
หลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลกัสตูร 

             หลักสูตรทางวิชาการ 
แผนการศกึษาแบบปกติและแผนการศกึษาแบบสหกิจศึกษา 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชีพ 21 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                              100 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชำแกน 48 หน่วยกิต 

 - กลุม่วิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์พืน้ฐำน 16 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 32 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บังคับ 40 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก 12 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต 
 

 รายวิชา 
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสของวิชำในหมวดวิชำเฉพำะของสำขำวิชำวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และ

วิทยำกำรข้อมูล มีดังนี้ 
1. ก ำหนดรหัสไว้ 5 ตัว สองตัวแรกเป็นตัวอักษร สำมตัวหลังเป็นตัวเลข เช่น วป.121 
2.  อักษร 2 ตัวแรก หมำยถึง สำขำวิชำ เช่น วป. หมำยถึง สำขำวิชำวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และ

วิทยำกำรข้อมูล 
3.  ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมำยถึง เลขก ำกับรำยวิชำ 

 
 รายวิชาในหลกัสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)                                        หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏบิัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน                                                     3 (2 – 2 – 6) 
EN  101 Everyday English 
อก. 102 ภำษำอังกฤษในบริบททำงสังคม  3 (2 – 2 – 6) 
EN  102 Social English 
อก. 103     ภำษำอังกฤษในบริบทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 
EN  103     Global English 
 
กลุม่วิชาบูรณาการทกัษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต)                        หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏบิัติ–ศึกษำด้วยตนเอง) 
ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning 
ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 103     Technology and Innovation for the Future 
ศท.  104 สุนทรียภำพกับสุขภำวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life 
ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก  3 (3 – 0 – 6) 
GE   105    Global Alliance and Emerging Issues 
ศท.  106     ควำมรู้ทำงกำรเงินและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน     3 (3 – 0 – 6) 
GE   106     Financial Literacy and Sustainable Development 
ศท.  107     จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเป็นผู้น ำ    3 (3 – 0 – 6) 
GE   107     Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 100  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน (48 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (16 หน่วยกิต) 
   หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

คณ. 108 แคลคูลัส 1                                                                        3 (3 – 0 – 6) 
MA 108 Calculus I 
คณ. 109 แคลคูลัส 2                                                                        3 (3 – 0 – 6) 
MA 109 Calculus II 
คม. 101 เคมีทั่วไป                                                                             3 (3 – 0 – 6) 
CH 101 General Chemistry 
ฟส. 105 ฟิสิกส์สมัยใหม ่   3 (3 – 0 – 6) 
PH 105 Modern Physics 
ฟส. 106 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์สมัยใหม ่  1 (0 – 3 – 2) 
PH 106 Laboratory in Modern Physics 
อส. 213 คณิตศำสตร์ส ำหรบัวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล  3 (3 – 0 – 6) 
IE 213 Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science 

  
- กลุม่วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (32 หน่วยกิต) 

                                                                                      หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏบิัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

  คก. 154 กำรเขยีนแบบวิศวกรรม                                                                         3 (2 – 3 – 5) 
 ME 154 Engineering Drawing  
  วป. 121 ควำมท้ำทำยของข้อมลูในโลกควำมเป็นจริง                3 (2 – 3 – 5) 
  AIE 121 Real-life Data Challenges 
  วป. 122 ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรข้อมูล                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 122 Computer System and Data Communication 
  วป. 213 กำรเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                3 (2 – 3 – 5) 
  AIE 213 Computer Programming 

 



 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (50 หน่วยกิต) 

  หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
  วป. 211 กำรตลำดดิจิทัล                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 211 Digital Marketing 
  วป. 212 กำรออกแบบและกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 212 Statistical Data Design and Collection  
  วป. 223 ปัญญำประดิษฐ์              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 223 Artificial Intelligence 
  วป. 225 กำรเขยีนโปรแกรมส ำหรับวศิวกรรมปญัญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล              3 (2 – 3 – 5) 
  AIE 225 Programming for Artificial Intelligence Engineering and Data Science 
  วป. 311 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 311 Data Structure and Algorithm 
  วป. 312 เว็บเทคโนโลย ี              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 312 Web Technology 
  วป. 313 ระบบฐำนข้อมูล              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 313 Database System 
  วป. 314 กำรเตรยีมข้อมูลและเหมืองข้อมูล              3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 314 Data Preparation and Data Mining           
  วป. 315 ปฏิบัติกำรกำรเตรียมข้อมูลและเหมืองข้อมูล      1 (0 – 3 – 2) 
  AIE 315 Data Preparation and Data Mining Laboratory 
  วป. 321 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ ่               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 321 Big Data Processing and Analytics 
  วป. 322 กำรเรยีนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 322 Supervised Machine Learning  

  วป. 221 กำรวิเครำะหเ์ชิงธุรกิจและเอกภำพนิทศัน์ข้อมูล                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 221 Business Analytics and Data Visualization  
  วป. 222 ธุรกิจอัจฉริยะ                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 222 Business Intelligence 
  อล. 214 พื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์                3 (3 – 0 – 6) 
  EL 214 Basic Circuit and Electronics 
  อล. 215 ปฏิบัติกำรพืน้ฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์               1 (0 – 3 – 2) 
  EL 215 Basic Circuit and Electronics Laboratory 
  อล. 253 ระบบดิจิทัล               3 (3 – 0 – 6) 
  EL 253 Digital System Fundamental 
  อล. 256 ปฏิบัติกำรระบบดิจิทัล               1 (0 – 3 – 2) 
  EL 256 Digital System Fundamental Laboratory 
  อส. 316 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติส ำหรับวิศวกรรมปญัญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมลู        3 (3 – 0 – 6) 
  IE 316 Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and  Data Science 
  อส. 322 กำรสร้ำงแนวคิดส ำหรับกำรเป็นผูป้ระกอบกำร                                             3 (3 – 0 – 6) 
  IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship 



  วป. 323 ปฏิบัติกำรกำรเรยีนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน               1 (0 – 3 – 2) 
  AIE 323 Supervised Machine Learning Laboratory 
  วป. 324 กำรเรยีนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผูส้อน               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 324 Unsupervised Machine Learning 
  วป. 325 ปฏิบัติกำรกำรเรยีนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน               1 (0 – 3 – 2) 
  AIE 325 Unsupervised Machine Learning Laboratory 
  วป. 481 โครงงำนวศิวกรรมปญัญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1                  2 (0 – 6 – 6) 

  (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ)  
  AIE 481 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I 
  วป. 482 โครงงำนวศิวกรรมปญัญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2                  2 (0 – 6 – 6) 

  (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
  AIE 482 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II 
  วป. 483 โครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวทิยำกำรข้อมูลส ำหรับสหกิจศึกษำ               1 (0 – 3 – 3) 

   (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ) 
  AIE 483 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project  

for Cooperative Education 
 วป. 497 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม                0 (0 – 35 – 0) 

  (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
  AIE 497 Engineering  Practices 
  สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษำ                                              3 (3 – 0 – 6) 

  (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ)  
  CO 301 Pre-Cooperative Education 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต) 

นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต จำกรำยวิชำดังต่อไปนี้ 
  หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

  วป. 411 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                             3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 411 Software Engineering 
  วป. 412 กำรประมวลผลภำพและจดจ ำรูปแบบ               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 412 Image Processing and Pattern Recognition                        
  วป. 421 กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภยัข้อมูล                                                 3 (3 – 0 – 6)     
  AIE 421 Data Security and Protection 
  วป. 454 กำรออกแบบฐำนข้อมูลขั้นสูง                             3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 454 Advanced Database Design 
  วป. 455 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 455 Natural Language Processing 
  วป. 456 เทคโนโลยีคลังข้อมลูขนำดใหญ่                                                     3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 456 Big Data Technology 
  วป. 457 ระบบเครือข่ำยกลุม่เมฆและเครือข่ำยเซ็นเซอร ์               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 457 Cloud and Sensor Networks 

    



 วป. 458 กำรพัฒนำแอพพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที ่               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 458 Mobile Application Development 
  วป. 459 อินเทอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 459 Internet of Things 
  วป. 460 ระบบขององค์กรและกำรประยุกต์ใช ้               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 460 Enterprise System and Application 
  วป. 461 กำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงประยุกต์               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 461 Applied Data Analytics 
  วป. 462 กำรท ำเหมืองข้อมลูและคลังข้อมูลขัน้สูง               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 462 Advance Data Mining and Data Warehouse 
  วป. 463 กระบวนกำรแบบอไจล์และสกรัม               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 463 Agile and Scrum Process 
  วป. 464 ปัญญำประดิษฐ์เชิงประยุกต์               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 464 Applied Artificial Intelligence 
  วป. 465 ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรตลำด               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 465 Artificial Intelligence in Marketing 
  วป. 466 ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับหุ่นยนต์               3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 466 Artificial Intelligence in Robotics 
  วป. 467 กำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบสำรสนเทศ                                                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 467 Information System Analysis and Design 
  วป. 493 เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1                 3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 493 Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I  
  วป. 494 เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2                 3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 494 Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II 
  วป. 495 ปัญหำพเิศษทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 495 Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I 
  วป. 496 ปัญหำพเิศษทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2                3 (3 – 0 – 6) 
  AIE 496 Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II 
  วป. 498 สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมลู                           6 (0 – 40 – 0) 

  (ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ)  
  AIE 498 Cooperative Education in Artificial Intelligence Engineering and Data Science 
  อส. 314 เทคโนโลยีอุบัติใหม่                                                                             3 (3 – 0 – 6)             
  IE 314 Emerging Technology in Engineering 
  อส. 315 ระบบควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกล                                                    3 (3 – 0 – 6)       
  IE 315 System Safety and ISOs  
  อส. 414 โอกำสทำงธุรกิจใหม่และกำรวำงแผน                                                        3 (3 – 0 – 6)         
  IE 414 Startup Opportunity and Planning  
  อส. 415 กำรบริหำรและปฏิบัติกำรเป็นผู้ประกอบกำร                                               3 (3 – 0 – 6)         
  IE 415 Entrepreneurial Practicum 
  อส. 421 เศรษฐศำสตร์วศิวกรรม                                                                        3 (3 – 0 – 6)                                                      
  IE 421 Engineering Economics 



 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต หรือ      
คณะอนุมัติให้เป็นวิชำเลือกเสรี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) 
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน                                                                    3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประกอบด้วยกำรพูด
แนะน ำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว กำรบรรยำยบุคลิกลักษณะ กำรพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นควำมชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำร
อ่ำน และกำรเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณำกำร 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 
informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 
well as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, 
reading, and writing—through integrated methods 
 
อก. 102 ภำษำอังกฤษในบริบททำงสังคม                                                                  3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนกำรพูดและกำรเขียนประโยคและส ำนวนที่ใช้เป็นประจ ำ เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเปรียบเทียบ และกำรอธิบำยควำมคิดเก่ียวกับเรื่องต่ำง ๆ  ในบริบททำงสังคมและธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 
contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 
creativity. 
  
อก. 103 ภำษำอังกฤษในบริบทสำกล                                                                       3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   
                 ฝึกฝนกำรบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับชีวิต
ควำมเป็นอยู่ กำรท ำงำน และประเด็นปัญหำในระดับสำกล โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 
และกำรสื่อสำรในโลกดิจิทัล ซ่ึงส ำคัญต่อกำรเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about 
living and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global 
citizens. 
 
 
 



กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต) 
ศท. 101 ทักษะกำรคิดเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                          3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 ศึกษำทฤษฎี หลักกำรของกำรคิด พัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ อำทิ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ กำรคิด
สร้ำงสรรค์ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดแก้ปัญหำ เป็นต้น รวมถึงกำรเชื่อมโยงควำมคิดและสำมำรถ
เลือกเครื่องมือควำมคิดที่เหมำะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
                In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 
critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-
solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 
their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 
 
ศท. 102 ควำมเป็นพลเมือง และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม                                            3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษำควำมหมำย คุณลักษณะ สิทธิ หน้ำที่และเสรีภำพของควำมเป็นพลเมอืงที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนำคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำวะ 4 มิติ คือ กำย ใจ สังคม และ ปัญญำ                  
เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
                 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 
in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 
peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 
4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
 
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต                                                            3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษำบทบำท แนวคิด กำรรู้เท่ำทัน รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ ท่ีมุ่งเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อกำรด ำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษำกำรใช้
ประโยชน์และกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 
and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 
protection as a result of technology and innovation. 
 
ศท. 104 สุนทรยีภำพกับสขุภำวะเพื่อชีวิต                                                                 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำจำกงำนศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร เปิดมุมมองใหม่ในเรื่อง
สุนทรียภำพที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมจำกงำนศิลปะต่ำง ๆ  และกีฬำ ที่มีผลต่อกำรด ำรงอยู่ของชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม 
                 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 
to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 



forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 
appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how 
to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other 
related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 
ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก                                               3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษำกำรพัฒนำควำมร่วมมือระดับนำนำชำติทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ส่ งผลกระทบต่อ                 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้ำใจประเด็นส ำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ของประชำคมโลก 
                 In this course, students will learn about international economic and political 
collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 
global issues. 
 
ศท. 106 ควำมรูท้ำงกำรเงินและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื                                                  3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษำกำรจัดกำรและตัดสินใจทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคลและ                  
กำรลงทุน รวมทั้งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และ
สังคมเป็นส ำคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order 
to highlight key issues and offer practical solutions. 
 
ศท. 107 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเปน็ผู้น ำ                                  3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษำและพัฒนำคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยเน้นกำรคิด
แบบเจ้ำของ ประกอบด้วยกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเริ่มและด ำเนินกิจกำรอย่ำง                       
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีภำวะผู้น ำที่สำมำรถน ำและท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้ำตัดสินใจ           
ทันต่อเหตุกำรณ์ 
                 In this course, students will study and develop important characteristics of 
entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 
explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 
including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 
to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ (100 หน่วยกิต) 
กลุม่วิชาแกน (48 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน (16 หน่วยกิต) 
คณ. 108 แคลคูลัส 1 3 (3 - 0 - 6) 
MA 108 Calculus I 

 
 



 ควำมรู้พื้นฐำนในแคลคูลัส ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์และกำรประยุกต์ ปริพันธ์ ไม่จ ำกัดเขตและ 
ปริพันธ์จ ำกัดเขตและกำรประยุกต์ กำรหำอนุพันธ์และกำรหำปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
และกำรประยุกต์ 
 Functions, limits, continuity, differentiation and integration of real variables and their 
applications, chain rule, applications of derivatives, indefinite and definite integrals, techniques of 
integration, analytic geometry 
 
คณ. 109 แคลคูลัส 2 3 (3 - 0 - 6) 
MA 109 Calculus II  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.108 หรือเรียบควบคู่กัน 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ล ำดับและอนุกรมของจ ำนวนจริง เวกเตอร์ เส้นตรง ระนำบและพื้นผิวในปริภูมิ 3 มิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่ำเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปรและกำรประยุกต์แคลคูลัสหลำยตัวแปรและกำรประยุกต์ 
Indeterminate form, applications of definite integrals, improper integrals, partial differential 

equations, Taylor series, vector analysis, gradient, divergence, curl, matrix and determinant. 
 

คม. 101 เคมีทั่วไป 3 (3 - 0 - 6) 
CH 101 General  Chemistry  

ปริมำณสัมพันธ์ พื้นฐำนทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสำรละลำย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนจลนศำสตร์เคมี โครงสร้ำงอะตอม  พันธะเคมี ธำตุและคุณสมบัติตำมตำรำงธำตุ 

Stoichiometry, basic atomic theory, properties of gases, solids, liquids and solvents, chemical 
equilibrium, ion balance, chemical kinetics, atomic structure, chemical bond, element and properties . 

 
ฟส. 105 ฟิสิกส์สมัยใหม่ 3 (3 - 0 - 6) 
PH 105 Modern Physics  

กลศำสตร์ของแข็งและของไหล พลศำสตร์ของกำรเคลื่อนที่ของงำนและพลังงำน โมเมนตัมและกำรดล กำร
ชนใน 2-3 มิติ พลศำสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง สมดุลสถิตและสมบัติเชิงกลของสำรกลศำสตร์ของไหล สมกำรแบร์นูลลี
และกำรน ำไปประยุกต์ใช้ กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย คลื่นกล เคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนิ่ง สมบัติควำมร้อน
ของสำร กำรส่งควำมร้อน แม่เหล็กไฟฟ้ำ แสง วงจรกระแสไฟสลับ หลักกำรของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศำสตร์ 
ทฤษฎีเลเซอร์ มลภำวะ แผ่นดินไหว ทฤษฎีดวงจันทร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Solid and fluid mechanics, dynamics of work and energy movement, smokypipe's aquarium, 
collision in 2 - 3  dimensions, dynamics of the rigid body, static balance and properties of fluid 
mechanics, Bernoulli's equation and application, simple harmonic motion, mechanical waves, wave 
motion, standing waves, thermal properties, heat transmission, electromagnetic, light, AC circuit, 
basic principles of electronics, optics, laser theory, pollution, earthquakes, lunar theory, and modern 
physics. 
 
