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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะ/สาขาวชิา   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย:        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering  (Computer Engineering) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Computer  Engineering) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  ไม่มี 
 
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  รวม    123    หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรทีางวิชาการ  
5.2 ภาษาที่ใช ้
 ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได ้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 ไม่ม ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า  123  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  9 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 6 หน่วยกิต  
(2) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต      

 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 16 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวตักรรม  
  และการเป็นผูป้ระกอบการ 3 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลปแ์ห่งชีวิต 2 หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต 
 (5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 2 หน่วยกิต 

 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ 5 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

- หลักเกณฑ์กำหนดรายวิชา 
           เลขหลักหน่วย        หมายถึง ลำดับรายวิชา   
          เลขหลักสิบ             หมายถึง ลำดับรายวิชา   
           เลขหลักร้อย           หมายถึง ปีที่จัดสอนวิชานั้น   
           ตัวอักษร คณ. หรือ MA.   หมายถึง วิชาคณิตศาสตร์ 
  ฟส. หรือ PS.  หมายถึง วิชาฟิสิกส์   
  วก. หรือ ME.   หมายถึง วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  วค. หรือ CT.   หมายถึง วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     
  วอ. หรือ IE.  หมายถึง วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

  ศษท หรือ GEN หมายถึง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
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 - หลักเกณฑ์ในการกำหนดเลขการจัดชั่วโมงเรียน ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดดังนี ้
 ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X (X   -   X   -   X) 

 
 
 

 - รายชื่อวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี ้
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั จำนวน  9 หน่วยกิต 

 
(1)  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    6    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท101 
GEN101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
THAI FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

ศษท102 
GEN102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

(2)  กลุ่มสาระพลเมืองโลก    3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท401 
GEN401 

สมาร์ทเกษม 
SMART KASEM  

3(3-0-6) 

 
  

หน่วยกิต 

จำนวนชั่วโมงทฤษฎี 

จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ 

จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 
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1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก จำนวน 16 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียนได้ตามความสนใจจากรายวิชาต่าง ๆ  

ใน 6 กลุ่มวิชา  ดังนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร     3     หน่วยกิต 

ศษท103 
GEN103 

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
THAI FOR CREATION 

3(3-0-6) 

ศษท104 
GEN104 

วาทการสมัยใหม ่
MODERN DISCOUSE 

3(3-0-6) 
 

ศษท105 
GEN105 

การสื่อสารอย่างมืออาชีพ   
PROFESSIONAL COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

ศษท106 
GEN106 

การเขียนเพื่องานอาชีพ 
WRITING FOR CAREER 

3(3-0-6) 

ศษท107 
GEN107 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน ์
ART FOR USING THAI LANGUAGE IN ONLINE MEDIA 

3(3-0-6) 

ศษท108 
GEN108 

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 
WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท109 
GEN109 

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท110 
GEN110 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 
ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES 

3(3-0-6) 

ศษท111 
GEN111 

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 
ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES 

3(3-0-6) 

ศษท112 
GEN112 

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 
ENGLISH FOR HEALTH CARE 

3(3-0-6) 

ศษท113 
GEN113 

ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 
ENGLISH FOR ENTERTAINMENT MEDIA 

3(3-0-6) 

ศษท114 
GEN114 

ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 
ENGLISH AND THAINESS 

3(3-0-6) 

ศษท115 
GEN115 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม ่
ENGLISH FOR MODERN BUSINESS COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

ศษท116 
GEN116 

สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า 
EASY WAY TO COMMUNICATION MYANMAR LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท117 
GEN117 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 
EASY WAY TO COMMUNICATION VIETNAMESE LANGUAGE 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร     3     หน่วยกิต (ต่อ) 

ศษท118 
GEN118 

สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 
EASY WAY TO COMMUNICATION CHINESE LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท119 
GEN119 

สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 
EASY WAY TO COMMUNICATION JAPANESELANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท120 
GEN120 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี 
EASY WAY TO COMMUNICATION KOREAN LANGUAGE 

