unit, 

data path control, data transfer at register level, instruction set, 

addressing modes input/output management, principle of 

computer hardware design and high performance computer 

architectures. 

คงเดิม  

155-261 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1  

(Computer Network Laboratory 1)                 1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 

 

 

 

เนื้อหาสวนหนึ่ง

รวมในวิชา 155-

224 
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        แนะนำสถาปตยกรรม โครงสราง ฟงกช ัน องคประกอบและ

แบบจำลองของอินเทอรเน็ตและเครือขายคอมพิวเตอร หลักการจัดสรร

หมายเลขไอพีและการทำเครือขายยอย หลักการพื้นฐานอีเทอรเน็ต ส่ือ

สัญญาณและการทำงาน  การสรางเครือขายทองถิ ่นอยางงาย  การ

กำหนดคาใหกับอุปกรณเราเตอรและสวิตช รวมถึงการกำหนดหมายเลขไอ

พี 

        Introduces the architecture, structure, functions, compo-

nents, and models of the Internet and computer networks. The 

principles of IP addressing and subnetting; Fundamentals of 

Ethernet concepts, media, build simple LANs, perform basic 

configurations for routers and switches, and implement IP 

addressing schemes. 

 

 

ยกเลิก 

155-262 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 2  

(Computer Network Laboratory 2)              1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-261 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1 

Prerequisite : 155-261 Computer Network Laboratory 1 

        อธิบายสถาปตยกรรม องคประกอบ และการทำงานของเราเตอร

และสวิตชบนเครือขายขนาดเล็ก การกำหนดคาพื้นฐานใหกับเราเตอรและ

สวิตช  การกำหนดคาและแกปญหาเราเตอรและสวิตชในเรื ่องของ

โปรโตคอลอารไอพีเวอรชั ่น 1 อารไอพีเวอรชั ่น 2 และโอเอสพีเอฟ 

เครือขายทองถิ่นเสมือนและการกำหนดเสนทางการเชื่อมตอบนเครือขาย

เสมือนดวยเครือขายไอพีเวอรชั่น 4 และ 6 

        Describes the architecture, components, and operations 

of routers and switches in a small network, configure a router 

and a switch for basic functionality, configure and troubleshoot 

routers and switches and resolve common issues with RIPv1 , 

RIPv2 , OSPF, virtual LANs, and inter-VLAN routing in both IPv4 

and IPv6 networks. 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหาสวนหนึ่ง

รวมในวิชา 155-

224 

155-363 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 3    

(Computer Network Laboratory 3)              1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-262 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 2 

Prerequisite : 155-262 Computer Network Laboratory 2 

        อธิบายสถาปตยกรรม องคประกอบ และการทำงานของเราเตอร

และสวิตชบนเครือขายขนาดใหญซับซอน การกำหนดคาขั้นสูงใหกับเรา

เตอรและสวิตช  การกำหนดคาและแกปญหาเราเตอรและสวิตชในเร่ือง

ของโปรโตคอลโอเอสพีเอฟ เอสทีพี และวีทีพีบนเครือขายไอพีเวอรชั่น 4 

และ 6 การทำดีเอสซีพีและดีเอ็นเอสในระบบเครือขาย 

        Describes the architecture, components, and operations 

of routers and switches in a large and complex network; 

configure routers and switches for advanced functionality. 

Configure and troubleshoot routers and switches and resolve 

common issues with OSPF, EIGRP, STP, and VTP in both IPv4 

and IPv6 networks. Implement DHCP and DNS operations in a 

network 

 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหาสวนหนึ่ง

รวมในวิชา 155-

224 
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155-364 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 4  

(Computer Network Laboratory 4)                1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-363 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 3 

Prerequisite : 155-363 Computer Network Laboratory 3 

        การกำหนดคาและแกปญหาอุปกรณเครือขายและเทคโนโลยี

เครือขายขามถิ่นตามความตองการ พัฒนาความรูและทักษะที่ตองใชในการ

สรางเครือขายไอพีที ่เขารหัสและเครือขายสวนตัวเสมือนทำงานบน

เครือขายที่มีความซับซอน 

        Configure and troubleshoot network devices and WAN 

technologies to meet network requirements; Develop the 

knowledge and skills needed to implement IPSec and virtual 

private network (VPN) operations in a complex network. 

 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหาสวนหนึ่ง

รวมในวิชา 155-

224 

155-326 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1  

(Computer  System Laboratory 1)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร หรือเรียนพรอมกัน 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

       ปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและบริหารระบบปฏิบัติการ เครือขาย

คอมพิวเตอรแบบไคลเอนต-เซิร ฟเวอร การจัดการอินพุท-เอาทพุท 

หนวยความจำระบบแฟม การจัดการดานบัญชีผู ใชงาน การติดตั้งและ

จัดการการใหบริการของระบบปฏิบัติการสำหรับเซิรฟเวอรคอมพิวเตอร

รวมทั้งกระบวนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบคอมพิวเตอร

  

       Laboratories on installation and management of client-

server, network operating system, management of input-

output, memory and file system, user account management, 

installing and configuring the server operating system; and 

providing data and computer system security. 

 

 

 

คงเดิม 

 

155-327 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2  

(Computer  System Laboratory 2)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร หรือเรียนพรอมกัน 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

       ปฏิบัติการเก่ียวกับการติดต้ัง และบริหารเซิรฟเวอรเสมือน  การสราง

เคร่ืองจักรเสมือน การกำหนดคาและการจัดการเคร่ืองจักรเสมือนการ

กำหนดคาและการจัดการเครือขายเสมือน การกำหนดคาและการจัดการ

แหลงเก็บขอมูลเสมือน การบริหารจัดการและการตรวจสอบทรัพยากรของ

เซิรฟเวอรเสมือน 

       Laboratories on installation and management of 

virtualization server, creating virtual machines, configuring and 

managing virtual machine, configuring and managing virtual 

networks, configuring and managing virtual storage, resource 

management and monitoring of virtualization server 

 

 

 

 

คงเดิม 

 

155-488 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

(Seminar Computer Engineering)                2 (1-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
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Prerequisite : None 

        คนควาเอกสารทางวิชาการ นำเสนอ อภิปราย สัมมนาเรื่องตาง ๆ 

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี  

        Search article present and discussion about the related 

topic in computer technology. 

คงเดิม 

155-325 ระบบปฏบิัติการ (Operating Systems) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None  

        หลักการและแนวคิดที่ใชในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม 

ไดแก โพร เซสโมเดลของการประมวลผล การยกเวนสาขาที่เกี่ยวของของ

ทั ้งสองฝาย และการทำงานรวมกันของโพรเซส การใชเซมาฟอร การ

สงผานขอความ และมอนิเตอร นอกจากนั้นยังกลาวถึงการตรวจจับเด

ดล็อกของโพรเซสและการปองกัน และยังกลาวถึงการจัดการทรัพยากรตาง 

ๆ ตั้งแตการจัดตารางทำงานใหโพรเซสเซอร การบริหารหนวยความจำ 

และการจัดการหนวยความจำสำรอง และสุดทายยังกลาวถึงสถาปตยกรรม

ของระบบปฏิบัติการตาง ๆ และทิศทางการออกแบบและพัฒนาของ

ระบบปฏิบัติการในอนาคต 

       Principles and concepts that govern the design of modern 

operating systems;  process model of computation, mutual 

exclusion, process synchronization, semaphores, message 

passing, and monitors; Process deadlock detection and 

prevention resource management, processor scheduling, 

memory management, and management of secondary storage 

devices; operating system architectures and future trends in 

computing on operating system design. 

155-325 ระบบปฏบิัติการ (Operating Systems) 3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None  

        หลักการและแนวคิดที่ใชในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม 

ไดแก โพร เซสโมเดลของการประมวลผล การยกเวนสาขาที่เกี่ยวของของ

ทั ้งสองฝาย และการทำงานรวมกันของโพรเซส การใชเซมาฟอร การ

สงผานขอความ และมอนิเตอร นอกจากนั้นยังกลาวถึงการตรวจจับเด

ดล็อกของโพรเซสและการปองกัน และยังกลาวถึงการจัดการทรัพยากรตาง 

ๆ ตั้งแตการจัดตารางทำงานใหโพรเซสเซอร การบริหารหนวยความจำ 

และการจัดการหนวยความจำสำรอง และสุดทายยังกลาวถึงสถาปตยกรรม

ของระบบปฏิบัติการตาง ๆ และทิศทางการออกแบบและพัฒนาของ

ระบบปฏิบัติการในอนาคต 

       Principles and concepts that govern the design of modern 

operating systems;  process model of computation, mutual 

exclusion, process synchronization, semaphores, message 

passing, and monitors; Process deadlock detection and 

prevention resource management, processor scheduling, 

memory management, and management of secondary storage 

devices; operating system architectures and future trends in 

computing on operating system design. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-224 เครือขายคอมพิวเตอร Computer Network)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None  

       หลักการพ้ืนฐานการส่ือสารขอมูล องคประกอบและเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร ไดแก การสงสัญญาณ การเขารหัสและการควบคุมการสงสัญญาณ 

ภาพรวมของเครือขายคอมพิวเตอร โมเดลอางอิงสำหรับเครือขาย

คอมพิวเตอร เชน   โมเดลอางอิงโอเอสไอและอิงทีซีพี/ไอพี หลักการ

พื ้นฐานในการส่ือสารขอมูลดิจิทัลทั ้งผานสายนำสัญญาณและไรสาย 

แนวคิดและขอตกลงในการรับสงขอมูลเพียรทูเพียร เครือขายทองถิ่นและ

เครือขายขามถิ่น เชน อีเทอรเน็ตและเอทีเอ็ม ประเด็นการออกแบบในชั้น

เน็ตเวิรคแบบตาง ๆ  อัลกอริทึมคนหาและเลือกเสนทางที่เหมาะสม วิธีการ

ควบคุมความคับคั่งแบบตาง ๆ มาตรฐานและตัวอยางของการเชื่อมโยง

เครือขาย ประเด็นการออกแบบในชั้นนำสงขอมูล คุณภาพการใหบริการ 

มาตรฐานและตัวอยางโพรโทคอลนำสงขอมูล เชน ทีซีพี ยูดีพี และตัวอยาง

การนำเคร ือข ายคอมพ ิวเตอร  ไปประย ุกต  ใช  งาน เช น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เวิลดไวดเว็บ และระบบการรักษาความมั่นคงของเครือขาย 