ฟส. 106 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์สมัยใหม่ 1 (0 – 3 – 2) 
PH 106 Laboratory in Modern Physics  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ ฟส.105 หรือเรียบควบคู่กัน 
ทดลองในห้องปฏิบัติกำร สอดคล้องกับเรื่อง กลศำสตร์ของแข็งและของไหล พลศำสตร์ของกำรเคลื่อนที่ของ

งำนและพลังงำน โมเมนตัมและกำรดล กำรชนใน 2-3 มิติ พลศำสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง สมดุลสถิตและสมบัติเชิงกล



ของสำรกลศำสตร์ของไหล สมกำรแบร์นูลลีและกำรน ำไปประยุกต์ใช้ กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย คลื่นกล 
เคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนิ่ง สมบัติควำมร้อนของสำร กำรส่งควำมร้อน แม่เหล็กไฟฟ้ำ แสง วงจรกระแสไฟสลับ 
หลักกำรของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศำสตร์ ทฤษฎีเลเซอร์ มลภำวะ แผ่นดินไหว ทฤษฎีดวงจันทร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Laboratory for solid and fluid mechanics, dynamics of work and energy movement, 
smokypipe's aquarium, collision in 2 -3  dimensions, dynamics of the rigid body, static balance and 
properties of fluid mechanics, Bernoulli's equation and application, simple harmonic motion, 
mechanical waves, wave motion, standing waves, thermal properties, heat transmission, 
electromagnetic, light, AC circuit, basic principles of electronics, optics, laser theory, pollution, 
earthquakes, lunar theory, and modern physics. 
 
อส. 213 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 3 (3– 0 – 6) 
IE 213 Mathematics for Artificial Intelligence Engineering and Data Science          

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ. 109   
อนุกรมฟูเรียร์  กำรแปลงฟูเรียร์ กำรแปลงลำปลำซและกำรประยุกต์ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ และ

คณิตศำสตร์ไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ เซต คู่ล ำดับ และฟังก์ชัน กำรพิสูจน์ทำงตรรกศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ ทฤษฎีกำรแจกแจง 
ทฤษฎีต้นไม้ ทฤษฎีกรำฟ กำรแปลงโคออร์ดิเนตใน 2 มิติ และ 3 มิติ กำรประยุกต์คณิตศำสตร์กับปัญหำวิศวกรรม 

Fourier series, Laplace transform and applications, ordinary differential equations, partial 
differential equations, interpolation, Gaussian elimination, mathematics applications for engineering 
problems. 
 

- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมพื้นฐาน (32 หน่วยกิต) 
คก. 154 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 3 (2 – 3 – 5) 
ME 154 Engineering Drawing  

หลักกำรออกแบบและกำรเขียนแบบวิศวกรรมมำตรำฐำนแบบของไทยและสำกล หลักกำรเขียนตัวอักษร 
กำรเขียนภำพฉำยและภำพสำมมิติในรูปแบบต่ำงๆ รวมไปถึงมำตรำฐำนสำกลที่ใช้ในกำรบอกขนำดและควำม
เที่ยงตรงของ ชิ้นงำน กำรเขียนภำพตัดและภำพช่วยเพื่อแสดงรำยละเอียดในแต่ละส่วน กำรเขียนแบบด้วยมือเปล่ำ 
กำรวำด ภำพประกอบ และกำรเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐำน 

Principles of design and engineering drawing, Thai and standard conventions, pictorial 
drawing, orthographic projection, dimensioning, sectioning, electrical and mechanical drawings by 
computer, signs and symbols, designs of electronics circuit and mechanical devices. 

 
วป. 121 ควำมท้ำทำยของข้อมูลในโลกควำมเป็นจริง 3 (2 – 3 – 5) 
AIE 121 Real-life Data Challenges  

ภำพรวมของวิทยำกำรข้อมูล แนวโน้มปัจจุบันทำงด้ำนวิทยำกำรข้อมูล กำรก ำหนดปัญหำเก่ียวกับกำร
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ กำรระบุข้อมูลที่ต้องกำร กำรรวบรวม กำรวิเครำะห์ กำรคำดกำรณ์ และกำรแปลควำมของข้อมูล
ภำคธุรกิจ กำรหำควำมสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ เช่น กำรต้ังรำคำสินค้ำ กำรรักษำจ ำนวน
ลูกค้ำ กำรแนะน ำสินค้ำใหม่ และกำรเลือกกลุ่มตลำดและกลุ่มลูกค้ำ เป็นต้น    

Overview and current trends in data science, determining problems related to business 
decision making, Identification of required information, collection, analysis, forecasting and 
interpretation of business data, finding relationship information to help with business decisions, such 



as setting product prices, keeping the number of customers, introducing new products, and selection 
of market segments and customer groups etc. 
 
วป. 122 ระบบคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 122 Computer System and Data Communication  

โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์ พื้นฐำนระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ตรรกศำสตร์เบื้องต้น     
กำรเก็บรหัสค ำสั่งในคอมพิวเตอร์ ชนิดของหน่วยควำมจ ำและกำรจัดเก็บข้อมูล ชนิดของอุปกรณ์อินพุต-เอำต์พุตและ
กำรติดต่อผู้ใช้ รูปแบบของสื่อข้อมูลชนิดต่ำงๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีกำรสื่อสำรข้อมูล กำรจัดกำรข้อมูล กำรแปลง
และบีบอัดข้อมูล  

Basic computer structure and architecture, fundamental of digital computer, basic logic, 
storing command codes on the computer, types of memory and data storage, types of input-output 
device and user, types of data communication media, data communication equipment and 
technology, data management, and data conversion and compression. 
 
วป. 213 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 3 – 5) 
AIE 213 Computer Programming  

ศึกษำหลักกำรเขียนโปรแกรม กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ กำรเขียนโปรแกรมโครงสร้ำงข้อมูล
แบบ แถวล ำดับ ตัวชี้และตัวอ้ำงอิง กำรเรียกซ้ ำ แนวคิดกำรเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหำเบื้องต้น  กำรเขียน
โปรแกรมควบคุมกำร ฮำร์ดแวร์เบื้องต้น กำรเรียกใช้ไลบำรี่ส ำหรับงำนด้ำนฮำร์ดแวร์ กำรเขียนไลบำรี่ กำรเขียน
โปรแกรมเรียกใช้หน่วย ประมวลผลภำพเบื้องต้น 

Study of programming principles, 1 programming language, data structure and array, pointer 
and reference, recursion, conceptual programming for basic problem solving, basic hardware 
programming, calling library for hardware tasks, writing library, programming for basic image 
processing. 
 
วป. 221 กำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจและเอกภำพนิทัศน์ข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 221 Business Analytics and Data Visualization  

ควำมท้ำทำยของข้อมูลขนำดใหญ่ในภำคธุรกิจ กำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจ บทบำทของนักวิทยำกำรข้อมูลใน
องค์กร กำรพัฒนำตัวแบบส ำหรับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในองค์กร กำรพัฒนำตัวแบบส ำหรับ
กำรพยำกรณ์ ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรข้อมูลเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ กำรพัฒนำตัวแบบเพื่อวิเครำะห์ขั้นสูง และ
กรณีศึกษำที่เก่ียวข้อง 

Challenges of big data in the business sector, business data analysis, role of information 
scientists in organizations, model development for business intelligence and decision-making support 
systems in organizations, model development for forecasting, data science for business benefits, 
model development for advanced analysis, and related case studies. 
 
วป. 222 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 222 Business Intelligence  

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ หลักกำรธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง ควำมต้องกำรส ำหรับธุรกิจอัจฉริยะ          
กำรท ำงำนร่วมกันของวิธีกำรทำงธุรกิจอัจฉริยะ วิธีกำรทำงธุรกิจอัจฉริยะกำรใช้งำนบนแพลตฟอร์ม กำรบริหำร



สมรรถนะขององค์กร กำรจัดกำรกิจกรรมทำงธุรกิจ กำรจัดกำรข้อมูลและกำรบริหำรเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ กำรวิเครำะห์
กำรเก็บข้อมูล ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

Business information system development, advanced business intelligence, demand for 
business intelligence, business intelligence methods, collaboration of business intelligence methods, 
business intelligence platform, organizational performance management, business activity 
management, information management for business intelligence, data collection analysis, decision-
making support system for business intelligence. 
 
