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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
Bachelor of Engineering Program in Computer and Robotics Engineering 
 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ        9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชำบูรณำกำรทักษะวิชำชีพ 21 หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน 40 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชำวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์พื้นฐำน 15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชำวิศวกรรมพื้นฐำน 25 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 64 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-บงัคับ          49 หน่วยกิต 
   - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องำนประยกุต์  7 หน่วยกิต 
   - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์แวร์  11 หน่วยกิต 
   - กลุ่มโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบ                13   หน่วยกิต 
   - กลุ่มฮำร์ดแวร์และสถำปตัยกรรมคอมพิวเตอร์  18 หน่วยกิต 
   - วิชำประสบกำรณ์ภำคสนำม (แผนกำรศึกษำปกติ) 0  หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน-เลือก    15 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–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   

 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต) หน่วยกิต (บรรยำย–ปฏิบัติ–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  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนำคต  3 (3 – 0 – 6) 
GE  103 Technology and Innovation for the Future  
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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  (104 หน่วยกิต) 
1. กลุ่มวิชาแกน (40 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คณ. 105 แคลคูลัส 1 3 (3 – 0 – 6) 
MA  105 Calculus I  
คณ. 106 แคลคูลัส 2 3 (3 – 0 – 6) 
MA  106 Calculus II      
คต.  110 วิทยำศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 3 (2 – 2 – 6) 
CE  110 Applied Science for Computer and Robotics Engineering  
ฟส. 109 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  3 (2 – 2 – 6) 
PH  109 Physics for Computer and Robotics Engineering   
อส. 211 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
IE   211 Mathematics for Computer and Robotics Engineering 

 
 

- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (25 หน่วยกิต) 
                                                                                  หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบตัิ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คก. 153     กำรเขียนแบบวิศวกรรมและกำรออกแบบกลไก         3 (2 – 3 – 5) 
ME 153     Engineering Drawing and Mechanical Design 
คต. 111     ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น           1 (0 – 3 – 2) 
CE  111     Fundamental Computer Laboratory  
คต. 213     กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 3 – 5) 
CE  213     Computer Programming 
อล. 214     พื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL  214     Basic Circuit and Electronics  
อล. 215     ปฏิบัติกำรพื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL  215     Basic Circuit and Electronics Laboratory 
อล. 216     อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL  216     Electronics for Computer and Robotics Engineering 
อล. 217     ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL  217     Electronics for Computer and Robotics Engineering Laboratory 
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อส. 311     ควำมน่ำจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
IE   311     Probability and Engineering Statistics 
อส. 322     กำรสร้ำงแนวคิดส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
IE   322     Idea Generation for Entrepreneurship 
อส. 325     ระบบอัตโนมัติและกำรควบคุม 3 (3 – 0 – 6) 
IE   325     Automation System and Control 
อส. 326     ปฏิบัติกำรระบบอัตโนมัติและกำรควบคุม 1 (0 – 3 – 2) 
IE   326     Automation System and Control Laboratory 
    
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (64 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (49 หน่วยกิต) 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (7 หน่วยกิต) 

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คต. 437    หลักวิทยำกำรหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  437    Principles of Robotics 
ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกต ิ
คต. 481    โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1                            2 (0 – 6 – 6) 
CE  481    Computer and Robotics Engineering Project I     
คต. 482    โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2             2 (0 – 6 – 6) 
CE  482    Computer and Robotics Engineering Project II     
ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ 
คต. 483    โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ส ำหรบัสหกิจศึกษำ          1 (0 – 3 – 3) 
CE  483    Computer and Robotics Engineering Project for Cooperative Education     
สศ. 301    เตรียมสหกิจศึกษำ 3 (3 – 0 – 6) 
CO 301     Pre-Cooperative Education 
 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (11 หน่วยกิต) 

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คต. 223    กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                 3 (2 – 3 – 5) 
CE  223    Computer Programming II 
คต. 331    โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมสมัยใหม่           3 (3 – 0 – 6) 
CE  331    Data Structure and Modern Algorithms    
คต. 332    ปฏิบัติกำรโครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมสมัยใหม่          1 (0 – 3 – 2) 
CE  332    Data Structure and Modern Algorithms Laboratory 
คต. 335    ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง           3 (3 – 0 – 6) 
CE  335    AI and Machine Learning  
คต. 336    ปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง                              1 (0 – 3 – 2) 
CE  336    AI and Machine Learning Laboratory                                                                          
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กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (13 หน่วยกิต) 
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

คต. 333    ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  333    Modern Operating System     
คต. 334    กำรสื่อสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์            3 (3 – 0 – 6) 
CE  334   Computer Communications and Networks 
คต. 338    ปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์                    1 (0 – 3 – 2) 
CE  338    Computer Communications and Networks Laboratory 
คต. 423    ระบบฐำนข้อมูลและคลังข้อมูลขนำดใหญ่                      3 (3 – 0 – 6) 
CE  423    Database and Big Data  
คต. 511    วิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนกำรพัฒนำ                       3 (3 – 0 – 6) 
CE  511    Software Engineering and Development Operation    
 
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  (18 หน่วยกิต) 

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คต. 222    สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์            3 (3 – 0 – 6) 
CE  222    Computer Organization and Architecture 
อล. 253    พื้นฐำนระบบดิจิทัล             3 (3 – 0 – 6) 
EL  253    Digital System Fundamental 
อล. 255    ปฏิบัติกำรพื้นฐำนระบบดิจิทัล            1 (0 – 3 – 2) 
EL  255    Digital System Fundamental Laboratory 
อล. 331    ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์                    3 (3 – 0 – 6) 
EL  331    Microprocessor and Microcontroller System  
อล. 334    ปฏิบัติกำรระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์                              1 (0 – 3 – 2) 
EL  334    Microprocessor and Microcontroller System Laboratory 
อล. 335    เซนเซอร์และตัวขับเร้ำเบื้องต้น                                                                    3 (3 – 0 – 6) 
EL  335    Introduction to Sensors and Actuators  
อล. 336    ปฏิบัติกำรเซนเซอร์และตัวขับเร้ำเบื้องต้น                                    1 (0 – 3 – 2) 
EL  336    Introduction to Sensors and Actuators Laboratory  
อล.  454    ระบบสมองกลฝังตวั                                                                            3 (3 – 0 – 6) 
EL   454    Embeded System    
 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (แผนการศึกษาปกติ) (0 หน่วยกิต)                         
คต. 497     กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม                             0 (0 – 35 – 0) 
CE  497     Engineering Practices  
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ)    
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต)                        หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
คต. 498 สหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์   6 (0 – 40 – 0) 
CE  498 Cooperative Education in Computer and Robotics Engineering  
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ) 
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คต. 493   เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 3 (3 – 0 – 6) 
CE  493   Selected Topics in Computer and Robotics Engineering I 
คต. 494   เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
CE  494   Selected Topics in Computer and Robotics Engineering II 
คต. 495   ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 3 (3 – 0 – 6) 
CE  495   Special Problems in Computer and Robotics Engineering I 
คต. 496   ปัญหำพิเศษทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
CE  496    Special Problems in Computer and Robotics Engineering II 
คต. 101    กำรรู้ดิจิทัล                3 (3 – 0 – 6) 
CE  101    Digital Literacy 
คต. 102    เทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่                                                     3 (3 – 0 – 6)  
CE  102    Technology in Modern Computer     
คต. 461    มหัศจรรย์โลกหุ่นยนต์                                                          3 (3 – 0 –6)  
CE  461    Robot World  
อส. 314  เทคโนโลยีอุบัติใหม่                                                                                  3 (3 – 0 – 6) 
IE   314    Emerging Technology in Engineering 
อส. 333    แนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรและหลักในกำรเริ่มธุรกิจ                             3 (3 – 0 – 6) 
IE   333    Entrepreneurial and Startup Mindset  
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. 431    เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมและวิศวกรรมกำรเงิน              3 (3 – 0 – 6) 
IE   431    Engineering Economics and Financial Engineering  
  
กลุ่มวิชำมุ่งเน้นดำ้นซอฟต์แวร์และกลุ่มเมฆ 
คต. 536 ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และระบบกลุ่มเมฆ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  536 Cloud System and Cyber Security     
คต. 451 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนำดใหญ่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  451 Big Data Technology 
คต. 463     กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  463      Business Analytics and Its Application  
คต. 564     เคร่ืองจักรกลปัญญำเสมือน 3 (3 – 0 – 6) 
CE  564     Artificial Intelligent Machine    
คต. 465     กำรประยุกต์หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  465     Business and Applied Data Analytics  
คต. 466     ธุรกิจอัจฉริยะและเอกนิทัศน์ทำงธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  466     Business Intelligence and Data Virtualization  
คต. 468     กำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  468     Cloud Based Programming    
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คต. 469     ปัญญำประดิษฐ์เชงิประยุกต์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  469     Applied Artificial Intelligence  
คต. 470     หลักวิทยำกำรซอฟต์แวร์  3 (3 – 0 – 6) 
CE  470     Software Methodology   
คต. 471     กำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลขั้นสูง 3 (3 – 0 – 6) 
CE  471     Advance Data Mining and Data Warehouse  
คต. 472     เทคโนโลยีบล็อกเชนและสนิทรัพย์ดิจทิัล 3 (3 – 0 –6) 
CE  472     Blockchain Technology and Cryptocurrency  
 