เปนตน  

       An overview of data communication, components and 

communication technologies, signal transmission, encoding and 

155-224 เครือขายคอมพิวเตอร Computer Network)  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None  

       หลักการพ้ืนฐานการส่ือสารขอมูล องคประกอบและเทคโนโลยีในการ

สื่อสาร ไดแก การสงสัญญาณ การเขารหัสและการควบคุมการสงสัญญาณ 

ภาพรวมของเครือขายคอมพิวเตอร โมเดลอางอิงสำหรับเครือขาย

คอมพิวเตอร เชน   โมเดลอางอิงโอเอสไอและอิงทีซีพี/ไอพี หลักการ

พื ้นฐานในการสื ่อสารขอมูลดิจิทัลทั ้งผานสายนำสัญญาณและไรสาย 

แนวคิดและขอตกลงในการรับสงขอมูลเพียรทูเพียร เครือขายทองถิ่นและ

เครือขายขามถิ่น เชน อีเทอรเน็ตและเอทีเอ็ม ประเด็นการออกแบบในชั้น

เน็ตเวิรคแบบตาง ๆ  อัลกอริทึมคนหาและเลือกเสนทางที่เหมาะสม วิธีการ

ควบคุมความคับคั่งแบบตาง ๆ มาตรฐานและตัวอยางของการเชื่อมโยง

เครือขาย ประเด็นการออกแบบในชั้นนำสงขอมูล คุณภาพการใหบริการ 

มาตรฐานและตัวอยางโพรโทคอลนำสงขอมูล เชน ทีซีพี ยูดีพี และตัวอยาง

การนำเคร ือข ายคอมพ ิวเตอร  ไปประย ุกต  ใช งาน เช น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เวิลดไวดเว็บ และระบบการรักษาความมั่นคงของเครือขาย 

เปนตน  

       An overview of data communication, components and 

communication technologies, signal transmission, encoding and 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 



 

127 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564 สาระการแกไข 

transmission control, an overview of computer networks, 

referenced models of computer network such as OSI and 

TCP/IP, wire and wireless digital communication basis, concepts 

and agreements for peer-to-peer communication, LAN and WAN 

such as Ethernet and ATM, network layer design issues, routing 

algorithm, congestion control methodologies, standards and 

examples of networking, transport layer design issues, quality of 

services, standards and examples of transport protocols such as 

TCP and UDP and some computer network applications such as 

e-mail, WWW and network security. 

transmission control, an overview of computer networks, 

referenced models of computer network such as OSI and 

TCP/IP, wire and wireless digital communication basis, concepts 

and agreements for peer-to-peer communication, LAN and WAN 

such as Ethernet and ATM, network layer design issues, routing 

algorithm, congestion control methodologies, standards and 

examples of networking, transport layer design issues, quality of 

services, standards and examples of transport protocols such as 

TCP and UDP and some computer network applications such as 

e-mail, WWW and network security. 

155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ  

(Microprocessor and Interfacing)   3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

Prerequisite : 155-215 Logic Circuits And Digital Systems 

        โครงสรางของระบบไมโครคอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอร ระบบ

บัสตาง ๆ อินพุทพอรต เอาทพุทพอรต การดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ

ประกอบอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพ่ือ

การควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื ่อมตอเพื ่อการควบคุมระบบ

ภายนอกผานทางพอรตขนาน พอรตอนุกรม และพอรตอื ่น ๆ ระบบ

หนวยความจำหลัก หนวยความจำสำรอง ระบบไฟลขอมูล 

        Microcomputer architecture; microprocessor; various 

types of bus system; input ports output ports; display adaptor; 

monitor; peripherals; controlling program using assembly 

language and higher level languages; design of interfacing circuit 

for controlling external circuits via parallel port, serial port, and 

the other types of ports; main memory system; secondary 

storage devices; file system. 

155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ  

(Microprocessor and Interfacing)   3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

Prerequisite : 155-215 Logic Circuits And Digital Systems 

        โครงสรางของระบบไมโครคอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอร ระบบ

บัสตาง ๆ อินพุทพอรต เอาทพุทพอรต การดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ

ประกอบอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพ่ือ

การควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื ่อมตอเพื ่อการควบคุมระบบ

ภายนอกผานทางพอรตขนาน พอรตอนุกรม และพอรตอื ่น ๆ ระบบ

หนวยความจำหลัก หนวยความจำสำรอง ระบบไฟลขอมูล 

        Microcomputer architecture; microprocessor; various 

types of bus system; input ports output ports; display adaptor; 

monitor; peripherals; controlling program using assembly 

language and higher level languages; design of interfacing circuit 

for controlling external circuits via parallel port, serial port, and 

the other types of ports; main memory system; secondary 

storage devices; file system. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-226 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ

(Microprocessor and Interfacing Laboratory)        1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ หรือเรียน

พรอมกัน 

Prerequistie : 155-225 Microprocesssor and Interfacing 

        ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 155-225 ไมโครโพรเซส-เซอร

และการเชื่อมตอ 

        The experiments related to 155-225 Microprocesssor and 

Interfacing. 

 

 

 

 

ยกเลิก 

 

 155-227 การเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น  

(Web Application Programming)  3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 

 แนวคิดเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  โครงสรางและการ

ทำงาน กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบงานบนเว็บ ภาษาการเขียน

เพ่ิมวิชาใหม

เพ่ือใหนักศึกษามี

ทักษะการเขียน

โปรแกรมเว็บ

โดยเฉพาะ 
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โปรแกรมบนเว็บ  การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมบนเว็บเชื่อมตอ

ฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรสารสนเทศ 

 Web programming concepts, structure and function, 

design process and web application development; web 

programming languages; design and development of web 

program connected with database for publishing information. 

 155-329 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 

Prerequisite : 155-225  Microprocessor and Interfacing 

       ระบบสมองกลฝงตัวเนนที ่การสื ่อสารระหวางระบบตาง ๆ การ

เชื่อมตอกับภายนอก การประหยัดพลังงาน ความมั่นคง และ เสถียรภาพ

หลักการออกแบบ วิธีการ เคร่ืองมือที่ใชออกแบบ และกรณีศึกษา  

       Embedded systems, the emphasis on communication 

among distributed systems, interfacing with external 

environments, energy conservation, safety and reliability, design 

principles, methodologies, design tools, and case studies. 

 155-329 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-225 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอ 

Prerequisite : 155-225  Microprocessor and Interfacing 

       ระบบสมองกลฝงตัวเนนที ่การสื ่อสารระหวางระบบตาง ๆ การ

เชื่อมตอกับภายนอก การประหยัดพลังงาน ความมั่นคง และ เสถียรภาพ

หลักการออกแบบ วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใชออกแบบ และกรณีศึกษา  

       Embedded systems, the emphasis on communication 

among distributed systems, interfacing with external 

environments, energy conservation, safety and reliability, design 

principles, methodologies, design tools, and case studies. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-330 ปฏิบัติการระบบสมองกลฝงตัว  

(Practices in Embedded Systems)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : 155-329 ระบบสมองกลฝงตัว 

Prerequisite : 155-329 Embedded Systems 

        ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 155-329  ระบบสมองกลฝงตัว 

        The experiments related to 155-329  Embedded Systems 

 

 

 

ยกเลิก 

เนื้อหานรวมกับ

วิชา 155-329 

155-392 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

(Preparation to Cooperative Education)   1 (0-2-3) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        หลักการปฏิบัติตนในการทำงานในองคกร ความรูเบื้องตนในการ

ทำงาน หนาที่และความรับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงาน และ

การนำแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติรวมถึงการรูเทาทันสื่อตาง ๆ จากที่ได

เรียนรูในหองเรียนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

        The principles for behaving properly while working in an 

organization, basic knowledge for working, duties and 

responsibilities, appropriate working attitude and the ability to 

apply ideas, theories, practices and knowledge obtained from 

the classroom to the working environments. 

155-392 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

(Preparation to Cooperative Education)   1 (1-0-2) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        หลักการปฏิบัติตนในการทำงานในองคกร ความรูเบื้องตนในการ

ทำงาน หนาที่และความรับผิดชอบ ทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงาน และ

การนำแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติรวมถึงการรูเทาทันสื่อตาง ๆ จากที่ได

เรียนรูในหองเรียนไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

        The principles for behaving properly while working in an 

organization, basic knowledge for working, duties and 

responsibilities, appropriate working attitude and the ability to 

apply ideas, theories, practices and knowledge obtained from 

the classroom to the working environments. 