อล. 214 พื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL 214 Basic Circuit and Electronics  

กฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้นเช่น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมช ทฤษฎีเทวินินและนอร์
ตัน ไฟฟ้ำกระแสสลับเบื้องต้น ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยทำงไฟฟ้ำกระแสสลับ มุมเฟส เป็นต้น คุณสมบัติเบื้องต้นของไดโอดแบบ
ต่ำงๆ และกำรประยุกต์ใช้งำน คุณสมบัติของทรำนซิสเตอร์แบบต่ำงๆ ออปแอมป์และกำรประยุกต์ใช้งำนเบื้องต้น 

Laws and basic theories of electric circuits (Ohm’ s and Kirchoff’ s laws) , nodal and mesh 
analysis, Thevenin’ s and Norton’ s theorems, fundamental AC circuits, phasor and steady state 
analysis, characteristics of diodes and its applications, characteristics of transistors, low frequency 
amplifier circuits, power amplifier circuits, integrated circuits. 
 
อล. 215 ปฏิบัติกำรพื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL 215 Basic Circuit and Electronics Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 214 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติกำรทดลองในเรื่องกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมช ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ไฟฟ้ำ

กระแสสลับเบื้องต้น คุณสมบัติเบื้องต้นของไดโอดแบบต่ำงๆ และกำรประยุกต์ใช้งำนคุณสมบัติของทรำนซิสเตอร์แบบ
ต่ำงๆออปแอมป์และกำรประยุกต์ใช้งำนเบื้องต้น 
 Laboratory experiments related to Basic Circuit and Electronics (EL214). 
 

อล. 253 ระบบดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 
EL 253 Digital System Fundamental  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 214   
ระบบตรรกะและพีชคณิตของบูลีน วงจรคอมบิเนชั่น กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

รีจิสเตอร์ วงจรนับ กำรแปลงสัญญำณอนำลอกเป็นดิจิทัล และ กำรแปลงสัญญำณดิจิทัลเป็นอนำลอก แนวคิดและ
ทฤษฎีกำร ออกแบบสเตตมำชีน แนวคิดกำรสร้ำงวงจรดิจิทัล กำรออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรดิจิทัล 

Logic and Boolean system, combination circuit design, design and analysis of sequential 
circuits, register, counter, and several types of memories, theory for gate IC design at different 
operating speed, analog-to-digital and digital-to-analog conversions. 
 
อล. 256 ปฏิบัติกำรระบบดิจิทัล 1 (0 –3 – 2) 
EL 256 Digital System Fundamental Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล. 253 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติกำรทดลองในระบบตรรกะและพีชคณิตของบูลีน วงจรคอมบิเนชั่น กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ

วงจรซีเควนเชียล รีจิสเตอร์ วงจรนับ กำรแปลงสัญญำณอนำลอกเป็นดิจิทัล และ กำรแปลงสัญญำณดิจิทัลเป็น



อนำลอก แนวคิดและทฤษฎีกำร ออกแบบสเตตมำชีน แนวคิดกำรสร้ำงวงจรดิจิทัล กำรออกแบบและจ ำลองกำร
ท ำงำนของวงจรดิจิทัล 

Laboratory experiments relates to digital system Fundamental (EL253). 
 
อส. 316 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติส ำหรับวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
IE 316 Probability and Statistics for Artificial Intelligence Engineering and Data 

Science 
 

ปริภูมิควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่มและกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น กำรแปลง ค่ำคำดหมำยเชิงคณิตศำสตร์ 
โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก ำเนิดโมเมนต์ กำรแจกแจงแบบมีเง่ือนไขควำมเป็นอิสระ ทฤษฎีของเบส์ 
 Probability, random variables, discrete and continuous distribution, expected value and 
moment functions, sampling distribution, estimate and test of hypothesis, regression and linear 
correlation, analysis of variance, applications of statistics to industrial control systems and 
engineering. 
 
อส. 322 กำรสร้ำงแนวคิดส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship  

ศึกษำหลักกำรเบื้องต้นในกำรสร้ำงแนวคิดทำงธุรกิจกำรคัดกรองแนวคิดทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไป
ได้ของแนวคิดทำงธุรกิจ กำรปกป้องแนวคิดทำงธุรกิจด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ  รวมไปถึงกำรน ำ
แนวควำมคิดทำงธุรกิจไปสู่กำรเริ่มต้นกิจกำรอย่ำงประสบควำมส ำเร็จและยั่งยืน 

Study the basic principles of creating business concepts, screening business concepts, 
feasibility analysis of business concepts, protecting business concepts with intellectual property 
management, applying business concepts to successful and sustainable start-up businesses. 
 
กลุม่วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (Major Requirements) (40 หน่วยกิต) 
วป. 211 กำรตลำดดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 211 Digital Marketing  

แนวคิดและทฤษฎีกำรตลำดดิจิทัล เครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำกำรตลำดดิจิทัล กำรบริหำร กำรตลำดดิจิทัลให้
ประสบควำมส ำเร็จ และกลยุทธ์ใหม่ ๆทำงด้ำนกำรตลำดดิจิทัลประเด็นของกำรท ำกำรตลำดดิจิทัลที่ประสบ
ควำมส ำเร็จและล้มเหลว กำรประเมินผลกระทบของแผนกำรตลำดดิจิทัล กำรวิเครำะห์กำรใช้งำนผ่ำนเว็บและมือถือ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรค้นหำ 

Digital marketing concepts and theories, digital marketing tools, digital marketing 
management, current digital marketing strategies, successes and faliures in digital marketing, impact 
evaluation of digital marketing plans, web and mobile usage analysis, search optimization. 
 
วป. 212 กำรออกแบบและกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 212 Statistical Data Design and Collection  

หลักกำรวำงแผนกำรทดลองและข้อสมมติเบื้องต้น แผนแบบกำรทดลองสุ่มสมบูรณ์แผนแบบบล็อกสมบูรณ์
เชิงสุ่ม แผนแบบแฟกทอเรียล แผนแบบซ้อนใน หลักกำรเลือกตัวอย่ำงควำมแม่นและควำมเที่ยง แผนแบบกำรเลือก
ตัวอย่ำงแบบใช้ควำมน่ำจะเป็น กำรเลือกตัวอย่ำงสุ่มแบบง่ำย กำรเลือกตัวอย่ำงแบบมีระบบ กำรเลือกตัวอย่ำงแบบมี
ชั้นภูมิ กำรเลือกตัวอย่ำงแบบกลุ่ม กำรประยุกต์กับข้อมูลจริง กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ 



Principles of experimental planning and initial assumptions, completely randomized trial 
plan, completely randomized block plan, factorial plan, stacked plan, principle of accurate and 
precise sampling, probability-based sampling plan, simple random sampling, systematic sampling, 
stratified sampling, clustering sampling, application with real data and software packages for analysis . 
 
วป. 223 ปัญญำประดิษฐ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 223 Artificial Intelligence  

แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของปัญญำประดิษฐ์ กำรแก้ปัญหำ กำรค้นหำและกำรวำงแผนกำรแทนควำมรู้ 
และกำรหำเหตุผล กำรเรียนรู้ของเครื่องเทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เบยส์ เพื่อนบ้ำนที่
ใกล้เคียงที่สุด โครงข่ำยประสำทเทียมเป็นต้น กำรสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทำงปัญญำประดิษฐ์ 

Basic concepts and principles of artificial intelligence, problem solving, search and planning, 
knowledge representation and reasoning, machine learning, data classification techniques, such as 
decision tree techniques, Bayes, nearest neighbor, neural network, etc. , extraction and selection of 
features, data segmentation, and application of artificial intelligence. 
 