กลุ่มวิชำมุ่งเน้นดำ้นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
คต.  326    ระบบควบคุมหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   326    Robot Control System  
คต.  327    ระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   327    Robot Operating System  
คต.  452    ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆและเครือข่ำยเซนเซอร์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   452    Cloud and Sensor Networks   
คต.  453    อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 3 (3 – 0 – 6) 
CE   453    Internet of Things   
คต.  475    ปัญญำประดิษฐส์ ำหรับหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   475    Artificial Intelligence in Robotics 
คต.  476    ระบบปฏิบัติกำรแบบเวลำจริง 3 (3 – 0 – 6) 
CE   476    Real-time OS 
คต.  477    เทคโนโลยีโดรนและอำกำศยำนไร้คนขบั 3 (3 – 0 – 6) 
CE   477    Drone and Unmaned Aerial Vehicle Technology 
คต.  478    หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัตงิำน 3 (3 – 0 – 6) 
CE   478    Collaborative Robots  
คต.  479    เทคโนโลยีระบบรถยนต์อัตโนมัติ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   479    Autonomous Car System Technology 
คต.  480    วิศวกรรมซอฟต์แวร์หุ่นยนต์   3 (3 – 0 – 6)  
CE   480    Robotics Software Engineer   
 
หมายเหตุ ทุกรำยวิชำที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นกำรบรรยำย 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ โดยมีกำรฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่ำง
นักศึกษำและอำจำรย์ผู้สอนและกำรศึกษำด้วยตนเองของนักศึกษำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนรำยวิชำอ่ืนที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต หรือ

คณะอนุมัติให้เป็นวิชำเลือกเสรี 
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ค าอธิบายรายวิชา  
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)  
อก. 101 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ ำวนั 3 (2 – 2 – 6) 
EN  101 Everyday English   

ฝึกฝนกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนและส ำนวนภำษำอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประกอบด้วยกำรพูด
แนะน ำตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว กำรบรรยำยบุคลิกลักษณะ กำรพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นควำมชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง                   
กำรอ่ำน 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 ภำษำอังกฤษในบรบิททำงสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 
EN  102 Social English   

ฝึกฝนกำรพูดและกำรเขียนประโยคและส ำนวนที่ใช้เป็นประจ ำ เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม  
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเปรียบเทียบ และกำรอธิบำยควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ในบริบททำงสังคมและธุรกิจ                   
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรอภิปรำยและกำรน ำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและควำมคิดสร้ำงสรรค ์

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 ภำษำอังกฤษในบรบิทสำกล 3 (2 – 2 – 6) 
EN  103 Global English   

ฝึกฝนกำรบรรยำยประสบกำรณ์โดยระบุรำยละเอียดสนับสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต        
ควำมเป็นอยู่ กำรท ำงำน และประเด็นปัญหำในระดับสำกล โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม
และกำรสื่อสำรในโลกดิจิทัล ซึ่งส 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
เลือกเครื่องมือควำมคิดที่ เหมำะสมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้                           
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 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 และกำรเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
GE  102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษำควำมหมำย คุณลักษณะ สิทธิ หน้ำที่และเสรีภำพของควำมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนำคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่ำงๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภำวะ 4 มิติ คือ กำย ใจ สังคม และปัญญำ เพื่อ
พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
 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 ที่มุ่งเน้น
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 สุนทรียภำพกบัสุขภำวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 
GE  104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำจำกงำนศิลปะและกิจกรรมนันทนำกำร เปิดมุมมองใหม่ในเรื่อง
สุนทรียภำพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมจำกงำนศิลปะต่ำง 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. 
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ศท. 105 พันธมิตรทำงสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก 3 (3 – 0 – 6) 
GE  105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษำกำรพัฒนำควำมร่วมมือระดับนำนำชำติทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้ำใจประเด็นส ำคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชำคมโลก 
 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 ควำมรู้ทำงกำรเงนิและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
GE  106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษำกำรจัดกำรและตัดสินใจทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งกำรจัดกำรกำรเงินส่วนบุคคลและ                 
กำรลงทุน รวมทั้งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน                  
และสังคมเป็นส 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 จิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำรและทักษะกำรเปน็ผูน้ ำ 3 (3 – 0 – 6) 
GE  107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษำและพัฒนำคุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร โดยเน้นกำรคิด 
แบบเจ้ำของ ประกอบด้วยกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเริ่มและด ำเนินกิจกำร                      
อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม มีภำวะผู้น ำที่สำมำรถน ำและท ำงำนเป็นทีมได้ อย่ำงมีประสิทธิผล รอบรู้ และ                       
กล้ำตัดสินใจทันต่อเหตุกำรณ์ 
 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 (104 หน่วยกิต) 
     1. กลุ่มวิชาแกน (40 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
คณ. 105     แคลคูลัส 1   3 (3 – 0 – 6) 
MA  105     Calculus I 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 

      ลิมิต ควำมต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์และกำรหำอินทิกรัลของฟังก์ชันจ ำนวนจริงและกำรประยุกต์ใช้งำน
เทคนิคต่ำงๆ ของกำรอินทิเกรท บทน ำสู่กำรอินทิเกรทเชิงเส้น อิมพรอบเปอร์อินทิกรัล กำรประยุกต์ใช้อนุพันธ์                      
อินดีเทอรมิเนทฟอร์ม 
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      Limit, continuity, differentiation and integration of real- valued function and their 
applications, techniques of integration, introduction to line integrals, improper integrals, applications 
of derivative, indeterminate forms. 
 
คณ. 106     แคลคูลัส 2   3 (3 – 0 – 6) 
MA  106     Calculus II 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.105 หรือเรียนควบคู่กัน 
       อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ล ำดับและอนุกรมของจ ำนวนจริง กำรกระจำยแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
มูลฐำน กำรอินทิเกรทเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่ำจริงของสองตวัแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันคำ่จริง
ของหลำยตัวแปร 
       Mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series expansions of 
elementary functions, numerical integration, polar coordinates, Calculus of real- valued functions of 
two variables. calculus of real-valued functions of several variables and its applications. 
 
คต. 110     วิทยำศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  3 (2 – 2 – 6) 
CE 110     Appiled Science for Computer and Robotics Engineering 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
     ปริมำณสัมพันธ์ พื้นฐำนทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสำรละลำย โครงสร้ำง
อะตอม พันธะเคมี ธำตุและคุณสมบัติตำมตำรำงธำตุ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ำ  และสอดแทรกปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้อง 

    Stoichiometry and basis of the atomic theory, properties of gas, liquid, solid and solution, 
electronic structures of atoms, chemical bonds, periodic properties, representative elements, 
nonmetal and transition metals, waves, electromagnetic and integrated experiments that correspond 
to this subject. 
 
ฟส. 109    ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์     3 (2 – 2 – 6) 
PH  109    Physics for Computer and Robotics Engineering  
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 

    พลังงำนศักย์ พลังงำนจลน์ พลังงำนจลน์ในกำรหมุน สปริง โมเมนตัม  กำรเคลื่อนที่ กฎของนิวตัน             
กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กำรเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงบิด เวกเตอร์  งำนและพลังงำน ก ำลังงำน กำรท ำงำนและ
กำรวัดของวงจรไฟฟ้ำพื้นฐำน  และสอดแทรกปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้อง 

    Potential energy, kinetic energy, rotational kinetic energy, springs, momentum, motion 
Newton's law, projectile motion, circular motion, torque, vectors ( cross product) , work and energy, 
power, measurement of basic electrical circuits and integrated experiments that correspond to this 
subject. 
 
อส. 211    คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
IE  211     Mathematics for Computer and Robotics Engineering 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.106 หรือเรียนควบคู่กัน 
 อนุกรมฟูเรียร์ กำรแปลงฟูเรียร์ กำรแปลงลำปลำซและกำรประยุกต์ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ และ
คณิตศำสตร์ไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ เซต คู่ล ำดับ และฟังก์ชัน กำรพิสูจน์ทำงตรรกศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ ทฤษฎีกำรแจกแจง 
ทฤษฎีต้นไม้ ทฤษฎีกรำฟ กำรแปลงโคออร์ดิเนตใน 2 มิติ และ 3 มิติ กำรประยุกต์คณิตศำสตร์กับปัญหำวิศวกรรม 



11 
 

 
 

 Fourier Series, Fourier transform, Laplace transform and their applications, differential 
equations, discrete mathematics:  sets, sequences, and functions, logic, the growth of functions, 
methods of proof and mathematical induction, introduction to tree and graph theory, two dimension 
coordination transformation, and their applications. 