ปรับหนวยกิตให

สอดคลองกับ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร 

155-393 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 (0-36-0) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เก่ียวของกับสาขาวิชา ไมนอยกวา 

640 ชั่วโมง 

        Practices in computer engineering related company 

approximately  640  hours 

 

 

คงเดิม 

 

 

155-365  ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต            3 (3-0-6) 

(Automotive Embedded Systems)    
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วิชาบังคับกอน : 155-329 ระบบสมองกลฝงตัว  

Prerequisite : 155-329 Embedded System 

           ภาพรวมของระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต  การสื่อสาร

ระหวางระบบยอยตาง ๆ การเชื่อมตอกับภายนอก การประหยัดพลังงาน  

ระบบความปลอดภัย และเสถียรภาพของระบบตาง ๆ หลักการออกแบบ 

วิธีการ บัส ดีไวซไดรฟเวอร การอินเตอรรัพท การสื่อสารระหวางโพรเซส  

ระบบปฏิบัติการแบบทันกาล, การออกแบบรวมระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร  โปรแกรมในงานวิศวกรรมยานยนต 

          An overview of embedded systems for automotive, 

communication among sub-systems, interfacing with external 

environments, energy conservation, safety, and reliability; 

principles of design and methodologies : buses, device drivers, 

interrupt, inter-process communication, real-time operating 

system, hardware and software co-design; application of 

embedded systems in automotive engineering. 

 

ยายไปหมวดวิชาเลือกเฉพาะ 

155-420  กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร  

(Law and Ethics for Computer Engineering 2 (2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับจริยธรรมระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 

เนื้อหา การสงเนื้อหา และการศึกษา กฎหมายและขอกำหนดตาง ๆ ของ

วงการคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรในประเทศไทย 

        Information on Information Systems Ethics (Cyber ethics) 

including content, delivery, and pedagogy; laws and regulations 

of the computer industry and the use of computers in Thailand. 

ยายไปอยูหมวดวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐาน  

 155-495 หุนยนตศาสตร (Robotics)               3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        พื้นฐานเทคโนโลยีการนำเครื่องจักรมาใชแทนคนในการทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและการใช ท ั ่วไปในชีว ิตประจำวัน หัวข อตาง ๆ 

ประกอบดวย กลศาสตรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบเดินหนาและถอยกลับ  

เสนทางและการวางแผนวิถีโคจร การควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ควบคุมและอุปกรณสงสัญญาณ  การเคลื ่อนไหวของตัวหุ นยนต การ

ควบคุมหลายตัวแปร การควบคุมแรง การควบคุมการมองเห็นของ

คอมพิวเตอร การควบคุมดวยภาพ 

         An introduction to automation technology in industry and 

everyday use, forward and inverse kinematics, path and 

trajectory planning, feedback control, actuators and sensors,  

mobile robot kinematics, computer vision, vision-based control. 

 155-495 หุนยนตศาสตร (Robotics)               3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        พื้นฐานเทคโนโลยีการนำเครื่องจักรมาใชแทนคนในการทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและการใชท ั ่วไปในชีว ิตประจำว ัน หัวข อตาง ๆ 

ประกอบดวย กลศาสตรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบเดินหนาและถอยกลับ  

เสนทางและการวางแผนวิถีโคจร การควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ควบคุมและอุปกรณสงสัญญาณ  การเคลื ่อนไหวของตัวหุ นยนต การ

ควบคุมหลายตัวแปร การควบคุมแรง การควบคุมการมองเห็นของ

คอมพิวเตอร การควบคุมดวยภาพ 

         An introduction to automation technology in industry 

and everyday use, forward and inverse kinematics, path and 

trajectory planning, feedback control, actuators and sensors,  

mobile robot kinematics, computer vision, vision-based 

control. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

 155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร         

 (Computer Security)    3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

 

ยายมาจากหมวด

วิชาเลือกเฉพาะ/ 
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        ทฤษฎีและความรูที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 

หลักการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในองคกร ภัยคุกคามตอระบบ

คอมพิวเตอร การวางแผนและกำหนดนโยบายดานการรักษาความ

ปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง พื้นฐานวิทยาการเขารหัสลับ การพิสูจน

ตัวตน การควบคุมการเขาถึงทรัพยากร การรักษาความปลอดภัยเครือขาย

คอมพิวเตอร รูปแบบการโจมตีตอเครือขายคอมพิวเตอร เครื่องมือรักษา

ความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร โปรโตคอลดานการรักษาความ

ปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยของซอฟตแวร ความปลอดภัย

ของเว็บแอปพลิเคชัน การปองกันในระบบปฏิบัติการ กรอบและมาตรฐาน

ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร 

          Theory and knowledge related to information security, 

corporate computer security principles, security threats, 

security planning and policy, risk analysis, cryptography, 

authentication, access control, network security, attack 

patterns on computer network, network security tools, Internet 

security protocols, software security, web application security, 

operating systems security, frameworks in computer security. 

ปรับเนื้อหาและ

ปรับหนวยกิต

เพ่ือใหมีทักษะ

ปฏิบัติสอดคลอง

ทฤษฎ ี

 155-387 การเรียนรูของเคร่ือง    3 (2-2-5) 

(Machine Learning) 

วิชาบังคับกอน : 155-117 สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห 

                    ทางธุรกิจ 

Prerequisite : 155-117 Statistics for Data Science and Business 

                    Analysis 

 พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรูของเครื่องดวยตัวอยางและ

แบบฝกหัดการลงมือเขียนโปรแกรม เทคนิคการเรียนรูของเครื่องแบบมี

ผูสอน แบบไมมีผูสอนและแบบเสริมกำลัง โครงขายประสาทเทียม การลด

มิติและการแบงกลุม เครือขายเบเยเซียน และการทดลองในการเรียนรูของ

เคร่ือง 

 Fundamentals of machine learning theories through 

examples and hands- on coding exercises. Machine learning 

techniques for supervised learning, unsupervised learning, and 

reinforcement learning. Neural networks, Dimensionality 

reduction and clustering, Bayesian networks and Machine 

learning experiments. 

เพ่ิมวิชาใหม 

วิชาเลือก 6 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต  

151-301  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   

(Engineering Economics)                            3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       การบัญชีเบื ้องตนและการวิเคราะหเบื ้องตน  การเปรียบเทียบ

ทางเลือกการลงทุน  ระยะเวลาการคืนทุนปจจุบันและการวิเคราะหอัตรา

ตอบแทน  อายุทางเศรษฐกิจและการทดแทน ความไมแนนอนของเสี่ยง

และผลของเงินเฟอ 

คงเดิม  
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 The basic accounting and basic analysis, comparing 

alternatives on investment, payback period, present value and 

rate of return analysis, economic life and replacement, 

uncertainty of risk and effects of inflation. 

155-410 หลักการส่ือสารและการส่ือสารขอมูล 3 (3-0-6) 

(Principle of Communication and Data Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        สัญญาณและสเปกตรัม เทคนิคการมอดูเลตแบบแอนะล็อกและ

ดิจิทัล สัญญาณรบกวน สัญญาณแทรกแซงและการลดทอนของสัญญาณ 

ชองการถายทอดสัญญาณ แบบโครงสรางของการสื่อสาร องคประกอบ

และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ไดแก การสงถายสื่อสัญญาณ การเขารหัส

และการควบคุมการเชื่อมโยงการสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ วิธีการสวิตช

และการมัลติเพล็กซ สถาปตยกรรมเครือขายทองถิ ่นและเครือขาย

ระยะไกล สถาปตยกรรมเครือขายและโพรโตคอล   

        Signal and spectrum, analog and digital modulation 

technics, noise, interference and attenuation, channel, 

components and communication technologies, signal 

transmission, encoding and transmission control, switching and 

multiplexing, LAN and Internet,  protocol and network 

architecture. 

คงเดิม  

155-423  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  

(Information Systems Analysis and Design) 

วิชาบังคับกอน : 155-322 ระบบฐานขอมูล 

Prerequisite : 155-322 Database Systems 

       ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศตอองคกรและระบบธุรกิจ การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพของระบบ ขั้นตอนของการพัฒนา

ระบบ การวิเคราะหระบบ การสรางแผนภูมิการไหลของขอมูล ขอมูล

ดิกชันนารี การออกแบบระบบ การออกแบบสวนติดตอกับผูใช สวนเก็บ

ขอมูล การวิเคราะหและการออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต 

       The significance of information technology to business 

organization, the supporting of information technology to 

system, system development life cycle (SDLC) phases, system 

analysis, data flow diagram, data dictionary, system designing 

user interface, data collecting section and object oriented 

analysis and design. 

  

155-441 การส่ือสารแบบไรสาย          3 (3-0-6) 

(Wireless Communication) 

วิชาบังคับกอน : 155-326 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-326 Computer Networks 

        เทคโนโลยีการสื่อสารไรสาย โพรโทคอลของเครือขายแบบเซลลลูาร 

โมบายไอพี และการทำงานของโพรโทคอลทีซีพีในสภาพแวดลอมแบบไร

สาย 

คงเดิม 
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        The course describes wireless transmission technologies, 

cellular network data protocols, Mobile IP and TCP in a wireless 

environment. 

155-442 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  

(Internet Technology)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Networks 

       สถาปตยกรรม การใชงาน การใหบริการ และโพรโทคอลตาง ๆ ใน

เครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีที่ใชในการสรางเว็บทั้งแบบคงที่และแบบ

พลวัต การเชื ่อมตอของเว็บและสถาปตยกรรมของอินเทอรเน็ต การ

เชื่อมตอระหวางอินเทอรเน็ตกับระบบส่ือสารอ่ืน ๆ เชน โทรทัศน โทรศัพท 

การทำงานของบริการตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต ระบบการสงขอความและ

พูดคุย การคนหาในอินเทอรเน็ต การประมูลและการซื้อขายในอินเทอรเน็ต 

การทำธุรกิจในอินเทอรเน็ต เอเจนตในอินเทอรเน็ต ระบบสื่อประสม การ

สงภาพ และเสียงในอินเทอรเน็ต การสงขอมูลแบบมัลติแคสต และ

เครือขายเอ็มโบน เทคโนโลยีแบบพุช และระบบความมั่นคงในอินเทอรเน็ต 

         Architecture, application, services and protocols of 

Internet network. world wide web technology (both static and 

dynamic), web connection and Internet architecture, 

connectivity with other communication channels (such as 

television, telephone), Internet services operation, messaging 

and chat system, Internet search engine, Internet auction and 

trading, E-business, internet agent, multimedia system, voice 

and video broadcasting, multicast communication and MBONE, 

push technology and Internet security. 