วป. 225 กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 3 (2 – 3 – 5) 
AIE 225 Programming for Artificial Intelligence Engineering and Data Science  

วิชำบังคับก่อน :  สอบได้ วป. 213                
ระบบคอมพิวเตอร์และกำรประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ผังงำน กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชนิดของข้อมูล 

ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้ กำรประมวลผลแฟ้มข้อมูล กำรพัฒนำฟังก์ชัน ไลบรำรี่มำตรฐำน 
Computer system and basic data processing, flowchart, basic programming, data type, user 

interface, data file processing, function development, and standard library 
 
วป. 311 โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 311 Data Structure and Algorithm  

แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของกำรแทนข้อมูล ตัวด ำเนินกำร และขั้นตอนวิธีส ำหรับโครงสร้ำงแบบเชิงเส้น 
ระดับชั้น และข่ำยงำน ลิสต์ กองซ้อน คิวและคิวสองหน้ำ รูปต้นไม้ และกรำฟ กำรวัดประสิทธิภำพของขั้นตอนวิธีของ
กำรเรียงล ำดับและกำรค้นหำข้อมูล กำรประยุกต์กำรใช้โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธีต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหำที่หลำกหลำย 

Basic data structures:  queues, stacks, lists, graphs, trees and tables, etc. , sorting algorithm, 
searching algorithm, recursive, prefix, postfix, analysis of algorithm complexity, applications of data 
structures, problem examples. 
 
วป. 312 เว็บเทคโนโลยี 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 312 Web Technology  

เทคโนโลยีของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ โพรโทคอลมำตรฐำน โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี และเอชทีที
พี ระบบชื่อ กำรเชื่อมต่อ ชนิดของบริกำรบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตสภำวะแวดล้อมของเวิลด์ไวด์เว็บ ภำษำโปรแกรม
ส ำหรับกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ กำรเขียนสคริปท์ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร ระบบฐำนข้อมูลส ำหรับเว็บ 
กำรรับส่งข้อมูลและกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลกำรสร้ำงเว็บเซอร์วิสให้เกิดผล โมบำยเทคโนโลยี 



Basic knowledge of web server, definitions and components of client – server, log file, searching 
program and automatic tools, web programming, web server security concepts, security systems for 
online client – server, intruder detection and data recovery. 

 
วป. 313 ระบบฐำนข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 313 Database System  

แนวคิดพื้นฐำนและสถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูล แบบจ ำลองข้อมูลเชิงแนวคิดกำรออกแบบฐำนข้อมูล
และกำรท ำให้เกิดผล ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล บูรณภำพของข้อมูลกำรจัดกำรรำยกำรเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น ควำม
ปลอดภัยของฐำนข้อมูล ฐำนข้อมูลแบบก่ึงโครงสร้ำง ฐำนข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้ำง กำรเตรียมฐำนข้อมูล กำรจัดกำร
เพื่อกำรน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ และกรณีศึกษำที่เก่ียวข้อง 
 Database system concept:  database designs, levels of data abstraction, entity relationship 
model, relational model, normalization theory, file system structure, query and transaction 
processing, concurrency control, distributed databases and design, applications of database systems. 
 
วป. 314 กำรเตรียมข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 314 Data Preparation and Data Mining  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.213 
แนวคิดหลักกำรและอัลกอริทึมขั้นสูงส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเทคนิคกำรประมวลผลข้อมลู

ขั้นสูง กำรท ำควำมสะอำดข้อมูล กำรบูรณำกำรข้อมูล กำรแปลงข้อมูลและกำรลดทอนข้อมูล กำรหำสำรสนเทศจำก
ข้อมูลขนำดใหญ่ด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูงและกำรเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยส ำหรับกำรท ำเหมือง
ข้อมูลและคลังข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

Advanced concepts and algorithms for data mining and data warehousing, advanced data 
processing techniques, data cleaning, data integration, data conversion and reduction, information 
finding from big data with advanced data analysis and in-depth learning, modern applications for 
data mining and data warehouse, and applications of data mining and data warehousing. 
 
วป. 315 ปฏิบัติกำรกำรเตรียมข้อมูลและเหมืองข้อมูล 1 (0 – 3 – 2) 
AIE 315 Data Preparation and Data Mining Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 314 หรือเรียนควบคู่กัน          
ปฏิบัติกำรทดลองแนวคิดหลักกำรและอัลกอริทึมขั้นสูงส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเทคนิคกำร

ประมวลผลข้อมูลขั้นสูง กำรท ำควำมสะอำดข้อมูล กำรบูรณำกำรข้อมูล กำรแปลงข้อมูลและ กำรลดทอนข้อมูล กำร
หำสำรสนเทศจำกข้อมูลขนำดใหญ่ด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูงและกำรเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัย
ส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

Laboratory for advanced concepts and algorithms for data mining and data warehousing, 
advanced data processing techniques, data cleaning, data integration, data conversion and reduction, 
information finding from big data with advanced data analysis and in- depth learning, modern 
applications for data mining and data warehouse, and applications of data mining and data 
warehousing. 
 
 
 



วป. 321 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 321 Big Data Processing and Analytics  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 311 หรือเรียนควบคู่กัน 
ภำพรวมของกำรประมวลผลข้อควำม กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ กำรประมวลผลภำพ และกำร

สังเครำะห์เสียง ขั้นตอนพื้นฐำนของกำรประมวลผลข้อควำม ภำษำธรรมชำติภำพและเสียง กำรสกัดคุณลักษณะของ
ข้อมูลประเภทข้อควำม ภำษำธรรมชำติ ภำพ เสียง ตัวอย่ำงกำรประมวลผลข้อมูลแต่ละประเภท 

Overview of text processing, natural language processing, image processing, speech synthesis, 
basic steps of text processing, natural language, image and audio, feature extraction from text, 
natural language, image, and audio, sample data processing 
 
วป. 322 กำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 322 Supervised Machine Learning  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 311 หรือเรียนควบคู่กัน 
กำรเรียนรู้ปัญหำองค์ประกอบและชนดิของกำรเรียนรูข้องเครือ่ง กำรเรียนรู้ของเครื่องแบบ มีผู้สอนหลักกำร

และวิธีกำรทำงสถิติส ำหรับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอนกำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีก ำลัง
สองน้อยที่สุด กำรถดถอยหลำยตัวแปร กำรถดถอยลอจิสติก กำรประเมินตัวแบบ กำรเกินควำมเหมำะสม กำรจ ำแนก
เชิงเส้น กำรประยุกต์กับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน เค-เนียร์เรสตเนเบอร์ ต้นไม้ตัดสินใจ ตัวอย่ำงกำร
แก้ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

Learning problem’ s elements and types of machine learning, supervised machine learning, 
principles and statistical methods for problems using supervised machine learning, regression and 
correlation analysis, least squares method, multivariable regression, logistic regression, model 
evaluation, over- fitting, linear classification, application of supervised machine learning, k-nearest 
neighbor, decision tree, and sample problems. 
 
วป. 323 ปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน 1 (0 – 3 – 2) 
AIE 323 Supervised Machine Learning Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 322 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติกำรทดลองกำรเรียนรู้ปัญหำ องค์ประกอบและชนิดของกำรเรียนรู้ของเครื่อง  กำรเรียนรู้ของ

เครื่องแบบมีผู้สอนหลักกำรและวิธีกำรทำงสถิติส ำหรับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน กำรวิเครำะห์กำร
ถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีก ำลังสองน้อยที่สุด กำรถดถอยหลำยตัวแปร กำรถดถอยลอจิสติก กำรประเมินตัวแบบ กำร
เกินควำมเหมำะสม         กำรจ ำแนกเชิงเส้น กำรประยุกต์กับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบมีผู้สอน เค-เนียร์เรสต์
เนเบอร์ ต้นไม้ตัดสินใจ ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

Laboratory for learning problem’ s elements and types of machine learning, supervised 
machine learning, principles and statistical methods for problems using supervised machine learning, 
regression and correlation analysis, least squares method, multivariable regression, logistic regression, 
model evaluation, over- fitting, linear classification, application of supervised machine learning, k-
nearest neighbor, decision tree, and sample problems. 
 
 
 
 



วป. 324 กำรเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 324 Unsupervised Machine Learning  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 311 หรือเรียนควบคู่กัน 
หลักกำรและวิธีกำรทำงสถิติส ำหรับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์             

คำโนนิคอล กำรลดมิติ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก กำรวิเครำะห์ปัจจัย กำรวิเครำะห์แบ่งกลุ่ม กำรแบ่งกลุ่มแบบ    
ล ำดับขั้น กำรแบ่งกลุ่มแบบแบน กำรประยุกต์กับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำ
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

Statistical principles and methods for unsupervised machine learning, canonic correlation 
analysis, dimension reduction, principal component analysis, factor analysis, cluster analysis, 
hierarchical clustering flat segmentation, application of unsupervised machine learning and sample 
problems. 
 