 
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  (25 หน่วยกิต) 

คก. 153    กำรเขียนแบบวิศวกรรมและกำรออกแบบกลไก 3 (2 – 3 – 5) 
ME 153    Engineering Drawing and Mechanical Design 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
    หลักกำรออกแบบและกำรเขียนแบบวิศวกรรมมำตรฐำนแบบของไทยและสำกล หลักกำรเขียนตัวอักษร 
กำรเขียนภำพฉำยและภำพสำมมิติในรูปแบบต่ำงๆ รวมไปถึงมำตรฐำนสำกลที่ใช้ในกำรบอกขนำดและควำมเที่ยงตรง
ของชิ้นงำน กำรเขียนภำพตัดและภำพช่วยเพื่อแสดงรำยละเอียดในแต่ละส่วน กำรเขียนแบบด้วยมือเปล่ำ กำรวำด
ภำพประกอบ กำรเขียนแบบ กำรออกแบบและกำรจ ำลองกำรท ำงำนของกลไกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐำน 

   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 and related tools. 

 
คต. 111    ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 (0 – 3 – 2) 
CE  111    Fundamental Computer Laboratory  
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 จริยธรรมเก่ียวกับกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หลักกำร
เชิงปฏิบัติของคอมพิวเตอร์ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ส่วนประกอบของฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  กำรประกอบ
คอมพิวเตอร์และกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ในคอมพิวเตอร์ กำรติดตั้งและก ำหนดค่ำในระบบปฏิบัติกำรต่ำงๆ ค ำสั่ง Command 
ต่ำงๆ เช่น ค ำสั่งในระบบปฏิบัติกำร Windows /Unix/Linux เป็นต้น กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
หลักกำรเขียนโปรแกรม เช่น ชนิดของข้อมูล ค่ำคงที่ ตัวแปร นิพจน์ อินพุตเอำต์พุต ค ำสั่งควบคุม โครงสร้ำงและ
แผนภูมิผังงำนของโปรแกรม เป็นต้น และฝึกปฏิบัติกำร 
 Ethics related to Personal Data Privacy Standard of Information Technology and Computer 
System, principles of computer hardware and software, computer hardware components, Computer 
assembly, computer settings and configuration in various operating systems, Commands in various 
operating systems, programming principles, programming concept, variables, data type, expression, 
input/output control statement and flowchart and hands on.  
 
คต. 213    กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์             3 (2 – 3 – 5) 
CE  213    Computer Programming 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักกำรเขียนโปรแกรม โครงสร้ำงและแผนภูมิผังงำนของโปรแกรม กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
คุณสมบัติของโปรแกรมเชิงวัตถุ กำรเขียนโปรแกรมเพื่อสร้ำงส่วนติดต่อผู้ใช้งำน กำรประยุกต์กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กับงำนวิศวกรรม เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรกำรเขียนโปรแกรมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 Programming concept, structure and flowchart, object- oriented programing and concept, 
object- oriented characteristics, user interface, conceptual programming for basic problem solving, 
programming principles and experimental 1 programming language. 
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อล. 214    พื้นฐำนวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL  214    Basic Circuit and Electronics 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 

       กฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำเบื้องต้น เช่น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ โนดและเมช ทฤษฎีเทวินินและ
นอร์ตัน ไฟฟ้ำกระแสสลับเบื้องต้น ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยทำงไฟฟ้ำกระแสสลับ มุมเฟส เป็นต้น คุณสมบัติเบื้องต้นของไดโอด
แบบต่ำงๆ 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
ต่ำงๆ ออปแอมป์และกำรประยุกต์ใช้งำนเบื้องต้น 

       Laboratory experiments related to 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. 216      อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL  216      Electronics for Computer and Robotics Engineering 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 

         หลักกำรและทฤษฎีของวงจรชนิดต่ำงๆ เช่น วงจรประจุไฟฟ้ำให้กับแบตเตอร์รี่ วงจรจ่ำยก ำลังงำน 
แบบคุมแรงดัน วงจรแสดงระดับแรงดัน วงจรตรวจวัดอุณหภูมิ วงจรขับมอเตอร์ วงจรสเกลและสแปนแรงดัน วงจร 
ไอโซเลตแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรแปรผันไฟตรง วงจรเพื่อควำมปลอดภัย เช่น วงจรตัดกำรท ำงำนฉุกเฉิน วงจร
ป้องกันระดับแรงดันหรือกระแสเกิน เป็นต้น 

         Theory and concept of electronic circuits such as Battery charge circuit, voltage divided 
circuit, temperature sensing circuit, motor driving circuit, scale and span circuit, Linear and non-linear 
isolate circuits, DC safety circuit, over-current protection circuits etc.,  

 
อล. 217     ปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL  217     Electronics for Computer and Robotics Engineering Laboratory 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.216 หรือเรียนควบคู่กัน 

        ปฏิบัติกำรทดลองในเรื่องวงจรชนิดต่ำงๆ เช่น วงจรประจุไฟฟ้ำให้กับแบตเตอร์รี่ วงจรจ่ำยก ำลังงำน 
แบบคุมแรงดัน วงจรแสดงระดับแรงดัน วงจรตรวจวัดอุณหภูมิ วงจรขับมอเตอร์ วงจรสเกลและสแปนแรงดัน 
วงจรไอโซเลตแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรแปรผันไฟตรง วงจรเพื่อควำมปลอดภัย เช่น วงจรตัดกำรท ำงำนฉุกเฉิน 
วงจรป้องกันระดับแรงดันหรือกระแสเกิน เป็นต้น 
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         Laboratory experiments related to electronic circuits such as Battery charge circuit, 
voltage divided circuit, temperature sensing circuit, motor driving circuit, scale and span circuit, Linear 
and non-linear isolate circuits, DC safety circuit, over-current protection circuits etc., 
 
อส. 311      ควำมน่ำจะเปน็และสถิติวิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
IE   311      Probability and Engineering Statistics 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.106 หรือเรียนควบคู่กัน 

     ควำมน่ำจะเป็น ควำมน่ำจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่มเดียวและตัวแปรสุ่ม
หลำยตัว ฟังก์ชั่นกำรแจกแจงและควำมหนำแน่น ค่ำคำดหมำยและโมเมนต์ฟังก์ชั่น สถิติพื้นฐำน กำรสุ่มตัวอย่ำง  
กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ กำรทดสอบสมมุติฐำน กำรถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
กำรประยุกต์สถิติกับระบบควบคุมอุตสำหกรรมและงำนวิศวกรรม 

      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 ำหรับกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
IE    322     Idea Generation for Entrepreneurship 
วิชำบังคับก่อน : ไม่ม ี
                ศึกษำและเข้ำใจกระบวนกำรทำงธุรกิจ ขั้นตอนกำรติดต่อทำงธุรกิจ หลักกำรเบื้องต้นในกำรสร้ำงแนวคิด
ทำงธุรกิจ กำรคัดกรองแนวคิดทำงธุรกิจกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของแนวคิดทำงธุรกิจ กำรปกป้องแนวคิดทำง
ธุรกิจด้วยกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำรวมไปถึงกำรน ำแนวควำมคิดทำงธุรกิจไปสู่กำรเริ่มต้นกิจกำรอย่ำงประสบ
ควำมส ำเร็จและยั่งยืน 

     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. 
 
อส.  325    ระบบอัตโนมัติและกำรควบคุม 3 (3 – 0 – 6) 
IE    325    Automation System and Control 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.216 

        ทฤษฎีและหลักกำรท ำงำนของระบบอัตโนมัติ ระบบสำยพำนกำรผลิตเบื้องต้น เช่น กลไกกำรคัดแยก 
ส่งผ่ำนและกำรจัดเก็บ เป็นต้น ทฤษฎีและหลักกำรท ำงำนของระบบควบคุมลอจิกอัตโนมัติ กำรเชื่อมต่อระหว่ำงบุคคล
และเครื่องจักร กลไกท ำงำนทำงกลและทำงไฟฟ้ำ เช่น วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสสลับ  หรือ 
ระบบควบคุมนิวเมติก แมกเนติกรีเลย์และตู้อุปกรณ์ควบคุมระบบ เป็นต้น หลักกำรบ ำรุงรักษำระบบอัตโนมัติ เช่น 
หลักกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน เป็นต้น รวมถึงแนวทำงกำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ท ำงำนร่วมกับระบบอัตโนมัติ 

        Principle of automation system, line production system:  Conveyor Belt, Programmable 
Logic Controller: PLC, Human Machine Interface:  HMI, Mechanical and Circuit System, Preventive 
Maintenances, Robotic Approach. 
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อส.  326    ปฏิบัติกำรระบบอัตโนมัติและกำรควบคุม 1 (0 – 3 – 2) 
IE    326    Automation System and Control Laboratory 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อส.325 หรือเรียนควบคู่กัน 
               ปฏิบัติกำรทดลองในเรื่องกลไกกำรคัดแยกและกำรเก็บ หลักกำรท ำงำนของวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสตรงและกระแสสลับ ระบบควบคุมนิวเมติก แมกเนติกรีเลย์ และตู้อุปกรณ์ควบคุม เป็นต้น หลักกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบอัตโนมัติ กำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรม แนวทำงกำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ท ำงำนร่วมกับระบบอัตโนมัติ 

        Laboratory experiments related to Principle of automation system, line production system 
:  Conveyor Belt , Programmable Logic Controller:  PLC , Human Machine Interface:  HMI, Mechanical 
and Circuit System, Preventive Maintenances, Robotic Approach. 
  