คงเดิม  

155-444 การเขียนโปรแกรมเครือขาย  

(Network Programming)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

       การเขียนโปรแกรมไคลเอนตเซิรฟเวอรโดยใชซ็อกเก็ต ยูนิแคสต 

บรอดแคสต และมัลติแคสต การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเธรด การเขียน

โปรแกรมบนสภาพแวดลอมแบบเครือขายไรสายระยะใกลสวนบุคคล 

        Client-server socket programming; unicast, broadcast and 

multicast socket programming; multithread programming; 

programming in wireless personal area network. 

155-444 การเขียนโปรแกรมเครือขาย  

(Network Programming)    3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

       การเขียนโปรแกรมไคลเอนตเซิรฟเวอรโดยใชซ็อกเก็ต ยูนิแคสต 

บรอดแคสต และมัลติแคสต การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเธรด การเขียน

โปรแกรมบนสภาพแวดลอมแบบเครือขายไรสายระยะใกลสวนบุคคล 

        Client-server socket programming; unicast, broadcast and 

multicast socket programming; multithread programming; 

programming in wireless personal area network. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-447 การสืบคนสารสนเทศ  

(Information Retrieval)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-111 Programming for Computer Engineering 

        การจัดเก็บและเรียกดูสารสนเทศที่อยูในรูปเอกสาร รูปภาพ เสียง 

และภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะหลักษณะของสารสนเทศที่อยูในเอกสาร 

ความคลายคลึงกันของเอกสาร หลักในการกำหนดตัวอางหรือดัชนี วิธีการ

คงเดิม  
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หาคูเหมือน ขอควรคำนึงถึงในการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ วิธีการ

จัดเก็บและการคนคืนงานสารสนเทศที่อยูในส่ือแบบตาง ๆ  

        Methods and technologies relevant to storing and 

retrieving information in the form of documents, images, audio 

and video;  Storage and retrieval issues, nature of media and 

information they contain, similarity between documents, 

indexing techniques, matching processes, storage and retrieval 

options, information storage and retrieval in varies means. 

155-456 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง              

(Advanced Computer Programming)                    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      ทบทวนการเขียนโปรแกรม  เชน ชนิดตัวแปร นิพจน นิพจนพอยน

เตอร อารเรย ประโยคควบคุม การสงผานพารามิเตอร หลักการของคลาส 

การควบคุมการเขาถึงขอมูล คอนสตรัคเตอร เดสสตรัคเตอร การสืบทอด 

โพลิมอรฟซึม โอเวอรไรดด้ิง และการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

 Reviews of programming such as variable types, expression, 

expression, array, control statements and parameter passing; 

class concept, access control, constructor and destructor, 

heritance, polymorphism, overriding, and object oriented 

programming. 

155-456 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง              

(Advanced Computer Programming)                    3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 เข ียนแอพพลิเคชั ่นที ่ม ีความสามารถในการเช ื ่อมตอกับ

แอพพลิเคชั่นอื่นผาน IDE หรือ API , ศึกษาวิธีการและพัฒนา API , ศึกษา

และพัฒนาการทำลงลายมือชื่อดิจิตอล, ศึกษาการสรางการยืนยันตัวตน

เพ่ือเขาใชงานคร้ังเดียว (Single Sign on) 

  Develop application that interact with other 

application via IDE or API, study methods and develop API, study 

and develop application that uses digital signature, study how 

to create single sign on system. 

ปรับเนื้อหาและ

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

 155-457 การประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล   

(Digital Signal Processing)                 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None  

        ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณระบบดิจิทัล สัญญาณ

ไมตอเนื่อง การวิเคราะหระบบสัญญาณไมตอเนื ่องบนโดเมนเวลา การ

แปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง การแปลงฟูเรียรแบบเวลาไมตอเนื่อง การ

แปลงซี การวิเคราะหระบบสัญญาณไมตอเนื่องบนโดเมนความถี่ การสุมคา

และสรางสัญญาณใหม การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก การ

ออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัล วงจรกรองแบบ FIR วงจรกรองแบบ IIR 

       Introduction to digital signal processing, discrete signal, 

time domain discrete signal analysis, discrete fourier transform, 

discrete time fourier transform, frequency domain discrete 

signal analysis, sampling and reconstruction, analog filter design, 

digital filter design, finite Impulse response filter,  Infinite 

Impulse response filter. 

คงเดิม  

 155-458 การปรับแตงเครือขายคอมพิวเตอร  

(Computer Network Configuration)  3(2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

 การรักษาความมปลอดภัยบนเครือขายทองถิ่น การโจมตีบน

เครือขายทองถิ่น การปรับแตงเครือขายสวิตซใหมีความปลอดภัย การ

ควบคุมการเขาถงึ โปรโตคอลดีเอชซีพีเวอรชั่น 4 โปรโตคอลเอสแอลเอเอซี 

วิชาใหมเพ่ือเปน

ทางเลือกใน

การศึกษาระบบ

เครือขายเฉพาะ

ทาง 



 

134 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564 สาระการแกไข 

และดีเอชซีพีเวอรชั่น 6 โปโตคอลในการจัดเสนทางโอเอสพีเอฟ การแปลง

หมายเลขไอพี ระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุก วีพีเอ็นและไอพีเส็ก 

เครือขายแบบเสมือน การทำเครือขายอัติโนมัติเบื้องตนดวยเรสฟูลเอพีไอ 

การบริหารจัดการขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 

 LAN security, attack on LAN, switch configuration to 

support better performance and security; access control; 

DHCPv4, SLAAC and DHCPv6; OSPF; NAT; IDS and IPS; VPN and 

IPSec; network virtualization, network automation with RESTful 

APIs; traffic logs management 

 155-459 การทดสอบเจาะระบบและการวิเคราะหภัยคุกคามเบื้องตน 

(Basic Penetration Testing and Threat Analysis) 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน : 155-380 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร 

 Prerequisite : 155-380  Computer Security 

 หลักการและเทคนิคเบื้องตนที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินชองโหว การทดสอบเจาะระบบทั้งบนระบบเครือขายและ

แอพพลิเคช ั ่น การว ิ เคราะห ภ ัยค ุกคาม และการตอบโต   เน ื ้อหา

ประกอบดวย การวางแผน การตระเวณ การสแกน การดำเนินการเจาะ

ระบบ การดำเนินการหลังการเจาะระบบ และรายงานผล นักศึกษาจะได

เรียนรูวาชองโหวความมั่นคงของระบบสามารถจะถูกเจาะไดอยางไร และ

เรียนรูในการหลีกเล่ียงปญหาเหลานั้น 

 Topics include risk assessment, vulnerability 

assessment, penetration testing both on network and 

application, threat analysis and incident response.  The course 

covers planning, reconnaissance, scanning, exploitation, post-

exploitation, and result reporting. The student discovers how 

system vulnerabilities can be exploited and learns to avoid such 

problems. 

วิชาใหมเพ่ือเปน

ทางเลือกใน

การศึกษาระบบ

เครือขายเฉพาะ

ทาง 

155-480 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร         

 (Computer Security)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-224 Computer Network 

        ทฤษฎีและความรูที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ 

หลักการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในองคกร ภัยคุกคามตอระบบ

คอมพิวเตอร การวางแผนและกำหนดนโยบายดานการรักษาความ

ปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง พื้นฐานวิทยาการเขารหัสลับ ฝกการ

เขียนโปรแกรมวิทยาการเขารหัสลับ การพิสูจนตัวตน การควบคุมการ

เขาถึงทรัพยากร การรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร รูปแบบ

การโจมตีตอเครือขายคอมพิวเตอร เครื ่องมือรักษาความปลอดภัยบน

เครือขายคอมพิวเตอร โปรโตคอลดานการรักษาความปลอดภัยบน

อินเทอรเน็ต ความปลอดภัยของซอฟตแวร ความปลอดภัยของเว็บแอป

พลิเคชัน การปองกันในระบบปฏิบัติการ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวของ

กับความปลอดภัยคอมพิวเตอร 

      Theory and knowledge related to information security, 

corporate computer security principles, security threats, security 

ยายไปหมวดวิชาเฉพาะ  
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planning and policy, risk analysis, cryptography, practical aspects 

of cryptography implementation, authentication, access control, 

network security, attack patterns on computer network, network 

security tools, Internet security protocols, software security, web 

application security, operating systems security, legal and 

ethical issues in computer security. 

155-481 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมสมัย                                  

(Contemporary Computer Technology)                3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      เทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมสมัยที่ไดรับความสนใจ  

      Contemporary computer technology. 

คงเดิม  

155-482 การเขียนโปรแกรมสำหรับโมบาย  

(Mobile Programming)     3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        การเขียนโปรแกรมและสรางแอปพลิเคชันผาน อุปกรณพกพา เชน 

โทรศัพทมือถือ แพด และแท็บเล็ต  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมผานอุปกรณ

พกพาท ี ่ท ันสม ัยต าง ๆ อาท ิ เช น ไอโฟน ไอแพด และโทรศ ัพท

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

       The programming of applications for mobile computing 

including devices such as mobile phones, pads and tablets, 

programming for mobile devices such as iPhones, iPads and 

android smart phones. 