วป. 325 ปฏิบัติกำรกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน 1 (0 – 3 – 2) 
AIE 325 Unsupervised Machine Learning Laboratory  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 324 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติกำรทดลองหลักกำรและวิธีกำรทำงสถิติส ำหรับปัญหำกำรเรียนรู้ ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน กำร

วิเครำะห์สหสัมพันธ์คำโนนคิอล กำรลดมิติ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก กำรวิเครำะห์ปัจจัย กำรวิเครำะห์แบ่งกลุม่ 
กำรแบ่งกลุ่มแบบล ำดับขั้น กำรแบ่งกลุ่มแบบแบน กำรประยุกต์กับปัญหำกำรเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีผู้สอน 
ตัวอย่ำงกำรแก้ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

Laboratory for statistical principles and methods for unsupervised machine learning, canonic 
correlation analysis, dimension reduction, principal component analysis, factor analysis, cluster 
analysis, hierarchical clustering flat segmentation, application of unsupervised machine learning and 
sample problems. 
 
วป. 481 โครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1 2 (0 – 6 – 6) 
AIE 481 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project I  

(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4  และได้รับอนุมัติจำกผู้สอน 

วำงแผนและออกแบบโครงงำนและสร้ำงอุปกรณ์ หรือระบบทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำร
ข้อมูล (ในปีสุดท้ำย) มีกำรเสนอโครงงำนและรำยงำนตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆที่ต้องกำรเพื่อด ำเนินกำรโครงงำน
วิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2 

Plan and design for projects of practical interest in various fields of computer engineering 
(Last year), project proposal and report, project preparation for artificial intelligence engineering and 
data science project II 
 
วป. 482 โครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2 2 (0 – 6 – 6) 
AIE 482 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project II  

(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 481   

เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกโครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1 ต้องด ำเนินกำรสร้ำง
อุปกรณ์ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำรำยงำนและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน 



Continuing project of artificial intelligence engineering and data science project I, completing 
project, reporting project to advisor and testing project prototype. 
 
วป. 483 โครงงำนวศิวกรรมปญัญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูลส ำหรับสหกิจศึกษำ 1 (0 – 3 – 3) 
AIE 483 Artificial Intelligence Engineering and Data Science Project  

for Cooperative Education 
 

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป. 498   
เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนในวิชำสหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำร

ข้อมูล     ซ่ึงนักศึกษำต้องน ำผลงำนที่ได้จำกกำรท ำสหกิจศึกษำมำสร้ำงหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำ
รำยงำนและน ำแสดงผลงำนต่อคณะกรรมกำร 

A project that continues from the cooperative education in artificial intelligence engineering 
and data science. The students have to complete the work along with writing reports and presenting 
the results to the committee. 

 
วป. 497 กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 0 (0 – 35 – 0) 
AIE 497 Engineering Practices  

(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
 กำรฝึกงำนวิศวกรรมในสำขำที่เก่ียวข้อง ภำยใต้กำรดูแลของวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ประจ ำบริษัทเอกชน
หรือหน่วยงำนรำชกำร เป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์ หรือ 180 ชั่วโมง ท้ังนี้โดยนักศึกษำต้องได้เกรดเป็น S 

Engineering practices controlled by experienced engineers in private company or 
government unit at least 6 weeks or 180 hours. Students will receive grade S. 
 
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษำ     3 (3 – 0 – 6) 
CO 301 Pre-Cooperative Education  

(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ) 
ศึกษำแนวคิดและควำมเข้ำใจระบบสหกิจศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน เสริมสร้ำงทักษะ

ด้ำน ต่ำงๆ อำทิ กำรเตรียมเอกสำรสมัครงำน กำรเลือกสถำนประกอบกำร เทคนิคกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ กำร
พัฒนำทักษะใน กำรสื่อสำร ทั้งในรูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำง Generation และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
รวมถึงกำรสื่อสำรข้ำม วัฒนธรรม นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงสร้ำงสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่ำง มีจิตวิทยำในกำร ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีเทคนิคในกำรพัฒนำอำรมณ์และปรับตัวได้ กำรมีจิตวิญญำณ
ผู้ประกอบกำร เทคนิคกำรเขียนรำยงำน กำรน ำเสนอ และข้อควรปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 

Study and understand concepts of cooperative education systems and preparation for work, 
strengthen skills such as preparing job application documents, choosing an company, interviewing 
techniques, developing communication skills between generations and English for communication, 
cross- cultural communication, creative teamwork skills in different organizational cultures, 
psychology of working with others, techniques to develop emotions and adapt, entrepreneurial spirit, 
techniques for writing reports and presentations, practical guidelines during work, morality, and 
professional ethics. 

 



- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน – เลือก (Major Electives) (12 หน่วยกิต) 
วป. 411 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 411 Software Engineering  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.311   
หลักกำรเบื้องต้นส ำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ แบบจ ำลองกระบวนกำรของ

ซอฟต์แวร์ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรส ำหรับผลิตซอฟต์แวร์  กำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบอไจล์สกรัม วิศวกรรมควำม
ต้องกำรกำรวิเครำะห์ และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครือ่งมือในกำรออกแบบซอฟต์แวร ์กำรทดสอบซอฟต์แวร์ 
กำรจัดท ำคู่มือ รำยละเอียดและพัฒนำซอฟต์แวร์ กำรประมำณค่ำใช้จ่ำย กำรดูแลรักษำซอฟต์แวร์ กำรจัดกำรและ
บริหำรโครงกำรซอฟต์แวร์ 

Problems in designing and developing software, software developing methodology, 
techniques and tools for software design, memory analysis, software user manual production, 
software projects maintenance and management. 
 
วป. 412 กำรประมวลผลภำพและจดจ ำรูปแบบ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 412 Image Processing and Pattern Recognition  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.109 
ศึกษำระบบกำรประมวลผลภำพดิจิทัล หลักกำรมองเห็นและแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ของภำพ คุณสมบัติของ

ภำพดิจิทัล กำรปรับปรุงคุณภำพของภำพดิจิทัล เช่น กำรท ำให้ภำพคมชัดขึ้น กำรท ำให้ภำพเรียบขึ้น ทั้งแบบในโดเมน
เวลำและควำมถี่ กำรรู้จดจ ำภำพ แนะน ำเทคนิคกำรประมวลผลภำพดิจิ ทัลที่ก ำลังเป็นที่นิยม และประยุกต์กำร
ประมวลผลภำพในงำนด้ำนต่ำงๆ 

Visual perception and mathematical model of image, sampling theory and digitization, 
Fourier transform and its properties for image representation, image enhancement:  image 
smoothening, image sharpening, pattern recognition concepts and their applications. 

 
วป. 421 กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภยัข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 421 Data Security and Protection  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.122 
แนวคิดเก่ียวกับควำมปลอดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ำย  ขั้นตอนกำรติดต่อสื่อสำร 

วิทยำกำรเข้ำรหัสลับ (Cryptography) เทคโนโลยีกำรเขำ้รหัส-ถอดรหัสข้อมลู กำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
กำรตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล กำรลักลอบแก้ไขและกำรดักฟังข้อมูล กำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  กำรจู่
โจมคอมพิวเตอร์แบบอ่ืนๆ กำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงของข้อมูล มำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล 

Basic concepts of data security in computer network, security protocol, cryptography, 
encryption-decryption technology, security in data transmission, data error checking, data illegal 
modification and eavesdropping, computer virus protection, types of computer attacks, data risk 
evaluation and management, data security measurements. 
 
วป. 454 กำรออกแบบฐำนข้อมูลชัน้สูง  3 (3 – 0 – 6) 
AIE 454 Advanced Database Design  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.313 



กำรวิเครำะห์งำนส ำหรับกำรออกแบบฐำนข้อมูลในระบบจริง กำรออกแบบฐำนข้อมูลบนซอฟต์แวร์ที่ นิยม 
กลไก ตรวจสอบควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของฐำนข้อมูล แนะน ำเครื่องมือส ำหรับช่วยออกแบบฐำนข้อมูล กำร
ออกแบบ โปรแกรมส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบฐำนข้อมูลแบบกระจำย 

Job analysis for database design in real systems, database design with well-known software, 
validation mechanism and database reliability, introducing tools for database design, program design, 
user interface, distributed database system. 
 