2.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (61 หน่วยกิต) 
   - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน–บังคับ (46 หน่วยกิต) 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (7 หน่วยกิต) 
คต. 437     หลักวิทยำกำรหุ่นยนต ์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE  437     Principles of Robotics 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อส.325 หรือเรียนควบคู่กัน 

    แนะน ำควำมรู้พื้นฐำนที่จะน ำหุ่นยนต์ไปใช้งำน หุ่นยนต์ทั่วไปและหุ่นยนต์อุตสำหกรรม กลศำสตร์เบื้องต้น
ที่ใช้ส ำหรับหุ่นยนต์ แขนกลหุ่นยนต์ กำรควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบต่ำงๆ ตัวตรวจจับกำรรับรู้
และตัวกระท ำกำรที่ใช้ส ำหรับหุ่นยนต์ 

    Introduction to applied robot, robotic systems ( general robots, industrial robots) , basic 
mechanics for robots:  robotic arms, robotic controls, robotic technologies, sensors and actuators     
for robots. 
  
คต.  481    โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1          2 (0 – 6 – 6) 
CE   481    Computer and Robotics Engineering Project I 
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
วิชำบังคับก่อน : เป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 4 และได้รับอนุมัติจำกผู้สอน 

    วำงแผนและออกแบบโครงงำนและสร้ำงอุปกรณ์ หรือระบบทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
(ในปีสุดท้ำย) มีกำรเสนอโครงงำนและรำยงำนตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องกำรเพื่อด ำเนินกำรโครงงำน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2  

    Plan and design for projects of practical interest in various fields of computer engineering 
(Last year), project proposal and report, project preparation for computer and robotics engineering 
project II 
 
คต.  482    โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2  2 (0 – 6 – 6) 
CE   482    Computerand Robotics Engineering Project II 
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.481 

               เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกโครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 ต้องด ำเนินกำรสร้ำงอุปกรณ์
ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำรำยงำนและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน 

    Continuing project of computer and robotics engineering project I, completing project, 
reporting project to advisor and testing project prototype. 
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คต. 483     โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ส ำหรบัสหกิจศึกษำ 1 (0 – 3 – 3) 
CE  483     Computer and Robotics Engineering Project for Cooperative Education  
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ) 
วิชำบังคับก่อน  : สอบได้ คต.498 

    เป็นโครงงำนที่ต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนในวิชำสหกิจศึกษำทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
ซึ่งนักศึกษำต้องน ำผลงำนที่ได้จำกกำรท ำสหกิจศึกษำมำสร้ำงหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ำรำยงำนและ
ทดสอบผลงำนน ำแสดงต่อคณะกรรมกำร 

     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. 
 
สศ.  301     เตรียมสหกิจศึกษำ 3 (3 – 0 – 6) 
CO  301     Pre-Cooperative Education  

(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 

     ศึกษำแนวคิดและควำมเข้ำใจระบบสหกิจศึกษำและกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน เสริมสร้ำง
ทักษะด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรเตรียมเอกสำรสมัครงำน กำรเลือกสถำนประกอบกำร เทคนิคกำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ 
กำรพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร ทั้งในรูปแบบกำรสื่อสำรระหว่ำง Generation และกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
รวมถึงกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงสร้ำงสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่ำง มีจิตวิทยำในกำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน มีเทคนิคในกำรพัฒนำอำรมณ์และปรับตัวได้ กำรมีจิตวิญญำณ
ผู้ประกอบกำร เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรน ำเสนอ และข้อควรปฏิบัติในระหว่ำงปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ 

     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. 
 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (11 หน่วยกิต) 
คต.  223    กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3 (2 – 3 – 5) 
CE   223    Computer Programming II 
วิชำบังคับก่อน :  สอบได้ คต. 213 

    ศึกษำหลักกำรเขียนโปรแกรม กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงน้อย 1 ภำษำ กำรประยุกต์กำรเขียนโปรแกรม
ส ำหรับงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ เป็นต้น กำรเขียน
พัฒนำโปรแกรม บนพื้นฐำนกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (SDLC : Software Development Life Cycle) 

     Programming principles, 1 programming language, conceptual programming for problem 
solving, basic hardware programming and microcontroller , Software Development concept : 
Software Development Life Cycle. 
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คต.  331      โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมสมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   331      Data Structure and Modern Algorithms 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.213 

       โครงสร้ำงข้อมูลแบบต่ำงๆ เช่น แถว ล ำดับ เรียงทับซ้อน กำรเชื่อมโยง กรำฟ ต้นไม้ ตำรำงฯลฯ 
อัลกอริทึมส ำหรับกำรเรียงข้อมูล กำรค้นหำข้อมูล กำรเวียนบังเกิด กำรค ำนวณแบบไปข้ำงหน้ำ และแบบย้อนหลัง 
กำรค ำนวณหำประสิทธิภำพของอัลกอริทึม กำรประยุกต์โครงสร้ำงข้อมูลให้อยู่ในรูปคอมพิวเตอร์ ตัวอย่ำงอัลกอริทึม
สมัยใหม่และปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรแก้ปัญหำซับซ้อนต่ำง ๆ 

      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 in modern algorithms and applied artificial intelligence to solve 
problems.  

 
คต.  332     ปฏิบัติกำรโครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึมสมัยใหม่ 1 (0 – 3 – 2) 
CE   332     Data Structure and Modern Algorithms Laboratory 

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.331 หรือเรียนควบคู่กัน 

     ปฏิบัติกำรทดลองเขียนโปรแกรมในเรื่องกำรเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้ำง กำรเขียนโปรแกรมจัดกำร
หน่วยควำมจ ำชนิดแถวล ำดับเรียงทับซ้อนเชื่อมโยง กำรเขียนโปรแกรมเรียงข้อมูล กำรเขียนโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด
กำรเขียนโปรแกรมค้นหำข้อมูลแบบต้นไม้แบบกรำฟ กำรเขียนโปรแกรมแบบย้อนหลัง กำรเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ ตัวอย่ำงอัลกอริทึมสมัยใหม่และปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับกำรแก้ปัญหำซับซ้อนต่ำง ๆ 

     Laboratory exercises, programming in data structures queues:  stacks, lists, graphs, trees 
and tables etc. , sorting algorithm, searching algorithms, recursive, problem examples in modern 
algorithms and applied artificial intelligence to solve problems. 
  
คต.  335    ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง  3 (3 – 0 – 6) 
CE   335    AI and Machine Learning 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.331 
                แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของปัญญำประดิษฐ์ กำรแก้ปัญหำ กำรค้นหำและกำรวำงแผน กำรแทน
ควำมรู้ และกำรหำเหตุผล แนวคิดและเทคนิคกำรเรียนรู้ของเครื่อง เช่น เทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูล กำรถดถอย กำร
จ ำแนกเชิงเส้นโครงข่ำยประสำทเทียม กำรสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล เป็นต้น กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทำงปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 

    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, nearest neighbor, neural network, etc., extraction and selection of 
features, data segmentation, and application of artificial intelligence and machine learning. 
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คต.  336    ปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 1 (0 – 3 – 2) 
CE   336    AI and Machine Learning Laboratory 
วิชำบังคับก่อน :  สอบได้ คต.335 หรือเรียนควบคู่กัน 
               ปฏิบัติกำรเพื่อเข้ำใจแนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของปัญญำประดิษฐ์ กำรแก้ปัญหำ กำรค้นหำ และกำร
วำงแผนกำรแทนควำมรู้ และกำรหำเหตุผล แนวคิดและเทคนิคกำรเรียนรู้ของเครื่อง เช่น เทคนิคกำรจ ำแนกข้อมูล 
กำรถดถอย กำรจ ำแนกเชิงเส้นโครงข่ำยประสำทเทียม กำรสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล เป็นต้น 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำงปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 

      Laboratory exercises, 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, nearest neighbor, neural network, etc., 
extraction and selection of features, data segmentation, and application of artificial intelligence and 
machine learning. 
 
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (13 หน่วยกิต) 
คต.  333     ระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   333     Modern Operating System 

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.222 
                 หลักกำรเบื้องต้นของระบบปฏิบัติกำร ทรัพยำกรของคอมพิวเตอร์ วิธีกำรและแนวทำงของระบบ  
หลำยโปรแกรม-หลำยผู้ใช้  พื้นฐำนของกำรท ำงำนแบบหลำยโปรแกรม-หลำยผู้ ใช้ กำรจัดสรรทรัพยำกร 
ของระบบปฏิบัติกำร กำรติดต่อและประสำนงำนภำยในระบบปฏิบัติกำร กำรก ำหนดล ำดับกระบวนกำรท ำงำน  
ของตัวประมวลผล กำรจัดกำรอุปกรณ์ กำรจัดกำรอินพุตเอำต์พุต ระบบแฟ้ม ระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องเสมือน 
และระบบปฏิบัติกำรสมัยใหม่ 

      Introduction to operating system: computer resources, multi-tasking and multi-user 
programming methodology, foundation of multi-tasking and multi-user programming, operating 
system resources allocation, process synchronization, case  study of popular operating system 
structure, virtual machine and modern operting system.   
 