คงเดิม  

155-483 เทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      แนะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโมบาย พัฒนาการของโมบาย หนวย

ประมวลผลและหนวยความจำ มาตรฐานการในการสื่อสารขอมูลแบบตาง 

ๆ เชน บลูทูธ เซลลูลารดาตา วายฟาย อารเอฟไอดี และเอ็นเอฟซี 

เซนเซอรและอุปกรณ ไจโรสโคป เซนเซอรความเรง เข็มทิศดิจิทัล เซนเซอร

อุณหภูมิและความชื้น ซีซีดีเซนเซอรและเซนเซอรแสง แพลตฟอรมสำหรับ

โมบาย 

      Introduction to technology for mobile, mobile generation, 

CPU and memory, communication standards such Bluetooth, 

cellular data, Wi-Fi, RFID and near field communication, 

peripheral sensors and modules, gyroscope, accelerometer, 

digital compass, temperature & humidity sensor, CCD sensor and 

light sensor, platform and application for mobile. 

คงเดิม  

155-484 การทำเหมืองขอมูล (Data Mining)   3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        แนะนำเรื ่องเทคนิคตาง ๆ เกี ่ยวกับการทำเหมืองขอมูล รวมถึง

กระบวนการเตรียมขอมูล กระบวนการพื ้นฐานการทำเหมืองขอมูล 

คงเดิม 
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กฎเกณฑตาง ๆ การรวมกันของขอมูล การตัดสินใจโดยวิธีการแขนงการ

ตัดสินใจ การวิเคราะหกลุม การแยกประเภท การเรียนรูของเครื่อง การ

แสดงผลขอมูล และคลังขอมูล อภิปรายการใชงานแอพลิเคชั ่นการทำ

เหมืองขอมูลตาง ๆ ในรายละเอียด 

        An introduction to data mining techniques, including data 

preprocessing, data mining primitives, association rules, decision 

trees, cluster analysis, classification and machine learning, data 

visualization, and data warehousing. Applications from a wide 

variety of domains will be discussed in detail. 

155-485 การเขียนโปรแกรมเกม (Game  Programming)    3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       แนะนำเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ สำหรับการโปรแกรมเกมแบบ

โตตอบกับผูใชงาน และเกมแบบเสมือนจริง หัวขอตาง ๆ ประกอบดวย 

การใชวิธีการวนรอบและการดำเนินการแบบเทรด การสรางภาพสามมิติ 

การสรางฉากและพื้นหลัง โมเดลแบบหลายมุมมอง การจัดองคประกอบ 

การคนหาการชนกันของวัตถุ โมเดลทางการภาพ ความฉลาดของเกม 

รองรับผูเลนจำนวนหลายคนและเลนผานระบบเครือขาย 

      An introduction to tools and techniques for programming 

interactive game and virtual reality simulations. Topics include 

event loops and execution threads, rendering and animation in 

3 D, terrain/background representation, polygonal models, 

texturing, collision detection and physically-based modeling, 

game AI, and multi-user game and networking. 

155-485 การเขียนโปรแกรมเกม (Game  Programming)    3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       แนะนำเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ สำหรับการโปรแกรมเกมแบบ

โตตอบกับผูใชงาน และเกมแบบเสมือนจริง หัวขอตาง ๆ ประกอบดวย 

การใชวิธีการวนรอบและการดำเนินการแบบเทรด การสรางภาพสามมิติ 

การสรางฉากและพื้นหลัง โมเดลแบบหลายมุมมอง การจัดองคประกอบ 

การคนหาการชนกันของวัตถุ โมเดลทางการภาพ ความฉลาดของเกม 

รองรับผูเลนจำนวนหลายคนและเลนผานระบบเครือขาย 

      An introduction to tools and techniques for programming 

interactive game and virtual reality simulations. Topics include 

event loops and execution threads, rendering and animation in 

3D, terrain/background representation, polygonal models, 

texturing, collision detection and physically-based modeling, 

game AI, and multi-user game and networking. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-486 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   

(Geographic Information System)   3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       หลักการเบื้องตนของการออกแบบ และการใชระบบสารสนเทศเชิง

พื้นที่ หัวขอตาง ๆ รวมถึง โครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่ การจัดการขอมูลเชิง

พื ้นที ่ การวิเคราะหและการแกปญหาขอมูลเชิงพื ้นที ่ แอปพลิเคชันที่

เกี่ยวกับระบบขอบเขตพื้นที่  ระบบบริหารจัดการ ปญหาเรื่องการขนสง

และการสืบคนขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

      An introduction to the principles, design and use of spatial 

information systems. Topics to be covered include spatial data 

structures, spatial data management, spatial analysis and spatial 

problem solving. Applications for cadastral systems, 

administrative systems, transportation problems and spatial 

information retrieval. 

คงเดิม  

155-555 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

(Electronics Commerce)                                3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

คงเดิม  
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       กลยุทธการบริหารองคกรและเว็บไซต องคกรที่เกี่ยวของโครงขาย

ภายในองคกรและระหวางองคกร ทางดวนขอมูล การรวมระบบเกาเขากับ

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการเบื้องตนและโครงสรางของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การบริหาร การสนับสนุนและการบำรุงรักษาเว็บไซต การ

ประเมินจำนวนและความเห็นของผูเขาชม การสรางเว็บไซตแบบโครงสราง

ที่ใชในการออกแบบ การเผยแพร การควบคุมเวอรชั่นและการสำรองขอมูล 

การตรวจสอบเว็บไซต การสรางแบบจำลองวงจรชีวิตของเว็บไซตและ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

      The strategies for managing organizations and websites that 

involved both inside and outside networks, data highway, 

integration of existing data system and e-commerce system, the 

fundamentals of e-commerce; managing, supporting and 

maintaining the websites, number of visitors analysis, creating 

website and structure for designing the website, publishing, 

version control and data backup, website verification, creating 

the prototype of web site life cycle and the related laws and 

regulations. 

155-557 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

(Management Information Systems)              3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        หลักการดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ 

หลักการสารสนเทศ มนุษยในฐานะผูประมวลสารสนเทศ หลักการดาน

ระบบ หลักการดานการวางแผนและควบคุม โครงสรางองคกรและหลักการ

จัดการระบบสนับสนุนการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุน

การจัดการดานความรูขอกำหนดความตองการดานสารสนเทศ การพัฒนา 

การจัดทำใหสำเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื ่อการ

จัดการ  

      The principles of management information system, 

information technology structure for management, decision-

making process, information principles, human as an information 

operator, system principles, planning and control principles, 

organization structure and decision support system, knowledge 

support system, information technology specification, 

development, success and information resource management. 

คงเดิม  

155-564 การออกแบวงจรรวมขนาดใหญ  (VLSI Design)      3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

Prerequisite : 155-114  Basic Electrics and Electronics for 

Computer Engineering 

        ดานวงจรรวม การเจือสาร การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ การ

ออกแบบระดับวงจร ระดับลอจิก การทำเลยเอาท การจำลองและการ

คงเดิม  
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ตรวจสอบการทำงานของวงจรรวมขนาดใหญมาก คอมพิวเตอรเพื่อชวยใน

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 

        Integrated circuit development, fabrication process, VLSI 

design methodology, circuit and logic design, VLSI layout, VLSI 

circuit simulation and verification, CAD in VLSI design. 

155-565 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง  

 (Advanced Digital System Design)                3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน : 155-215  วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

Prerequisite : 155-215 Logic Circuits and Digital Systems  

        ทบทวนความรูเกี ่ยวกับการประมวลและแสดงผลทางตรรก การ

ออกแบบวงจรดิจิทัลฟงกชันตาง ๆ ความรูเกี่ยวกับวงจรซีเควนเชียลแบบ

ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การพัฒนาออกแบบและวิเคราะหวงจรคอมบิเน

ชันและซีเควนเชียล การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใชวงจรรวมและอุปกรณ

ตรรกที่สามารถโปรแกรมไดแบบตาง ๆ เชน PAL, CPLD และ FPGA ศึกษา

ขั ้นตอนการพัฒนาคอมพิวเตอรฮารดแวร และการใชภาษาเอชดีแอล

สำหรับชวยในการออกแบบ 

        Review knowledge of logic processing and representation, 

basic combination logic circuit design, synchronous and 

asynchronous sequential circuit, combination and sequential 

logic circuit implementation and analysis, implementing logic 

function using programmable device such as PAL, CPLD and 

FPGA, computer hardware design process, hardware design using 

HDL. 

คงเดิม  

155-567 การทดสอบวงจรดิจิทัล  

(Testing of Digital Circuits)                              3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : 155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

Prerequisite : 155-215 Logic Circuits and Digital Systems 

       ความผิดพรอง และแบบจำลองความผิดพรองในวงจรดิจิทัล ความ

เชื่อถือได การสรางรูปแบบทดสอบ คาความครอบคลุม ความผิดพรองและ

การสรางรูปแบบทดสอบทั้งในวงจรเชิงผสมและเชิงลำดับ วงจรกวาดตรวจ 

การออกแบบวงจรที่สามารถทดสอบไดและวงจรที่สามารถทดสอบตนเอง

ได การทดสอบหนวยความจำ และเทคนิคที่ใชในการทดสอบวงจรดิจิทัล

แบบตาง ๆ 

      Fault and fault model in digital circuits, validity and 

reliability, test pattern generation, fault coverage, test pattern 

generation in combinational and sequential circuits,  design for 

test., scan circuits, build-in self-test circuits, testing of memory, 

and contemporary test techniques. 

คงเดิม  

155-576 คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)  3 (3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       แนะนำระบบคอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน อุปกรณอินพุทเอาตพุท 

การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน 

การสะทอน การตัดเล็ม แนวความคิดการกำหนดกรอบหนาตาง อัลกอริทึม

155-576 คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)  3 (2-2-5)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

       แนะนำระบบคอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน อุปกรณอินพุทเอาตพุท 

การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน 

การสะทอน การตัดเล็ม แนวความคิดการกำหนดกรอบหนาตาง อัลกอริทึม

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 
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การตัด การแปลงจากวินโดวไปยังวิวพอยน แนวความคิดการประมวลผล

ใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การ

คำนวณหาเสนประและพื้นผิวที่มองไมเห็น การใหระดับแสงและแสงสีกับ

วัตถุ การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรกราฟก 

       Overview of graphic systems, input-output devices, scan-

conversion, two-dimensional transformations, translation, 

scaling, rotation, reflection, shearing, windowing concepts, 

clipping algorithms, window-to-viewport transformation, three-

dimensional concepts, three-dimensional representations, 

three-dimensional transformations, three-dimensional viewing, 

hidden-surface and hidden-line removal, shading and color 

models and application of computer graphics. 