3(3-0-6) 

(2)  กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผูป้ระกอบการ    3    หน่วยกิต 
ศษท201 
GEN201 

ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม ่  
CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 

3(3-0-6) 

ศษท202 
GEN202 

ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม ่
MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN WORLD  

3(3-0-6) 

ศษท203 
GEN203 

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  
ENVIRONMENTAL BUSINESS  

3(3-0-6) 

ศษท204 
GEN204 

ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย ์
CREATIVITY : HUMAN SELF ACTUALIZATION  

3(3-0-6) 

ศษท205 
GEN205 

กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ  
BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS 

3(3-0-6) 

ศษท206 
GEN206 

บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ 
PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR 
ENTREPRENEURS 

3(3-0-6) 

ศษท207 
GEN207 

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร  
CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS 

3(3-0-6) 

ศษท208 
GEN208  

ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์ 
THAI WISDOM AND CREATIVITY  

3(3-0-6) 

ศษท209 
GEN209  

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
CONTEMPORARY ART CREATIVITY   

3(3-0-6) 

(3)  กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต    2    หน่วยกิต 
ศษท301 
GEN301 

ศาสตร์และศลิป์แห่งการใช้ชีวิต  
THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  

3(3-0-6) 

ศษท302 
GEN302 

ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่  
LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION  

3(3-0-6) 

ศษท303 
GEN303 

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
COPING WITH NATURAL DISASTER 

2(2-0-4) 

ศษท304 
GEN304 

สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US  

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(3)  กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต    2    หน่วยกิต (ต่อ) 
ศษท305 
GEN305 

รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON 

2(2-0-4) 

ศษท306 
GEN306 

ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน  
NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 

2(2-0-4) 

ศษท307 
GEN307 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 

2(2-0-4) 

ศษท308 
GEN308  

การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  
THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS 
FOR WORK 

2(1-2-4) 

ศษท309 
GEN309  

การรู้เท่าทันสือ่และสารสนเทศยุคดิจิทัล  
MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN DIGITAL ERA   

3(3-0-6) 

ศษท310 
GEN310  

ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเรจ็ 
LEARNING SKILLS TO SUCCESS 

3(3-0-6) 

(4)  กลุ่มสาระพลเมืองโลก    3    หน่วยกิต  
ศษท402 
GEN402 

กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต  
LAWS FOR DAILY LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท403 
GEN403 

การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 
EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

ศษท404 
GEN404 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

ศษท405 
GEN405 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 
ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 

2(2-0-4) 

ศษท406 
GEN406 

เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน  
SMART CITY TO SUSTAINABILITY 

3(3-0-6) 

ศษท407 
GEN407 

สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 
AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 

3(3-0-6) 

(5)  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    3    หน่วยกิต 
ศษท501 
GEN501 

ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  
PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท502 
GEN502 

ศาสตรแ์ห่งความสุข 
SCIENCE OF HAPPINESS 

3(3-0-6) 

ศษท503 
GEN503 

อารยธรรมโลก  
WORLD CIVILIZATION 

3(3-0-6) 

ศษท504 
GEN504 

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 
THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY  

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(5)  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์    3    หน่วยกิต (ต่อ) 

ศษท505 
GEN505 

ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
HISTORY IN CINEMAS 

3(3-0-6) 

ศษท506 
GEN506 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
ART HISTORY 

3(3-0-6) 

ศษท507 
GEN507 

รู้ไทย รักษ์ไทย   
THAINESS AWARENESS 

3(3-0-6) 

ศษท508 
GEN508  

กรุงเทพศึกษา 
BANGKOK STUDIES  

3(3-0-6) 

ศษท509 
GEN509  

ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง 
ARTS AND ENTERTAINMENT  

3(3-0-6) 

ศษท510 
GEN510 

มนุษย์กับสุนทรียศาสตร ์
MAN AND AESTHETICS 

3(3-0-6) 