คต.  334     กำรสื่อสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   334     Computer Communications and Networks 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.214 และ อล.253 

      กฎหมำยเกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และจรรยำบรรณผู้ดูแลระบบ กำรสื่อสำรข้อมูล 
โมเดลของเครือข่ำย กำรสื่อสำรชั้นกำยภำพ ข้อมูลและสัญญำณ กำรบีบอัด และกำรคลำยกำรบีบอัด กำรส่งข้อมูล 
อัตรำควำมเร็วกำรรับส่งข้อมูลกำรประเมินประสิทธิภำพ องค์ประกอบและสถำปัตยกรรมของระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถำปัตยกรรมแบบล ำดับชั้น แบบจ ำลองกำรสื่อสำรข้อมูลแบบทีซีพีไอพี กำรท ำงำน
ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆ (Cloud Networking System) 

      Computer system and network law, administration ethics, data communication, 
computer model and layer, phycical layer, data and signal, data encoding and decoding, data 
transmission, data transfer and data rate, computer network architecture and internet.  Layer and 
Model Network, TCP/IP Model , Cloud Computing and networking. 
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คต.  338     ปฎิบัติกำรกำรสื่อสำรและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์์ 1 (0 – 3 – 2) 
CE   338     Computer Communications and Networks Laboratory 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.334 หรือเรียนควบคู่กัน 

     ปฏิบัติกำรศึกษำกำรสื่อสำรข้อมูล โมเดลของเครือข่ำย กำรสื่อสำรชั้นกำยภำพ ข้อมูลและสัญญำณ 
กำรบีบอัด และกำรคลำยกำรบีบอัด กำรส่งข้อมูล อัตรำควำมเร็วกำรรับส่งข้อมูล กำรประเมินประสิทธิภำพ 
องค์ประกอบและสถำปัตยกรรมของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สถำปัตยกรรมแบบล ำดับชั้น 
แบบจ ำลองกำรสื่อสำรข้อมูลแบบทีซีพีไอพี กำรท ำงำน ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆ 

     Laboratory experiments related to data communication, computer model and layer, 
phycical layer, data and signal, data encoding and decoding, data transmission, data transfer and 
data rate, computer network architecture and internet.  Layer and Model Network, TCP/ IP Model, 
Cloud Computing and networking. 
 
คต.  423    ระบบฐำนข้อมูลและคลังข้อมูลขนำดใหญ่ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   423    Database and Big Data 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.331 หรือเรียนควบคู่กัน   
                ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมำยเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมำยเก่ียวกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ นโยบำยข้อมูลและกำรจัดเก็บ (Data Policy) กำรเข้ำถึงข้อมูล แนวคิดของระบบฐำนข้อมูล กำรใช้
งำนของระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลส ำหรับโปรแกรมประยุกต์ กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลแบบควำมสัมพันธ์พีชคณิต
เชิงสัมพันธ์ ภำษำ SQL กำรออกแบบฐำนข้อมูลและหลักกำรออกแบบเชิงสัมพันธ์ ศึกษำกำรท ำงำน กำรออกแบบ
ระบบจัดเก็บข้อมูล และกำรประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ กำรใช้งำนข้อมูลทั้งมีโครงสร้ำงและไม่มีโครงสร้ำง 

     Data and information, Personal Data Protection Act, Cybersecurity Law, data policy, data 
collection, data access,  database management system concept: database designs,  relational 
model,  logic algebra, SQL, query and transaction processing, databases system and design, 
applications of database systems, big data process, structure and unstructure database.   
  
คต.  511    วิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนกำรพัฒนำ   3 (3 – 0 – 6) 
CE   511    Software Engineering and Development Operation 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.331 
                ควำมหมำยของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ กระบวนกำรซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมควำมต้องกำร กำรวิเครำะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ ประสบกำรณ์ของผู้ใช้และส่วนต่อประสำนผู้ใช้  
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบอไจล์สกรัม กำรจัดกำรโครงกำร กำรทดสอบซอฟต์แวร์ กำรบ ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ กำรจัดท ำ
เอกสำรซอฟต์แวร์ กำรผสมผสำนแนวควำมคิดเชิงวัฒนธรรม แนวทำงปฏิบัติ และเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถขององค์กรในกำรส่งมอบซอฟต์แวร์ ไมโครเซอร์วิส โครงสร้ำงพื้ นฐำนกำรท ำงำนชุดค ำสั่งร่วม  
กำรตรวจสอบและกำรบันทึก กำรสื่อสำรและกำรท ำงำนร่วมกัน 
                 Definition of Software Engineering, software development life cycle, software process, 
software design and analysis, UX/ UI, agile software development, project management, software 
testing, software maintenance, software documentation, cultural concepts and tools, micro- service, 
collaboration and communication between and within teams. 
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กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (15 หน่วยกิต) 
คต.  222    สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3 – 0 – 6) 
CE   222    Computer Organization and Architecture 

วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
    ตรรกะในระบบดิจิทัลเบื้องต้น กำรค ำนวณทำงเลขคณิตส ำหรับคอมพิวเตอร์เลขฐำนสอง โครงสร้ำงและ

สถำปัตยกรรมของระบบหน่วยควำมจ ำ โครงสร้ำงของหน่วยประมวลผลกลำง โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ เทคโนโลยี
ของมัลติโพรเซสเซอร์ ล ำดับชั้นของหน่วยควำมจ ำหน่วยควำมจ ำแคช หน่วยควำมจ ำเสมือน สถำปัตยกรรมระบบ
อินพุตเอำต์พุต สถำปัตยกรรมกลุ่มเมฆ  

    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. architecture component: ALU , pipeline, multiprocessor, cache heirachy, virtual 
memory, input/output system architectures, cloud architectures. 
 
อล.  253      พื้นฐำนระบบดิจทิัล 3 (3 – 0 – 6) 
EL   253      Digital System Fundamental 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.214 หรือ อล.216 

      ระบบตรรกะและพีชคณิตของบูลีน วงจรคอมบิเนชั่น กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบวงจรซีเควนเชียล 
รีจิสเตอร์ วงจรนับ กำรแปลงสัญญำณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และ กำรแปลงสัญญำณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก แนวคิดและ
ทฤษฎีกำรออกแบบสเตตมำชีน 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, digital-to-analog conversions. 

 
อล.  255      ปฏิบัติกำรพื้นฐำนระบบดิจิทัล 1 (0 – 3 – 2) 
EL   255      Digital System Fundamental Laboratory 

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.253 หรือเรียนควบคู่กัน  
      ปฏิบัติกำรทดลองในระบบตรรกะและพีชคณิตของบูลีน วงจรคอมบิเนชั่น กำรวิเครำะห์  และ 

กำรออกแบบวงจรซีเควนเชียล รีจิสเตอร์ วงจรนับ กำรแปลงสัญญำณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และ กำรแปลงสัญญำณ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก แนวคิดและทฤษฎีกำรออกแบบสเตตมำชีน แนวคิดกำรสร้ำงวงจรดิจิทัล กำรออกแบบและ
จ ำลองกำรท ำงำนของวงจรดิจิทัล 

      Laboratory experiments relates to 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, digital-to-analog conversions. 

 
อล.  331      ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3 – 0 – 6) 
EL   331      Microprocessor and Microcontroller System  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.253 

       ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น สถำปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ เอแอลยู 
ริจิสเตอร์ แฟลก กำรจับเวลำ ระบบกำรอินเทอร์รัพท์ ค ำสั่งและกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำแอสเซมบลีหรือภำษำ
ระดับกลำง กำรเชื่อมต่อกับวงจรภำยนอก ระบบปฏิบัติกำรแบบตำมเวลำจริงเบื้องต้น 
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      Introduction to microprocessor and Microcontroller: CPU architecture, ALU, Register, 
Flag, timer, instruction set , assembly language programming technique , memory interface , 
input/output peripheral devices, interfacing, interrupt processing including applications of instruction 
set to hardware. 
 

อล.  334     ปฏิบัติกำรระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร ์ 1 (0 – 3 – 2) 
EL   334     Microprocessor and Microcontroller System Laboratory 

วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.331 หรือเรียนควบคู่กัน 

     ปฏิบัติกำรทดลองในเรื่อง ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์์เบื้องต้น สถำปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เอแอลยู ริจิสเตอร์ แฟลก กำรจับเวลำ ระบบกำรอินเทอร์รัพท์ ค ำสั่งและกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำแอสเซมบลีหรือภำษำระดับกลำง กำรเชื่อมต่อกับวงจรภำยนอก ระบบปฏิบัติกำรแบบตำมเวลำจริงเบื้องต้น 

       Laboratory experiments relates to microprocessor and Microcontroller: CPU architecture, 
ALU, Register, Flag, timer, instruction set, assembly language programming technique, memory 
interface, input/ output peripheral devices, interfacing, interrupt processing including applications of 
instruction set to hardware. 
 
อล.  335     เซนเซอร์และตัวขับเร้ำเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6) 
EL   335     Introduction to Sensors and Actuators 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.216 
                 ทฤษฎีและหลักกำรท ำงำนของเซนเซอร์หรือตัวรับรู้และตัวขับเร้ำชนิดต่ำงๆ หลักกำรประมวลผล
สัญญำณจำกตัวรับรู้ กำรเชื่อมต่อสัญญำณและกำรสื่อสำรแบบแอนะล็อกและดิจิทัลทั้งระยะใกล้และระยะไกล  
แบบใช้สำยและไร้สำยและกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันของเซนเซอร์หรือตัวรับรู้ชนิดต่ำงๆ หลักกำรและเทคนิค  
กำรขับเคลื่อนตัวขับเร้ำและกำรประยุกต์ใช้งำน 

         Various types of electrochemical sensors and actuators, analog and digital signal process, 
wired and wireless /long and short range sensing, sensor fusion, integrated sensing and actuation and 
its application. 