การตัด การแปลงจากวินโดวไปยังวิวพอยน แนวความคิดการประมวลผล

ใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การ

คำนวณหาเสนประและพื้นผิวที่มองไมเห็น การใหระดับแสงและแสงสีกับ

วัตถุ การประยุกตใชงานของคอมพิวเตอรกราฟก 

       Overview of graphic systems, input-output devices, scan-

conversion, two-dimensional transformations, translation, 

scaling, rotation, reflection, shearing, windowing concepts, 

clipping algorithms, window-to-viewport transformation, three-

dimensional concepts, three-dimensional representations, 

three-dimensional transformations, three-dimensional viewing, 

hidden-surface and hidden-line removal, shading and color 

models and application of computer graphics. 

155-577 การประมวลผลสัญญาณภาพเชิงดิจิทัล 

(Digital Image Processing) 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ความรูเบื้องตนสำหรับการประมวลผล และวิเคราะหสัญญาณภาพ 

การแทนสัญญาณของภาพดวยฟงกชันทางคณิตศาสตร การสุมและควอน

ไตซสัญญาณภาพ การรับรูและเขาใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพ่ิม

คุณภาพของภาพ รวมทั้งการกรองและการเขารหัสสัญญาณภาพ 

        Introductory course on image processing and analysis 

dealing with athematical representation of images, image 

sampling and quantization, image perception, image transforms, 

image enhancement, filtering and image coding. 

คงเดิม  

155-578 เทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia Technology) 3 (3-0-6)                 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

          สื ่อประเภทตาง ๆ การจัดประเภทสื ่อ คุณลักษณะและความ

ตองการของขอมูลส่ือประสม โมเดลและโครงสรางการเก็บขอมูลส่ือประสม 

ระบบสารสนเทศส่ือประสม มาตรฐานการบีบอัดขอมูล คุณภาพการบริการ

ของโปรแกรมประยุกตสื ่อประสม การทำงานพรอมกันของส่ือประสม 

สภาพแวดลอมการทำงานของสื่อประสม สถาปตยกรรมและองคประกอบ

ของระบบส่ือประสม ระบบส่ือประสมแบบกระจาย 

          A study of types of media, media classification, 

characteristics and requirements of multimedia, multimedia 

storage models and structures, multimedia information systems, 

data compression standards, quality of service in multimedia 

application, media synchronization, multimedia system 

environment, multimedia system architecture and components, 

distributed multimedia systems. 

155-578 เทคโนโลยีส่ือประสม (Multimedia Technology)  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

          สื ่อประเภทตาง ๆ การจัดประเภทสื ่อ คุณลักษณะและความ

ตองการของขอมูลส่ือประสม โมเดลและโครงสรางการเก็บขอมูลส่ือประสม 

ระบบสารสนเทศส่ือประสม มาตรฐานการบีบอัดขอมูล คณุภาพการบริการ

ของโปรแกรมประยุกตสื ่อประสม การทำงานพรอมกันของสื ่อประสม 

สภาพแวดลอมการทำงานของสื่อประสม สถาปตยกรรมและองคประกอบ

ของระบบส่ือประสม ระบบส่ือประสมแบบกระจาย 

          A study of types of media, media classification, 

characteristics and requirements of multimedia, multimedia 

storage models and structures, multimedia information 

systems, data compression standards, quality of service in 

multimedia application, media synchronization, multimedia 

system environment, multimedia system architecture and 

components, distributed multimedia systems. 

ปรับชั่วโมง

ปฏิบัติการ

เพ่ิมขึ้นเนนการ

สอนเชิงรุก 

155-586 ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

คงเดิม  
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        การแทนขอมูลเพื่อใชในงานอนุมานโดยคอมพิวเตอร หวงคำตอบ 

และการคนหา ตรรกะและการวินิจฉัยจากเหตุไปสูผล การวินิจฉัยจากผล

ไปสู  เหตุ และความไมแนนอน ระบบอนุมานซึ ่งกำกับโดยรูปแบบ 

สถาปตยกรรมของระบบผูเชี่ยวชาญ การรวบรวมความรู การประเมินผล

ระบบผูเชี่ยวชาญ 

        A study of internal representation and inference, solution 

spaces and searches, logic and deduction, abduction and 

uncertainty, pattern-directed inference system, the architecture 

of expert systems, knowledge acquisition and expert system 

evaluation. 

155-587 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ความหมายของปญญาประดิษฐ แนวทางในการแทนความรู รวมท้ัง

เฟรม สคริปต กฎ และลอจิก และเทคนิคเชิงปญญาประดิษฐ ไดแก วิธีการ

คนหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบที่ใชกฎ โครงขายประสาทเทียม เจ

เนอริคทาสก และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังแนะนำถึงปญหาที่ตรวจสอบ การ

เรียนรูของเครื่องจักร เอเจนตที่ใชฐานความรูความเขาใจภาษาธรรมชาติ 

การรับรูของคอมพิวเตอร การวางแผน และการเลนเกม 

        Meaning of Artificial Intelligence; a survey of knowledge 

representation issues including frames, scripts, rules and logic, 

and AI techniques including weak methods and blind search, 

logic, rule-based systems, neural networks, generic tasks and 

others. The course will also introduce problems of diagnosis, 

machine learning, knowledge-based agent, natural language 

understanding, computer perception, planning and game 

playing. 

คงเดิม  

155-588 ผูประกอบการกับวิศวกร     3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship and the Engineer) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

         แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด องคกรธุรกิจ การจัดการบัญชี 

ธุรกิจการเงิน และการวิเคราะหความเปนไปไดเรื่องการเงินสำหรับธุรกิจ

ใหมที่มีความเสี่ยงและของขอเสนอโครงการใหมในการจัดตั้งบริษัท เขาใจ

เรื ่องความเสี ่ยงและผลตอบแทนยุทธวิธ ีในการลงทุนในธุรกิจเสี ่ยง 

กระบวนการพัฒนาธุรกิจเสี ่ยงการนำผลิตภัณฑจากแนวความคิดสู

การตลาดและการปฏิบัติ การวางแผนธุรกิจการสราง การดำเนินการ และ

ความสำเร็จ แผนธุรกิจ องคกร งบประมาณ วิธีการงบประมาณและ

กระบวนการ ความร่ำรวยและหนี้สิน การวิเคราะหธุรกิจ 

          Discusses basic concepts of marketing, business 

organization, management accounting, business finance, and 

financial feasibility analysis of new business ventures and of new 

project proposals in established firms; appreciate the financial 

risks and rewards; strategies for investing in new ventures; 

คงเดิม 
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entrepreneurial strategies, venture development processes, 

bringing products from the idea to market and operation; 

business planning, implementation, operation, and success, 

business plans, organization, budgets, accounting methods and 

processes, capital and debt, business analyses 

 

155-589  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Management)                                            3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      ทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของกับการดูแลระบบสารสนเทศ โครงสราง

การบริหารระบบ การพรอมใชงานในระบบ ประสิทธิภาพและการปรับแตง

ระบบ การตรวจรับงาน การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารปญหาตาง 

ๆ การบริหารหนวยเก็บขอมูล การบริหารเครือขาย การบริหารการตั้งคา

ระบบ การวางแผนความจุของระบบ กลยุทธดานการรักษาความปลอดภัย 

การกูคืนระบบจากภัยพิบัติ การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใน

ระบบ การพัฒนากระบวนการที่มั่นคง 

      Fundamental of IT system management; organization for 

system management; availability; performance and tuning; 

Production acceptance; change management; Problem 

management; Store management; Network management; 

configuration management; capacity planning; Strategic security; 

disaster recovery; Facilities management; developing robust 

process. 

คงเดิม  

155-590 เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Computing)         3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด คุณลักษณะสำคัญของการ

ประมวลผลคลาวดประเภทของการประมวลผลคลาวด เทคโนโลยี   ตาง ๆ 

ที่ใช เวอรชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด รูปแบบการใหบริการของคลาวด 

ความปลอดภัยในคลาวด การใชเคร่ืองมือและซอฟแวรที่เก่ียวกับคลาวด 

      Basic concepts of cloud computing; Important characteristic 

of cloud computing; Types of cloud computing; Technologies; 

Cloud management; Services of cloud; Security in cloud 

computing; Tools and software concerning cloud computing. 

คงเดิม  

155-591 สถาปตยกรรมซอฟตแวรระดับองคกร             3 (3-0-6) 

(Enterprise Software Architecture)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

      การพัฒนาโปรแกรมระบบระดับองคกร การประมวลผลแบบกระจาย 

การเรียกใชตัวดำเนินการตางถิ่น เทคโนโลยีจาวาบีนสระดับองคกร เจเอ็นดี

ไอ อีเจบี อีเจบีคอนเทนเนอร เซสชั่นบีนส แมสเซสไดรเว็นตบีนส เอ็นทิต้ี

บีนส เว็บไคลเอนต 

      Developing enterprise software system; distributed 

computing; remote method invocation; enterprise java beans 

คงเดิม  
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technologies : JNDI, EJB, EJB containers, session beans, 

message driven beans, entity beans; web-based clients. 

155-687 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

(Selected Topics in Computer Engineering)  3 (3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

        ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

        Study topics of interest in computer engineering. 