วป. 455 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 455 Natural Language Processing  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.109 
รูปแบบและพัฒนำกำรทำงภำษำของมนุษย์ หลักกำรค ำนวณน ำไปสู่พื้นฐำนควำมรู้ของ กำรประมวลผล 

ภำษำธรรมชำติ กำรวิเครำะห์ไวยกรณ์และข้อก ำหนดส ำหรับภำษำ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคเชิงวำกยสัมพันธ์ 
กำร แทนควำมหมำยของประโยค กำรวิเครำะห์และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประโยค ตัวกลำงถ่ำยทอดภำษำ
ระหว่ำง คอมพิวเตอร์และมนุษย์ กำรสังเครำะห์ภำษำ ระบบกำรแปลภำษำ 

Pattern and development of human languages, analysis of grammar and syntax for 
programming languages, translator between computer and human languages, language synthesis, 
language translation systems. 
 
วป. 456 เทคโนโลยีคลังข้อมลูขนำดใหญ ่ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 456 Big Data Technology  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.313 
หลักกำรเบื้องต้นส ำหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรบริหำร จัดกำรและ

ติดต้ัง เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ฮำดูปแมปรีดิวซ์สปำร์ก ภำษำกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำด
ใหญ่        กำรค้นหำและกำรท ำดัชนี กำรจ ำแนกประเภท กำรจัดกลุ่ม กำรเลือกคุณลักษณะ และกำรประยุกต์ใช้งำน
ด้ำนต่ำงๆ 

Basic principles for big data technology, big data analysis, big data installation and 
management, Hadoop, map reducing, Sparks, programming for big data analysis, search and indexing, 
clustering, categorization, feature selection, and various applications. 
 
วป. 457 ระบบเครือข่ำยกลุม่เมฆและเครือข่ำยเซ็นเซอร ์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 457 Cloud and Sensor Networks  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.122 
ภำพรวมค ำจ ำกัดควำมและแนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรพัฒนำและติดต้ังโปรแกรมบน

คอมพิวเตอร์ แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในกำรให้บริกำรและโมเดลกำรใช้งำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรสร้ำงแอพ
พลิเคชันบนกลุ่มเมฆ เครือข่ำยเซ็นเซอร์เบื้องต้นแพลตฟอร์มของเซ็นเซอร์ กำรออกแบบและกำรจัดวำงเครือข่ำย
เซ็นเซอร์โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด ด้ำนแบนด์วิดท์และพลังงำนกำรควบคุมเครือข่ำย และกำรจัดเส้นทำงกำรประมวลผล
สำรสนเทศร่วมกัน ควำมปลอดภัย ของโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับเซ็นเซอร์ และกำรจ ำลองกำร
ท ำงำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและ เครือข่ำยเซ็นเซอร์ 

Overview, definitions, and concepts of cloud computing, development and installation of 
programs on cloud-based computers, service models, cloud computing models, cloud computing 
applications, cloud sensor network, sensor platform, design and placement of sensor networks taking 



into account limitated bandwidth and power, network control, routing, information processing, 
infrastructure security, sensor programming, and simulations of cloud computing and sensor network. 
 
วป. 458 กำรพัฒนำแอพพลิเคชนับนอุปกรณเ์คลื่อนที ่ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 458 Mobile Application Development  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ วป.213 
หลักกำรท ำงำนเชิงวัตถุเบื้องต้น แนวคิดในกำรประยุกต์กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับอุปกรณ์พกพำ กำร

ออกแบบ กรำฟิกส่วนติดต่อผู้ใช้ อัลกอริทึมและกำรประยุกต์ใช้เครื่องมือในกำรแก้ปัญหำ 
Basic object- oriented programming, application programming for mobile devices, graphic 

design, user interface, algorithms and tools for problem solving. 
 
วป. 459 อินเทอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 459 Internet of Things  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.214 
ควำมหมำยของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โอกำสควำมท้ำทำยและอุปสรรค กำรประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดที่ 

เก่ียวข้องเทคโนโลยีและเครื่องมือกำรออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกำยภำพ กำรสร้ำงและกำรปรับใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์กับ องค์กรรวมถึงข้อควรพิจำรณำในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว 

The meaning of the internet of things, opportunities, challenges, and obstacles, application 
of related technology, design tools in logical and physical, creating and deploying includes 
considerations regarding security and privacy. 
 
วป. 460 ระบบขององค์กรและกำรประยุกต์ใช ้ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 460 Enterprise System and Application  

ศึกษำเก่ียวกับกำรออกแบบและติดต้ังระบบส ำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในองค์กร  กำรบริหำร
จัดกำร ผู้ใช้ กำรก ำหนดนโยบำยกลุ่ม กำรต้ังค่ำต่ำงๆ กำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงแฟ้มข้อมูล กำรควบคุมกำรท ำงำน
จำกระยะไกล กำรเปิดใช้งำนเครื่องส ำหรับให้บริกำรต่ำงๆ 

Study about the design and installation of systems for controlling computers within the 
organization, user management, group policy setting, other settings, access control to data files, 
remote operation control, and activating the device for providing various services. 
 
วป. 461 กำรวิเครำะหข์้อมูลเชิงประยุกต์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 461 Applied Data Analytics  

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรแหล่งข้อมูลสื่อดิจิทัล กำรแปลง
ข้อมูล กำรสร้ำงแบบจ ำลองข้อมูล และกำรตีควำมสำรสนเทศ ของกรณีศึกษำในหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น ระบบ
เครือข่ำยสังคม ข้อมูลเกษตรกรรม งำนศิลปะ งำนภำพยนตร์ งำนสถำปัตยกรรม งำนดนตรี และศิลปะกำรแสดง                
เป็นต้น 

Application of basic knowledge related to data analysis, management of digital media 
resources, data conversion, data modeling and interpretation, case studies of interesting topics, such 
as social networking systems, agricultural information, arts, film, architecture, music, and performing 
arts etc. 
 



วป. 462 กำรท ำเหมืองข้อมลูและคลังข้อมูลขัน้สูง 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 462 Advance Data Mining and Data Warehouse  

แนวคิด หลักกำร และอัลกอริทึมขั้นสูงส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล เทคนิคกำรประมวลผล
ข้อมูลขั้นสูง กำรท ำควำมสะอำดข้อมูล กำรบูรณำกำรข้อมูล กำรแปลงข้อมูลและกำรลดทอนข้อมูล กำรหำสำรสนเทศ
จำกข้อมูลขนำดใหญ่ด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูงและกำรเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยส ำหรับกำรท ำ
เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล กำรประยุกต์ใช้งำนของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

Advanced concepts and algorithms for data mining and data warehouse, advanced data 
processing techniques, data cleansing, data integration, data conversion and reduction, finding 
information extraction from big data with advanced data analysis and in-depth learning, modern 
application for data mining and data warehouse, and applications of data mining and data 
warehouse. 
 
วป. 463 กระบวนกำรแบบอไจล์และสกรัม 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 463 Agile and Scrum Process  

หลักกำรของอไจล์และสกรัม แนวทำงของอไจล์และสกรัม ควำมแตกต่ำงของอไจลน์กับกำรจัดกำรโครงงำน
แบบด้ังเดิม ระเบียบวิธีกำรและกรอบงำน กำรพัฒนำแบบสปรินท์ ระเบียบวิธีกำรแบบสกรัม สกรัมทีม กำรวำงแผนส
ปรินท์และด ำเนินกำร เรื่องรำวและกำรจัดควำมส ำคัญของเรื่องรำว งำนที่คงค้ำง แผนงำนผลิตภัณฑ์ กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ กำรรีวิวสปรินท์ กำรปล่อยผลิตภัณฑ์และส่งมอบกำรรำยงำนต่อผู้เก่ียวข้อง และกรณีศึกษำที่เก่ียวข้อง 

Principles and concepts of agile and scrum, agile differences with traditional project 
management, methodology and framework, sprint development, scrum methodology, scrum team, 
sprint planning and implementation, task priority, remaing task, product plan, progress morniotoring, 
sprint review, product release and report delivery, and related case studies. 
 
วป. 464 ปัญญำประดิษฐ์เชิงประยุกต์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 464 Applied Artificial Intelligence  

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับกรณีศึกษำต่ำงๆ ใน
หัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ เช่น ระบบเครือข่ำยสังคม ข้อมูลเกษตรกรรม งำนศิลปะ งำนภำพยนตร์ งำนสถำปัตยกรรม 
งำนดนตรี และศิลปะกำรแสดง เป็นต้น 

Application of basic artificial intelligence, machine learning for various case studies, current 
interesting topics, such as social networking systems, agricultural information, arts, film, architecture, 
music, and performing arts, etc. 
 