 
อล.  336     ปฏิบัติกำรเซนเซอร์และตัวขับเร้ำเบื้องต้น 1 (0 – 3 – 2) 
EL   336     Introduction to Sensors and Actuators Laboratory 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.335 หรือเรียนควบคู่กัน 

        ปฏิบัติกำรกำรท ำงำนของเซนเซอร์หรือตัวรับรู้และตัวขับเร้ำชนิดต่ำงๆ หลักกำรประมวลผลสัญญำณ 
จำกตัวรับรู้ กำรเชื่อมต่อสัญญำณและกำรสื่อสำรแบบแอนะล็อกและดิจิทัลทั้งระยะใกล้และระยะไกลแบบใช้สำยและ
ไร้สำยและกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันของเซนเซอร์หรือตัวรับรู้ชนิดต่ำงๆ หลักกำรและเทคนิคกำรขับเคลื่อน  
ตัวขับเร้ำและกำรประยุกต์ใช้งำน 

         Laboratory exper iments relates to  various types of electrochemical sensors and 
actuators, analog and digital signal process, wired and wireless / long and short range sensing, sensor 
fusion, integrated sensing and actuation and its application. 
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อล.   454       ระบบสมองกลฝังตัว                                                                         3 (3 – 0 – 6) 
EL    454       Embeded System   
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.214 หรือ อล.216 หรือเรียนควบคู่กัน 
                   กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จ ำเป็น เพื่อมุ่งสู่งำน
ด้ำนเครือข่ำยของสรรพสิ่งและงำนลักษณะอ่ืนอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน กำรประเมินและเลือกอุปกรณ์ที่เหมำะสม  
ต่อกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงสมเหตุสมผล ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติกำรแบบเรียลไทม์บนระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบ
วงจรต่อพ่วงทั้งด้ำนอินพุตและเอำต์พุต ทั้งที่เป็นดิจิทัลและแอนะล็อก 

         Embeded system design with microcontroller series, microcontroller development, 
applications of microcontroller to electrical appliances, design and development of microcontroller 
for specific tasks, usable devices, Embeded on real-time OS, digital/analog input/output peripheral. 
 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  (0 หน่วยกิต)  
คต.  497     กำรฝึกงำนทำงวิศวกรรม 0 (0 – 35 – 0) 
CE   497     Engineering Practices 
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบปกติ) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่ม ี

     กำรฝึกงำนวิศวกรรมในสำขำที่เก่ียวข้อง ภำยใต้กำรดูแลของวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ประจ ำบริษัทเอกชน
หรือหน่วยงำนรำชกำร เป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์ หรือ 180 ชั่วโมงทั้งนี้โดยนักศึกษำต้องได้เกรดเป็น S 

     Engineering practices controlled by experienced engineers in private or government 
company at least 6 weeks or 180 hours. Students will receive grade S. 
  
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (15 หน่วยกิต) 
คต. 498     สหกิจศึกษำทำงวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 6 (0 – 40– 0) 
CE  498     Cooperative Education in Computer and Robotics Engineering 
(ส ำหรับแผนกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำ)                    
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ สศ.301 

    ศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำร ในฐำนะพนักงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำง
ให้นักศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนงำนอำชีพ จำกกำรปฏิบัติงำนพื้นฐำน อย่ำงมีหลักกำรและเป็นระบบ นักศึกษำจะต้องมี
กำรฝึกปฏิบัติงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือ 16 สัปดำห์ ซึ่งเป็น
งำนที่มีคุณภำพหรือเป็นงำนที่เน้นประสบกำรณ์ท ำงำน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสำขำวิชำชีพของ
นักศึกษำหรือโครงงำน (Project Based Learning) ที่เป็นงำนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีกำรประเมินผลกำร
ท ำงำนจำกคณำจำรย์ร่วมกับสถำนประกอบกำร และนักศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
หลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน 

    In this course, students will 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. 
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คต.  493    เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 3 (3 – 0 – 6) 
CE   493    Selected Topics in Computer and Robotics Engineering I 
วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

    หัวข้อที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพัฒนำกำรใหม่ๆ ทำงเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
               Interesting topics of developments in computer and robotics engineering 
  
คต.  494    เรื่องเฉพำะทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
CE   494    Selected Topics in Computer and Robotics Engineering II 
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

    หัวข้อที่น่ำสนใจเกี่ยวกับพฒันำกำรใหม่ ๆ ทำงเทคโนโลยี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
               Interesting topics of developments in computer and robotics engineering 
 
คต.  495    ปัญหำพิเศษทำงวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 1 3 (3 – 0 – 6) 
CE   495    Special Problems in Computer and Robotics Engineering I   
วิชำบังคับก่อน : ผำ่นรำยวิชำทีก่ ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

     ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่นำ่สนใจทำงดำ้นเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
                Special problems, interesting case studies in computer and robotics engineering 
 
คต.  496     ปัญหำพิเศษทำงวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 2 3 (3 – 0 – 6) 
CE   496     Special Problems in Computer and Robotics Engineering II 
วิชำบังคับก่อน : ผ่ำนรำยวิชำที่ก ำหนด และได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำภำควิชำ 

      ปัญหำพิเศษ กรณีศึกษำที่น่ำสนใจทำงด้ำนเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
                 Special problems, interesting case studies in computer and robotics engineering 

 
อส.  314      เทคโนโลยีอุบัติใหม่  3 (3 – 0 – 6) 
IE    314      Emerging Technology in Engineering 

วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
      เทคโนโลยีที่ก ำลังอุบัติขึ้น งำนวิจัยและระดับกำรพัฒนำในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของเทคโนโลยีใหม่ต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ในอนำคต โดยมุ่งเน้นเนื้อหำในประเด็นต่ำงๆ เช่น ระบบกำรสื่อสำร 
พลังงำน กำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์กับเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ควำมท้ำทำยของงำนทำงวิศวกรรมต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ควำมเชื่อมโยงเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงำนทำงวิศวกรรม 

      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. 
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คต.  101    กำรรู้ดิจิทัล                                                           3 (3 – 0 – 6) 
CE   101    Digital Literacy 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
           ส ำรวจควำมหมำยและกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) พัฒนำทักษะและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท ำ                  
ควำมเข้ำใจและวิเครำะห์ร่องรอยทำงดิจิทัล (Digital Footprint) เพื่อให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน เรียนรู้มุมมองกำรรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่ำงๆ เช่น ในแง่มุมของกำรท ำงำน กำรเป็น
พลเมือง เป็นต้น 
      Explore digital meaning and Digital Literacy, develop relevant skills and knowledge to 
understand and analyze Digital Footprint, ability to use digital technology to benefit life and work, 
learn how to look at digital literacy in various aspects, such as the aspect of work, citizenship, etc. 
 
คต.  102    เทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่                               3 (3 – 0 – 6) 
CE   102    Technology in Modern Computer    
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
                แนวคิดและหลักกำรในกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน กำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรและ
ซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ กำรเลือกและเปรียบเทียบอุปกรณ์บนพื้นฐำนของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน วิธีกำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส รวมถึงกำรทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในกำรประกอบและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     Concepts and principles of modern computer assembly, installing the necessary 
operating system and software to meet the purpose of the user, selection and comparison of 
equipment based on current technology, installing antivirus software operating system, testing 
computers and solving problems that arise in the assembly and use of computers.    
 
คต.  461     มหัศจรรย์โลกหุ่นยนต์                                                3 (3 – 0 – 6) 
CE   461     Robot World 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
                 ศึกษำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกและประเภทของหุ่นยนต์ ระบบของหุ่นยนต์ขนำดเล็ก กำรออกแบบ
และประกอบหุ่นยนต์เพื่อให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำน และกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ระบบติดต่อสื่อสำร และ
ควำมฉลำดหุ่นยนต์ขนำดเล็ก 

      Basics of mechanics and types of robots, small robot system, designing and assembling 
robots to suit their applications, controlling the movement of the robot, communication and 
intelligence of small robots. 

 
อส.  333      แนวคิดกำรเป็นผู้ประกอบกำรและหลักในกำรเริ่มธุรกิจ                                   3 (3 – 0 – 6) 
IE    333      Entrepreneurial and Startup Mindset 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
                  กระบวนคิดที่ผู้ประกอบกำรควรมีกระบวนคิดเพื่อกำรลงมือปฏิบัติ  กำรพัฒนำแนวคิดแบบ
ผู้ประกอบกำร ลักษณะนิสัยของผู้ประกอบกำรที่ดี กำรแก้ปัญหำเชิงบวกเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ แนวคิดใน
กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงผู้ประกอบกำร ทักษะที่ดีของผู้ประกอบกำร 
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                 Entrepreneural thinking process, developing an entrepreneurial concept, characteristics 
of a good entrepreneur, positive problem solving to achieve business goal, concept of entrepreneural 
living like, good entrepreneural skills. 
 