คงเดิม  

 155-688  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ   3 (3-0-6) 

(Big Data Analytic) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Prerequisite : None 

 พื ้นฐานของการว ิเคราะหข อมูลขนาดใหญ การแสดงผล 

ฐานขอมูลแบบมีและไมมีโครงสราง การออกแบบการทดลอง  การสราง

แบบจำลองการทำนาย การประมาณคาแบบจำลอง การจับกลุม และการ

แยกแยะ 

 Fundamentals of big data analytics, visualization, 

structured and unstructured databases, design of experiments, 

predictive modeling, Model fitting, clustering, and classification. 

เพ่ิมวิชาใหมเพ่ือ

เปนทางเลือกให

นักศึกษา 

 155-689 วิทยาการขอมูล (Data Science)  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-117 สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห 

                    ทางธุรกิจ 

Prerequisite : 155-117 Statistics for Data Science and Business 

                    Analysis 

 ขอมูลและแหลงขอมูล การไดมาซึ่งขอมูล การทำความสะอาด

และการจัดระเบียบขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล การ

สรางแผนภาพขอมูล ภาษาโปรแกรมและเครื ่องม ือ และการนำไป

ประยุกตใชงาน  

 Data and data sources. Data acquisition. Data cleaning 

and organization. Data processing and analysis. Data 

visualization. Programming languages and tools. And 

Applications. 

เพ่ิมวิชาใหมเพ่ือ

เปนทางเลือกให

นักศึกษา 

 155-690 การเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning)  3 (2-2-5) 

วิชาบังคับกอน : 155-387 การเรียนรูของเคร่ือง 

Prerequisite : 155-387 Machine Learning 

 เขาใจการเรียนรูเชิงลึก หลักการทำงานขั้นพื้นฐาน เทคนิคทาง

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของ เชน Backpropagation หรือ Gradient Descent 

ประเภทของโครงขายประสาทเทยีมและการนำไปใชงาน การนำการเรียนรู

เชิงลึกไปประยุกตใชกับปญหาเชน ทางดานภาพ ขอความ 

 Understand deep learning, fundamental concepts, 

related mathematics such as backpropagation, gradient 

descent, types of nueral network and their applications, Apply 

deep learning with image, text. 

เพ่ิมวิชาใหมเพ่ือ

เปนทางเลือกให

นักศึกษา 
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ภาคผนวก ข 

 

หนังสือรับรองใหความเห็นชอบหลักสูตรของ 

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษา 

  



  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้พิจารณา
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการ
ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  มีมติว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ขั้นตอนต่อไป 

  รายช่ือคณะกรรมการ 

ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ) (พลอากาศโท ผศ.ดร.พาห์รณ  สงวนโภคัย) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ  ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์)        (พ.ต.ดร.นรณัฐ สงวนศักด์ิโยธิน) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
(อาจารย์ปริวรรต  องค์ศุลี) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการและเลขานุการ 
(อาจารย์ตะวัน  ภูรัต) 

ลงช่ือ.................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต) 
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ภาคผนวก ค 
 

ประวตัิและผลงานของอาจารยประจำหลักสูตร 
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พ.ต.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน 

 

ประวัติการศึกษา : 

- ปร.ด. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2555 

- M.S. Engineering West Virginia University พ.ศ. 2542 

- วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2540 

- วท.บ. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2532 

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ 

- พ.ศ. 2545 - 2562 อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

- พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 

- Chamas Matthanawongsakorn, Norranut Saguansakdiyotin, Parham Porouhan, 

Poohridate Arpasat and Wichian Premochaiswadi. (2019). Applying process mining to 

investigate the relation between food purchase behavior and children's weight based 

on the food digital cards. In 2019 17th International Conference on ICT and Knowledge 

Engineering (ICT&KE). November 20-22, 2019. Bangkok: Siam University. (pp 194-198). 

doi: 10.1109/ICTKE47035.2019.8966860 

- Kotchakorn Koosawad, Norranut Saguansakdiyotin, Prajin Palangsantikul, Parham 

Porouhan and Wichian Premchaiswadi. (2018). Improving Sales Process of an 

Automotive Company with Fuzzy Miner Techniques. In 2018 16th International 

Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE). November 21-23 2018, 

Bangkok, Siam University. (pp 111-116). doi: 10.1109/ICTKE.2018.8612390 

- Chana Satitcharoenmuang, Parham Porouhan, Anake Nammakhunt, Norranut 

Saguansakiyotin and Wichian Premchaiswadi. (2017). Benchmarking efficiency of 

children's garment production process using alpha and ILP replayer techniques. In 2017 

15th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE). November 

22-24, 2017. Bangkok: Siam University. (pp.123-129). doi: 10.1109/ICTKE.2017.8259635 

- Norranut Saguansakdiyotin and Pipat Hiranvanichakorn. (2015). Dynamic broadcast 

encryption based on braid groups. In 2015 Asian Conference on Defence Technology 

(ACDT), (pp.199-126). doi: 10.1109/ACDT.2015.7111596 
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บทความวิชาการ 

- 

 

รายวชิาท่ีสอน 

-    เครือขายคอมพิวเตอร 

-    ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 1 

-    ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 2 

-    ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 3 

-    ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 4 

-    ระบบปฏิบัติการ 

-    ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร 
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นายตะวัน ภูรัต 

 

ประวตัิการศกึษา : 

 -    วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2538 

 -    วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2544 

   

ประวัติการทำงานและประสบการณ 

-   พ.ศ. 2538 – 2548 อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

-   พ.ศ. 2549 – 2555 ผูชวยหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

-   พ.ศ. 2556 – 2562 รองผูอำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หนังสือ/ตำรา 

-  

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 

- กาญจนา ศิลาวราเวทย และ ตะวัน ภูรัต 2563, ระบบควบคุมตนทุนต่ำสำหรับแขนกล 6 แกน

รวมทำงานในสายการผลิต. 23-30 ตุลาคม 2563 ใน การประชุมงานวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 43 (EECON 2020) (หนา 414-417). นครสวรรค : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

- ตะวัน ภูรัต และ กาญจนา ศิลาวราเวทย 2563, การประยุกตใช IoT สรางระบบประมวลผล

สถานการณผลิตอยางยอ. 26-27 พฤษภาคม 2563 ใน การประชุมงานวิชาการ งานวิจัยและ

พัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020) (หนา 62-66). นครสวรรค : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค. 

- กาญจนา ศ ิลาวราเวทย  และตะว ัน ภ ูร ัต 2563, ช ุดฝ กปฏิบ ัต ิการราคาประหยัดด วย

ไมโครคอนโทรลเลอรสำหรับการเรียนการสอนอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง. 26-27 พฤษภาคม 

2563 ใน การประชุมงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020) 

(หนา 32-36). นครสวรรค : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

- ตะวัน ภุรัต, กาญจนา ศิลาวราเวทย และ สุเทพ ทัพธวัช 2562, ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส

สำหรับสวัสดิการอาหาร, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 11 (EENET 2019) ,ระหวางวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 

- Tawan Phurat & Prabhas Chongstitvatana. (2017). TX: A very Small Processor for 

Embedded Systems. The 2017 International Conference on Embedded Systems 

and Intelligent Technology A Theme on “Smart Embedded Systems for Industry 

4.0” (pp.32-34). Bangkok: Thai-Nichi Insttule of Technology. (2-4 สิงหาคม 2560) 
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บทความวิชาการ  

- 

 

รายวชิาท่ีสอน 

- โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

- ระบบสมองกลฝงตัว 

- หุนยนตศาสตร 
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นางสาวนลินรัตน วิศวกิตติ 

 

ประวตัิการศกึษา : 

 -    วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2537 

 -    วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2544 

   

ประวัติการทำงานและประสบการณ 

- พ.ศ. 2537-ปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

- พ.ศ. 2548-2549 นักวิจัยโครงการการประยุกตใชแบบจำลองฮิดเดนมารคอฟในการรูจำเสียง

พยัญชนะตนภาษาไทย ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม ปการศึกษา 2548 

- พ.ศ. 2549-2551 นักวิจัยโครงการรวบรวมความรูพื้นฐานและจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการประดิษฐ

คิดคน สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ภายใตโครงการนำรองการพัฒนาและตอยอด

ผลงานประดิษฐคิดคนสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ไดรับทุนอุดหนุนการทำ

กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

หนังสือ/ตำรา 

-  

 

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 

- นลินรัตน วิศวกิตติ , พกิจ สุวัตถิ์ ,สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย นาคทรัพย,และ ยงยุทธ นาราษฏร. 

(2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผานเว็บ

แอปพลิเคชั่น กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร จำกัด. 26-28 สิงหาคม 2563  ใน การประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 (หนา GN-07). : 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ. ที่โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รี

สอรทแอนด สปา นครนายก 

- วิภาวัลย นาคทรัพย , ยงยุทธ นาราษฎร, พกิจ สุวัตถิ์ และนลินรัตน วิศวกิตติ. (2562). การ

ควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟากระแสตรงโดยใชการออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีคาพุงเกิน

นอยที่สุด. 26-28 มิถุนายน 2562 ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร. ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร 
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- วิภาวัลย นาคทรัพย , นลินรัตน วิศวกิตติ , พกิจ สุวัตถิ์ , อนุวัฒน สลุบพล, และ พิพัฒน ถาวร

ทอง. (2561). ระบบตนแบบการตรวจจับและแจงเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟาในหอง

แมขาย. 1-3 พฤษภาคม 2561 ใน การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (หนา 647-650). กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีปทุมวัน. ที่โรงแรมราชศุภมิตร อาร.เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) กาญจนบุรี 

- นลินรัตน วิศวกิตติ, สุวันชัย สกานุพงษ และพกิจ สุวัตถิ์. (2559).  เกมตนแบบการเรียนรูพันธุ

ปลาตามแนวปะการังไทย. 8-9 ธันวาคม 2559 ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (หนา 564-570).  นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกำแพงแสน.  ที่ศูนยเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 

 

บทความวิชาการ  

- 

 

รายวชิาท่ีสอน 
- ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

- ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 

- โครงสรางขอมลูและอัลกอริทมึ 

- ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและอัลกอรทิึม 

- วิศวกรรมซอฟตแวร 

- คณิตศาสตรดิสครีต 
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นายสุเทพ ทัพธวัช 

 

ประวตัิการศกึษา : 

- วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 พ.ศ. 2541 

- วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2547 

  

ประวัติการทำงานและประสบการณ 

-   พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

 

หนังสือ/ตำรา 

-  

  

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 

- สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย นาคทรัพย, นลินรัตน วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์ และ ยงยุทธ นาราษฏร. 