วป. 465 ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรตลำด 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 465 Artificial Intelligence in Marketing  

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร
กำรตลำดดิจิทัลให้ประสบควำมส ำเร็จ ระบบปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรประเมินผลกระทบและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ของแผนกำรตลำดดิจิทัล 

Application of basic artificial intelligence, machine learning for successful digital marketing 
management, artificial intelligence system for assessing impact and enhancement of digital marketing 
plans. 

 



วป. 466 ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 466 Artificial Intelligence in Robotics  

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับกำรควบคุมหุ่นยนต์
ในงำนอุตสำหกรรมอัตโนมัติ เช่น กำรแสดงผล กำรเคลื่อนที่ ตัวตรวจจับผ่ำนอุปกรณ์อินพุท เอำท์พุทต่ำงๆ เช่น ตัว
ตรวจจับ มอเตอร์ อัลตร้ำโซนิค เป็นต้น 

Application of artificial intelligence, machine learning for robot control in industrial 
automation, such as display, motion, input/output detector, various outputs, such as motor detector, 
ultrasonic, etc. 
 
วป. 467 กำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบสำรสนเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
AIE 467 Information System Analysis and Design  

แนวคิดและควำมหมำยของระบบ วงจรชีวิตของระบบสำรสนเทศ กำรเสนอ พิจำรณำและคัดเลือกโครงกำร 
สำรสนเทศ แนวคิดและกำรวิเครำะห์และรวบรวมระบบข้อมูล แผนภูมิของกำรไหลของข้อมูล พจนำนุกรม ข้อมูลและ 
ตำรำงกำรตัดสินใจและพัฒนำ ข้อเสนอของระบบสำรสนเทศ กำรออกแบบระบบชนิดโครงสร้ำง กำรออกแบบ
ซอฟต์แวร์ และกำรจัดท ำเอกสำรส ำหรับซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ 

Principles of information system development, information system development life cycle, 
information project presentation, information project investigation, information project selection, 
data concept, data analysis, data collection, data flow diagram, data dictionary, decision making 
table, system development using user requirements, structural system design, software design, 
software documentation, information system development and information system administration. 

 
วป. 493 เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1   3 (3 – 0 – 6) 
AIE 493 Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I  

วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 
หัวข้อที่น่ำสนใจเก่ียวกับพัฒนำกำรใหม่ๆ  ทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 
Interesting topics of developments in artificial intelligence engineering and data science. 

 
วป. 494 เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2   3 (3 – 0 – 6) 
AIE 494 Selected Topics in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II  

วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 
หัวข้อที่น่ำสนใจเก่ียวกับพัฒนำกำรใหม่ๆ  ทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 
Interesting topics of developments in artificial intelligence engineering and data science. 

 
วป. 495 ปัญหำพเิศษทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 1 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 495 Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science I  

วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 
ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจทำงด้ำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 
Special problems, interesting case studies in artificial intelligence engineering and data 

science. 
 
 



วป. 496 ปัญหำพเิศษทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 2 3 (3 – 0 – 6) 
AIE 496 Special Problems in Artificial Intelligence Engineering and Data Science II  

วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 
ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจทำงด้ำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมูล 
Special problems, interesting case studies in artificial intelligence engineering and data 

science. 
 
วป. 498 สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์และวิทยำกำรข้อมลู        6 (0 – 40–0) 
AIE 498 Cooperative Education in Data Science and Artificial Intelligence 

Engineering  
 

(ส ำหรับแผนกำรเรียนแบบสหกิจศึกษำ)      
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ สศ. 301 

ศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร ในฐำนะพนักงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงให้
นักศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนงำนอำชีพ จำกกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน อย่ำงมีหลักกำรและเป็นระบบ นักศึกษำจะต้องมีกำร
ฝึกปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือ 16 สัปดำห์ ซ่ึงเป็น
งำนที่มีคุณภำพหรือเป็นงำนที่เน้นประสบกำรณ์ท ำงำน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสำขำวิชำชีพของ
นักศึกษำหรือโครงงำน (Project Based Learning) ที่เป็นงำนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีกำรประเมินผลกำร
ท ำงำนจำกคณำจำรย์ร่วมกับสถำนประกอบกำร และนักศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
หลังเสร็จสิ้น    กำรปฏิบัติงำน 

Study the real work system in the workplace as an employee, enhance students' readiness 
for career. Students must have full-time job training in the workplace with a minimum duration of 1 
semester or 16 weeks. The job must correspond to the student's profession or project based learning. 
It is beneficial to the organization. There will be an evaluation from faculty members together with 
the company. Students must prepare a report of the results of the cooperative education after the 
end of work. 
 
อส. 314 เทคโนโลยีอุบัติใหม ่ 3 (3 – 0 – 6) 
IE 314 Emerging Technology in Engineering   

เทคโนโลยีที่ก ำลังอุบัติขึ้น งำนวิจัยและระดับกำรพัฒนำในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ 
เทคโนโลยีใหม่ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในอนำคต โดยมุ่งเน้นเนื้อหำในประเด็นต่ำงๆ เช่น ระบบกำรสื่อสำร 
พลังงำน กำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์กับเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ควำมท้ำทำยของงำนทำงวิศวกรรมต่อ
กำร เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยงเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงำนทำงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และกำรจัดท ำ
เอกสำรส ำหรับซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ 

Emerging technology, current research and development, awareness of emerging technology 
for future human life, by focusing on various topics, such as communication systems, energy, 
application of engineering knowledge on medical technology, challenge of engineering towards 
change of environment, linkage between multimedia technology and software engineering, 
document preparation for the software, information system development, and information system 
management. 

 
 



อส. 315 ระบบควำมปลอดภัยและมำตรฐำนสำกล 3 (3 – 0 – 6) 
IE 315 System Safety and ISOs   

มำตรฐำนสำกลด้ำนควำมปลอดภัย กำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจประเมิน วิสัยของเครื่องจักร กำรระบุเหตุ
แห่ง อันตรำย กำรประมำณค่ำควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรลดควำมเสี่ยง มำตรฐำนสำกลที่เก่ียวข้องกับ
ระบบ หุ่นยนต์เชื่อถือได้ พร้อมใช้งำน บ ำรุงรักษำได้ ปลอดภัย 

International safety standards, preparation for the assessment, machine vision, identifying 
hazards, risk estimation, risk assessment, risk reduction, international standards related to the system, 
robot, reliability, ready to use, and safe maintenance. 
 
อส. 414 โอกำสทำงธุรกิจใหม่และกำรวำงแผน  3 (3 – 0 – 6) 
IE 414 Startup Opportunity and Planning  

ศึกษำกระบวนกำรในกำรเริ่มธุรกิจใหม่ กำรคัดเลือกโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมในกำรเริ่มต้นธุรกิจ กำร
ปกป้อง ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรหำแหล่งเงินทุนและกำรสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของกิจกำร วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจช่วงเริ่มต้น ที่มีควำมเสี่ยงสูง อีกทั้งยังมีกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเริ่มต้นธุรกิจท ำให้
ผู้เรียนสำมำรถเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ 

Process of starting a new business, selecting the appropriate organizational structure to start 
a business, intellectual property protection, funding and support opportunity at the beginning of the 
business, business management at an early stage with high risk, successful case study of strating 
business. 
 
อส. 415 กำรบริหำรและปฏิบัติกำรเป็นผู้ประกอบกำร  3 (3 – 0 – 6) 
IE 415 Entrepreneurial Practicum  

ศึกษำวิธีกำรในภำคปฎิบัติของกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตลำด กำรเงิน ทรัพยำกร 
บุคคล กระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ผ่ำนมุมมองของผู้ประกอบกำรจริง ทั้งกรณีศึกษำและ
วิทยำกร พิเศษซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 

Business management in various areas, such as marketing, finance, human resources, 
production processes and information systems management through the perspective of real 
entrepreneurs, case studies, and special speakers for a successful entrepreneur. 
 
อส. 421 เศรษฐศำสตร์วศิวกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
IE 421 Engineering Economics  

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.108 
หลักเศรษฐศำสตร์ขั้นพื้นฐำน กำรวิเครำะห์กำรลงทุน ค่ำของเงินตำมกำลเวลำ กำรเปรียบเทียบทำงเลือก

ต่ำงๆ กำรเสื่อมรำคำ กำรทดแทน กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน กำรตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน 
Economic principles, investment analysis, time value of money, comparisons of alternatives, 

depreciation, replacement, break-even analysis, decision making under risk and uncertainly. 
 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
      นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนวิชำเลือกเสรรีวมแล้วไมน่้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำกวิชำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลยั
กรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชำเลือกเสรี 