อส.  414     โอกำสทำงธุรกิจใหม่และกำรวำงแผน 3 (3 – 0 – 6) 
IE    414     Startup Opportunity and Planning 

วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
      ศึกษำกระบวนกำรในกำรเริ่มธุรกิจใหม่ กำรคัดเลือกโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมในกำรเริ่มต้นธุรกิจ 

กำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรหำแหล่งเงินทุนและกำรสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของกิจกำร วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจช่วงเริ่มต้นที่มีควำมเสี่ยงสูง อีกทั้งยังมีกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรเริ่มต้นธุรกิจ  ท ำให้
ผู้เรียนสำมำรถเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ได้อย่ำงประสบควำมส 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      กำรบริหำรและปฏิบัติกำรเป็นผูป้ระกอบกำร 3 (3 – 0 – 6) 
IE    415      Entrepreneurial Practicum 

วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
      ศึกษำวิธีกำรในภำคปฎิบัติของกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตลำด กำรเงิน 

ทรัพยำกรบุคคล กระบวนกำรผลิตและกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ผ่ำนมุมมองของผู้ประกอบกำรจริง ทั้งกรณีศึกษำ
และวิทยำกรพิเศษซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส 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.   431     เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมและวิศวกรรมกำรเงิน                                                     3 (3 – 0 – 6) 
IE     431     Engineering Economics and Financial Engineering 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คณ.105 
            หลักเศรษฐศำสตร์ขั้นพื้นฐำน กำรวิเครำะห์กำรลงทุน ค่ำของเงินตำมกำลเวลำ กำรเปรียบเทียบ
ทำงเลือกต่ำงๆ กำรเสื่อมรำคำ กำรทดแทน กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน กำรตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน 
ทักษะทำงด้ำนกำรวิเครำะห์กำรเงิน กำรลงทุน และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรใช้เคร่ืองค ำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์
ในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 

      Economic principles, investment analysis, time value of money, comparisons of 
alternatives, depreciation, replacement, break-even analysis, decision making under risk and 
uncertainly, financial analysis , investment, risk management and tools in financial . 
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กลุ่มวิชามุ่งเน้นด้านซอฟต์แวร์และกลุ่มเมฆ 
คต.   536    ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และระบบกลุ่มเมฆ                                    3 (3 – 0 – 6) 
CE   536     Cloud System and Cyber Security    
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.334 หรือเรียนควบคู่กัน 
            ศึกษำถึงจุดอ่อนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบส่วนบุคคล ระบบเครือข่ำย และระบบกลุ่มเมฆ 
อำชญำกรรมที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคกำรป้องกันคอมพิวเตอร์จำกผู้บุกรุก กำรเข้ำรหัส–ถอดรหัส
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนบุคคล ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบ
คอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆ 

     Basic concepts of data security in computer network, security protocol, cryptography, 
encryption- decryption technology, computer crime, cyber law, security hardening techniques, data 
risk evaluation and management, data security measurements to secure personal computers, 
computer centers and computer on cloud.  
 
คต.  451     เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนำดใหญ่                                                           3 (3 – 0 – 6) 
CE   451     Big Data Technology 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.423 หรือเรียนควบคู่กัน 
          หลักกำรเบื้องต้นส ำหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรบริหำรจัดกำร
และติดตั้งเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ เช่น ฮำดูป แมปรีดิวซ์สปำร์ก เป็นต้น ภำษำกำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำร
วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ กำรค้นหำและกำรท ำดัชนี กำรจ ำแนกประเภท กำรจัดกลุ่ม กำรเลือกคุณลักษณะ และกำร
ประยุกต์ใช้งำนด้ำนต่ำง ๆ 

      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. 
 
คต.  463     กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้                                       3 (3 – 0 – 6) 
CE   463     Business Analytics and Its Application 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี      

      แนวคิดและควำมหมำยของระบบวงจรชีวิตของระบบซอฟต์แวร์ แนวคิดในกำรรวบรวมข้อมูลจำกลูกค้ำ 
กำรแสดงผลเชิงข้อมูล ควำมส ำคัญของข้อมูลในเชิงธุรกิจ กำรน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำโอกำสของธุรกิจในอนำคต 
กำรใช้งำนระบบทรัพยำกรข้อมูลส ำหรับองค์กร (ERP) เข้ำใจหลักกำรของข้อมูลที่จะสำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจ 
                 Concept and meaning of software life cycle, concept of collecting information from 
customers, informational display, importance of business information, analyzing future business 
opportunities, implementing an Enterprise Information Resource System ( ERP) , understanding the 
principles of information that can drive business. 
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คต.  564     เคร่ืองจักรกลปัญญำเสมือน                                                                3 (3 – 0 – 6) 
CE   564     Artificial Intelligent Machine 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
             ศึกษำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์ กำรแทนควำมรอบรู้ โครงสร้ำงควำมจ ำ กลไกกำรหำ
เหตุผลและควำมฉลำด เทคนิคกำรค้นหำ กำรวำงแผน กำรเรียนรู้ของเครื่อง กำรประมวลผล ภำษำธรรมชำติ และ
ระบบผู้เชี่ยวชำญ 
         Basic concepts and principles of artificial intelligence, recognition, searching planing, 
machine learning, Image Processing and Natural Language Processing and supervision. 
 
คต.  465     กำรประยุกต์หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงธุรกิจ                                          3 (3 – 0 – 6) 
CE   465     Business and Applied Data Analytics 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อส.322 หรือเรียนควบคู่กัน 
        กระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล ทำงธุรกิจ กำรบริหำร
จัดกำรแหล่งข้อมูลทำงธุรกิจ ในรูปแบบข้อมูลทำง ดิจิทัล กำรแปลผลข้อมูล กำรสร้ำงแบบจ ำลองข้อมูล กำรวิเครำะห์
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ 

     Business Process:  data analysis in business, business resource and management, data in 
digital platform, data translation, data modeling, data analysis for business. 
 
คต.  466     ธุรกิจอัจฉริยะและเอกนิทัศน์ทำงธุรกิจ                                                   3 (3 – 0 – 6) 
CE   466     Business Intelligence and Data Virtualization  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อส.322 หรือเรียนควบคู่กัน 

             ส ำรวจระบบข้อมูลทำงธุรกิจ กำรน ำข้อมูลทำงธุรกิจไปประยุกต์ใช้ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ แนวคิด กระบวนกำร และเทคโนโลยีในระบบควำมฉลำดทำงธุรกิจ  กำรตีควำม
วิธีกำรแก้ไขส ำหรับปัญหำที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ กำรสร้ำงภำพข้อมูล กำรเลือกใช้แผนภำพที่เหมำะสมกับข้อมูลทำงธรุกจิ 
และกำรใช้เคร่ืองมือสร้ำงภำพข้อมูลเพื่อน ำเสนองำนทำงธุรกิจ 

      Business System: 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. 
 
คต.   468     กำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ                                                   3 (3 – 0 – 6)  
CE    468     Cloud Based Programming   
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.213  
          ควำมรู้พื้นฐำนของระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ กำรใช้งำนกำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ                        
เพื่อตอบสนองงำนด้ำนธุรกิจ องค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรเขียนโปรแกรมบนระบบกลุ่มเมฆ กำรใช้จุดเด่นของระบบ
กลุ่มเมฆ มำเป็นส่วนร่วมในกำรเขียนโปรแกรม เช่น Microservice, Hybrid Multicloud เป็นต้น ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
ของระบบกลุ่มเมฆในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
      Cloud computing concept, Cloud Applied in business, concept cloud programming, 
advantage of cloud programming technique, Microservice, Hybrid Multicloud etc. Example and Case 
study for cloud system. 
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คต.  469      ปัญญำประดิษฐ์เชิงประยุกต์                                                             3 (3 – 0 – 6)  
CE   469      Applied Artificial Intelligence 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.335 หรือเรียนควบคู่กัน 

      กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ืองส ำหรับกรณีศึกษำต่ำงๆ 
ในหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ 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. 
 
คต.  470       หลักวิทยำกำรซอฟต์แวร์                                                               3 (3 – 0 – 6) 
CE   470       Software Methodology  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.331 
                วิธีปฏิบัติที่ทันสมัยในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และแนะน ำหลักกำรของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภำพ แบบจ ำลองกระบวนกำรที่ส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงซอฟต์แวร์ ตรวจสอบปัญหำกำรจัดกำร
โครงกำรและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ที่เก่ียวข้องกับโครงกำรซอฟต์แวร์ กำรน ำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและ
กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล กำรพัฒนำซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ กำรตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ และกำรประกันคุณภำพซอฟต์แวร์ 
           Best practice in software development, Software Engineering, Software modeling, 
software developing methodology, techniques and tools for software design, project management 
and project analysis, database management, mobile development, software testing, software quality 
analysis. 
 