(2564). ตนแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหรายพวงองุนกึ่งอัตโนมัติ. 12-14 พฤษภาคม 2564 ใน 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 (หนา 

348-351). : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย. ที่โรงแรม

เวียงอินทร  เชียงราย 

- นลินรัตน วิศวกิตติ , พกิจ สุวัตถิ์ ,สุเทพ ทัพธวัช, วิภาวัลย นาคทรัพย,และ ยงยุทธ นาราษฏร. 

(2563). ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ำในเครื่องจักรผานเว็บ

แอปพลิเคชั่น กรณีศึกษา: บริษัทเอสเค โพลิเมอร จำกัด. 26-28 สิงหาคม 2563 ใน การประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 (หนา GN-07). : 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ. ที่โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รี

สอรทแอนด สปา นครนายก 

- ตะวัน ภุรัต, กาญจนา ศิลาวราเวทย และ สุเทพ ทัพธวัช 2562, ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส

สำหรับสวัสดิการอาหาร, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 11 (EENET 2019) ,ระหวางวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 

 

บทความวิชาการ  

-  
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รายวชิาท่ีสอน 

- ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 

- วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

- ปฏิบัติการวงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

- ไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอ 

- ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอ 

- ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับยานยนต 
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นายขวัญชัย กังเจริญ 

ประวตัิการศกึษา : 

- วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2555 

- อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2542 

 

ประวตัิการทำงานและประสบการณ 

- พ.ศ. 2543 - 2555 อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

- พ.ศ. 2556 - 2557 รองผูอำนวยการศูนยสารสนเทศวิชาการ มหาวิทยาลยัสยาม 

- พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน ผูชวยหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม  

 

หนังสือ/ตำรา 

-  

 

ผลงานวจิัย / บทความวิจัย 

- Jiranan Hangju, Poohridate Arpasat, Kwanchai Kungcharoen, Parham Porouhan, 

Sompongse Toomsawasdi & Wichian Premchaiswadi. (2020). Analysis of Milkers’ 

Workflow by Process Mining Technique. In Proceedings 2020 Eighteenth 

International Conference on ICT and Knowledge Engineering. November 18-20, 

2020. (pp.97-99). Bangkok: Siam University. DOI 10.1109/ICTKE50349.2020.9289912. 

- Panadda Meengoen, Kwanchai Kungcharoen, Poohridate Arpasat, Parham 

Porouhan, Prajin Palangsantikul & Wichian Premchaiswadi. (2020). Analysis of 

Materials and Supplies Withdrawal Process in Educational Institutions with Fuzzy 

Miner Technique. In Proceedings 2020 Eighteenth International Conference on ICT 

and Knowledge Engineering. November 18-20, 2020. (pp.100-103). Bangkok: Siam 

University. DOI 10.1109/ICTKE50349.2020.9289903. 

- Suwanan Montianrat, Poohridate Arpasat, Kwanchai Kungcharoen, Parham 

Porouhan, Prajin Palangsantikul & Wichian Premchaiswadi. (2020). Analysis of 

Warehouse Operations using Process Mining Techniques: A Case Study of Scientific 

Laboratory Equipment and Facilities. In Proceedings 2020 Eighteenth International 

Conference on ICT and Knowledge Engineering. November 18-20, 2020. (pp.104-

107). Bangkok: Siam University. DOI 10.1109/ICTKE50349.2020.9289868. 

-  



 

155 

 

- ขวัญชัย กังเจริญ และ อนุชา ตุงคัษฐาน. (2563). การวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชบริการระบบ

ใหบร ิการล ูกค าทางโทรศัพทของธนาคารโดยใช เทคนิคเหมืองกระบวนการ. วารสาร

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม, 21(2), 87-98. 

- Thirakan Veingkam, Kwanchai Kungcharoen, Parham Porouhan, Prajin Palangsantikul 

& Wichian Premchaiswadi. (2019). Applying Process Mining to Analyze the 

Purchasing Behavior for Food outside School Mealtimes   . In 2019 17th 

International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE). November 

20-22, 2019. (pp.190-193). Bangkok: Siam University. IEEE Conference: 978-1-7281-

3209-9/19. 

- Chawit Rujichansiri. Kwanchai Kungcharoen. Prajin Palangsantikul. Parham Porouhan 

and Wichian Premchaiswadi, Pair Selection of Appropriate Taxi Drivers Using Social 

Network Analysis Models, ICT&KE 2018, pp.117-121, November 21-23 2018, 

Bangkok, Siam University. 

- Tanawat Jaturogpattana, Poohridate Arpasat, Kwanchai Kungcharoen, Sarayut 

Intarasema and Wichian Premchaiswadi. (2017). Conformance Analysis of 

Outpatient Data Using Process Mining Technique. ICT-KE 2017 : Bangkok, Siam 

University. 

- Wichian Premchaiswadi, Kwanchai Kungcharoen and Siriwan Chompukaew. (2016 ). 

Development of GPS-Based Navigator for Kasetsart University, kamphaeng Saen 

Campus. ICT-KE 2016 : Bangkok, Siam University. 

- Thanet Mettiyaporn, Kwanchai Kungcharoen and Wichian Premchaiswadi. (2016). 

Using Transition Systems and Regions to Analyze and Monitor Admission 

Procedures of a Hospital. ICT-KE 2016 : Bangkok, Siam University. (23-25 พฤศจิกายน 

2559) 

- ขวัญชัย กังเจริญ  ภูริเดช อาภาสัตย และ ธนวัฒน จัตุรงคพัฒนา (2559)“Process Analysis 

Out-Patient-Department Services of Hospital using Process Mining Technique” 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ลำดับที่ ๓๓ กรกฎาคม-ธันวาคม 

๒๕๕๙ 
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บทความวิชาการ 

- ขวัญชัย กังเจริญ  ภูริเดช อาภาสัตย และ ธนวัฒน จัตุรงคพัฒนา (2559)“Process Analysis 

Out-Patient-Department Services of Hospital using Process Mining Technique” 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ลำดับที่ ๓๓ กรกฎาคม-ธันวาคม 

๒๕๕๙, Thailand. 

 

รายวชิาท่ีสอน 

-    กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 

-    สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

-    ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 2 

-    ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร กับ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ตารางที่ ง.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระหวางมคอ.1 กับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
มคอ.1 พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564 

1. จำนวนหนวยกิตรวม 

 ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

1. จำนวนหนวยกิตรวม 

 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต         2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หนวยกิต         
3. หมวดวิชาเฉพาะ  84 หนวยกิต        

   3.1 วิชาแกน  30 หนวยกิต        

        - วิชาแกนทางวิศวกรรม 

   3.2 วิชาเฉพาะดาน  36 หนวยกิต        

        - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  3 หนวยกิต 

        - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  9 หนวยกิต 

        - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 12 หนวยกิต  

        - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  12 หนวยกิต 

    3.3 วิชาเลือก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ  92 หนวยกิต        

   3.1 วิชาแกน  30 หนวยกิต        

        - วิชาแกนทางวิศวกรรม 

   3.2 วิชาเฉพาะดาน  56 หนวยกิต        

        - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  6 หนวยกิต 

        - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  13 หนวยกิต 

        - กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 24 หนวยกิต  

        - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  13 หนวยกิต 

    3.3 วิชาเลือก  6 หนวยกิต        

4. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต        4. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต        

5. วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิต

ใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

 5.1 ฝกงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร  

      (0-3 หนวยกิต) หรือ 

  5.2 ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร 

      (6-9 หนวยกิต) 

5. วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิต

ใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

 5.1 ฝกงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร  

      (0 หนวยกิต) หรือ 

  5.2 ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร 

     มีวิชา 155-393 สหกิจศึกษา (6 หนวยกิต) 

 

ตารางที่ ง.2 ตารางแสดงความสัมพันธขององคความรู กับ รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
มคอ.1 พ.ศ. 2552 

องคความรู (Body of Knowledge) 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 155-111 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2. คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร (Computer Mathematics) 155-116 คณิตศาสตรดิสครีต 

155-117  สถิติสำหรับวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหทางธุรกิจ 

3. อิเล็กทรอนิกส (Electronics) 155-114 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

4. ตรรกศาสตรดิจิทัล (Digital Logic)    155-215 วงจรตรรกะและระบบดิจิทัล 

5. โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) 155-228 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

6. โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

  (Computer Architecture and Organization) 

155-223  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

7. ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems) 155-325 ระบบปฏิบัติการ 

8. ระบบฐานขอมูล  (Database Systems) 155-322 ระบบฐานขอมูล 

9. วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) 155-421 วิศวกรรมซอฟตแวร 

10. เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks) 155-224 เครือขายคอมพิวเตอร 

 



 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสยาม ว่าด้วย การศึกษาไม่สงูกว่าระดบัปริญญาตรี พ.ศ 2549 
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