คต.  471        กำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลขั้นสงู                                                  3 (3 – 0 – 6) 
CE   471        Advance Data Mining and Data Warehouse 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.423 หรือเรียนควบคู่กัน 
              แนวคิด หลักกำร และอัลกอริทึมขั้นสูงส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล เทคนิค 
กำรประมวลผลข้อมูลขั้นสูง กำรท ำควำมสะอำดข้อมูล กำรบูรณำกำรข้อมูล กำรแปลงข้อมูลและกำรลดทอนข้อมูล 
กำรหำสำรสนเทศจำกข้อมูลขนำดใหญ่ด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลขั้นสูงและกำรเรียนรู้เชิงลึกโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัย
ส ำหรับกำรท ำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลกำรประยุกต์ใช้งำนของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล 

         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. 
 
คต.   472       เทคโนโลยีบล็อกเชนและสนิทรัพย์ดิจทิัล                                                 3 (3 – 0 – 6) 
CE    472       Blockchain Technology and Cryptocurrency 
วิชำบังคับก่อน : ไม่ม ี
             ประเภทของเทคโนโลยีบล็อกเชน หลักกำรท ำงำนของเทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบกำรเก็บข้อมูล 
ทำงดิจิทัล นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชนและกำรประยุกต์ ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล กำรจัดเก็บและ  
กำรประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล กำรป้องกันและกำรยืนยันกำรท ำธุรกรรมในระบบดิจิทัล 
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        Types of Blockchain technology, principle of blockchain technology, digital data 
collection system, Blockchain innovations and applications, types of digital assets, storage and 
processing of digital asset, protection and verification of digital transactions. 

 
กลุ่มวิชามุ่งเน้นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ

คต.   326       ระบบควบคุมหุ่นยนต์                                                                        3 (3 – 0 – 6) 
CE    326       Robot Control System 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อส.211 

         ส่วนประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์ หลักกำรท ำงำนกำรควบคุมหุ่นยนต์ แบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ วิเครำะห์ผลตอบสนอง จ ำลองแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ออกแบบตัวควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด กำรน ำไปประยุกต์ใช้งำน 

         Robot control system components, principle of robot control, mathematical model of 
a mobile and immobile robot, response analysis, computer model for robot control, designing open-
loop and closed-loop controllers, and applications of robot control. 
 
คต.   327       ระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์                                                                                  3 (3 – 0 – 6) 
CE    327       Robot Operating System 
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต. 223 

         กรอบควำมคิดและรำกฐำนของระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ กำรใช้งำนชุดค ำสั่งพื้นฐำน กำรสร้ำง
ชุดค ำสั่งขั้นพื้นฐำน กำรใช้งำนชุดเครื่องมือ กำรเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติกำรฯขั้นพื้นฐำน กำรจ ำลองกำรท ำงำน
ของหุ่นยนต์บนโลกเสมือนจริง กำรเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่ำงๆ กำรประยุกต์ใช้งำนระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ 

         Conceptual frameworks and foundations of robotic operating systems, a basic set of 
commands, creating a basic set of commands, toolkit, programming on basic operating systems, 
simulation of robot operation in a virtual world, robot connections, applications of robot operating 
system. 
 
คต.   452       ระบบเครือข่ำยกลุ่มเมฆและเครือข่ำยเซนเซอร์                                           3 (3 – 0 – 6) 
CE    452       Cloud and Sensor Networks  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.334 หรือเรียนควบคู่กัน  
                   ภำพรวมค ำจ ำกัดควำมและแนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรพัฒนำและติดตั้งโปรแกรม 
บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในกำรให้บริกำรและโมเดลกำรใช้งำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ กำรสร้ำง  
แอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ เครือข่ำยเซ็นเซอร์เบื้องต้นแพลตฟอร์มของเซ็นเซอร์ กำรออกแบบและกำรจัดวำงเครือข่ำย
เซ็นเซอร์โดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัด ด้ำนแบนด์วิดท์และพลังงำนกำรควบคุมเครือข่ำย และกำรจัดเส้นทำงกำรประมวลผล
สำรสนเทศร่วมกัน กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับเซ็นเซอร์ และกำรจ ำลองกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและ 
เครือข่ำยเซ็นเซอร ์

        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, nd simulations of cloud computing and sensor network. 
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คต.  453        อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง                                                                    3 (3 – 0 – 6) 
CE   453        Internet of Things  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ อล.253 
                   ควำมหมำยของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง มำตรฐำนและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
ระบบสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยและโพรโตคอล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรประมวลผล โอกำสควำมท้ำทำยและ
อุปสรรค กำรประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดที่ เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี   
กำรออกแบบและประยุกต์ใช้ในเชิงตรรกะและเชิงกำยภำพ กำรสร้ำงและกำรปรับใช้ใ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์ กำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัว 

        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. 
 
คต.  475      ปัญญำประดิษฐส์ ำหรับหุ่นยนต์                                                             3 (3 – 0 – 6) 
CE   475      Artificial Intelligence in Robotics  
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี  
                  กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเครื่องส ำหรับกำรควบคุม
หุ่นยนต์ในงำนอุตสำหกรรมอัตโนมัติ เช่น กำรแสดงผล กำรเคลื่อนที่ ตัวตรวจจับผ่ำนอุปกรณ์อินพุตเอำต์พุตต่ำงๆ เช่น 
ตัวตรวจจับ 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. 
 
คต.  476        ระบบปฏิบัติกำรแบบเวลำจริง                                                            3 (3 – 0 – 6) 
CE   476        Real-time OS  
วิชำบังคับก่อน : สอบได้ คต.437 หรือเรียนควบคู่กัน 
                    กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมแบบระบบทันเวลำ พื้นฐำนองค์ประกอบกำรแบ่งกำรท ำงำน
ออกเป็นส่วนส ำหรับกำรประมวลผล กำรออกแบบ และ กำรประยุกต์ใช้งำน Free RTOS ในอุปกรณ์คอนโทรเลอร์ 
เช่น กำรสื่อสำร กำรเก็บข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น เทคโนโลยีด้ำน Real-time System ส ำหรับงำนด้ำนมัลติคอร์ 
                    Real- time Programming concept, multi session processing, design and applied Free 
RTOS with controller device : communication, storage ect.,  multi core Real-time System 

 
คต.  477        เทคโนโลยีโดรนและอำกำศยำนไร้คนขับ                                                3 (3 – 0 – 6) 
CE   477        Drone and Unmanned Aerial Vehicle Technology 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
              ระบบอำกำศยำนไร้คนขับและโดรน ระบบควำมปลอดภัย กำรบ ำรุงรักษำ กำรจัดกำรกำรขนส่ง 
กำรสื่อสำรระหว่ำงภำคพื้นและอุปกรณ์โดรน อุปกรณ์และระบบที่เก่ียวข้อง เส้นทำงกำรบิน ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

        Introduction to Unmanned Aerial Vehicle and drone systems, security system, 
maintenance, transportation management, communication between ground and drone, related 
equipment, flight path, aerial data (multispectral images, photos, and videos). 
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คต.  478        หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงำน                                                                    3 (3 – 0 – 6) 
CE   478        Collaborative Robots 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
                หลักกำรของหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงำน (collaborative robots: cobots) และตัวอย่ำงกำรใช้งำน 
ท ำควำมควำมเข้ำใจและเรียนรู้เกี่ยวกับกำรท ำงำนและกำรเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม อุปกรณ์และส่วนประกอบของ 
collaborative robots ระบบน ำทำงบนพื้นฐำนของวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ 

         Principles of collaborative robots ( cobots) , application examples, control operation 
and programming, equipment and components of collaborative robots, a navigation system based 
on computer vision. 
 
คต.  479         เทคโนโลยีระบบรถยนต์อัตโนมัติ                                                      3 (3 – 0 – 6) 
CE   479         Autonomous Car System Technology 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
            เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและควบคุม เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ำ ระบบจ่ำยก ำลัง ระบบประมวลผล
ปัญญำประดิษฐ์ กำรสื่อสำรและโพรโตคอล ระบบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพและทำงไซเบอร์ แบบจ ำลอง 
กำรเคลื่อนที่และกำรตัดสินใจ 
        Drive and control technology, electrical system technology, power system, artificial 
intelligence based processing system, communication and protocol, physical and cyber Security, 
motion and decision making models. 
 
คต.  480         วิศวกรรมซอฟต์แวร์หุ่นยนต์                                                          3 (3 – 0 – 6) 
CE   480         Robotics Software Engineer  
วิชำบังคับก่อน : คต.213 

          หลักกำรท ำงำนของหุ่นยนต์ กำรจ ำลองกำรท ำงำนของหุ่นยนต์บนสภำวะแวดล้อมเสมือน 
ด้วยโปรแกรม Gazebo ศึกษำกำรพื้นฐำนของระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ (ROS) กำรหลักกำรพัฒนำหุ่นยนต์ด้วย ROS
ในลักษณะโมดูลำร์ที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ กำรบริหำรจัดกำรแพ็คเกจ ROS และกำรสร้ำง ROS Nodes, 
หลักกำร Localization เทคนิค SLAM และกำรวำงแผนกำรเคลื่อนที่และกำรน ำทำง 

         Robotics concept, robot virtual simulation with Gazebo, Robot Operating System, 
Development in ROS, modularity, ROS packet management, Setting ROS Node, localization, SLAM 
technique map and navigator.  
 

 