ศษท511 
GEN511 

โลกแห่งเทพนยิาย 
WORLD OF FAIRY TALES 

3(3-0-6) 

(6)  กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ    2    หน่วยกิต 
ศษท601 
GEN601 

ลีลาศ  
BALLROOM DANCING 

1(0-2-2) 

ศษท602 
GEN602 

การต่อสู้และป้องกันตัว 
MARTIAL ARTS 

1(0-2-2) 

ศษท603 
GEN603 

การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  
EXERCISES IN DAILY LIFE 

2(1-2-3) 

ศษท604 
GEN604 

การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 
GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 

2(1-2-3) 

ศษท605 
GEN605 

สุขภาพเพื่อชีวิต  
HEALTH FOR LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท606 
GEN606 

การสื่อสารสัมพันธ์  
COMMMUNICATION OF RELATION 

3(3-0-6) 

ศษท607 
GEN607 

ภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเป็นทีม 
LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 

3(3-0-6) 

ศษท608 
GEN608 

บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล 
CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 

3(3-0-6) 

ศษท609 
GEN609 

จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 
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 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ จำนวน 5 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระใดก็ได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 
5 หน่วยกิต  และไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเลือกเรียนไว้แล้ว 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 89 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 28 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.109 
MA.109 

แคลคูลัส 1   
CALCULUS 1 

3(3-0-6) 

คณ.110    
MA.110 

แคลคูลัส 2 
CALCULUS 2 

3(3-0-6) 

คณ.208 
MA.208 

แคลคูลัส 3  
CALCULUS 3  

3(3-0-6) 

ฟส.210 
PS.210 

ฟิสิกส์ 1 
PHYSICS 1 

3(2-3-5) 

ฟส.211 
PS.211 

ฟิสิกส์ 2 
PHYSICS 2 

3(2-3-5) 

วก.107 
  ME.107 

การเขียนแบบวิศวกรรม    
ENGINEERING DRAWING 

3(2-3-5) 

วก.217 
 ME.217 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3(3-0-6) 

วค.102 
CT.102 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-3-5) 

วอ.102 
IE.102 

กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร 
BASIC MANUFACTURING   PROCESSES FOR   ENGINEER 

1(0-3-1) 

วอ.211 
IE.211 

วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3(3-0-6) 

 
2.2) กลุ่มวิชาชีพบงัคับ  จำนวน 41 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.202 
CT.202 

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร ์
ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING 

3(2-3-5) 

วค.203 
CT.203 

การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 
DIGITAL AND LOGIC CIRCUIT DESIGN 

3(2-3-5) 

วค.204 
CT.204 

การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.205 
CT.205 

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
MATHEMATICS FOR COMPUTER ENGINEER 

3(3-0-6) 

วค.301 
CT.301 

ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขยีนโปรแกรม  
MICROPROCESSOR AND PROGRAMMING 

3(2-3-5) 

วค.303 
CT.303 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
OBJECT ORIENTED COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-3-5) 

วค.305 
CT.305 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบ 
COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION 

3(3-0-6) 

วค.307 
CT.307 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(2-3-5) 

วค.308 
CT.308 

ระบบปฏิบัติการ 
OPERATING SYSTEMS 

3(3-0-6) 

วค.309 
CT.309 

ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล 
DATABASE SYSTEM AND SQL LANGUAGE 

3(3-0-6) 

วค.310 
CT.310 

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION 

1(0-3-1) 

วค.330 
CT.330 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

วค.411 
CT.411 

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
COMPUTER ENGINEERING PROJECT 1 

1(0-3-1) 

วค.414 
CT.414 

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
COMPUTER ENGINEERING PROJECT 2 

3(0-9-3) 

วค.423 
CT.423 

วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 
SOFTWARE ENGINEERING 

3(3-0-6) 

 
2.3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  จำนวน 18 หน่วยกิต  
 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดงัต่อไปนี ้

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์และอินเตอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง 
วค.341 
CT.341 

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ควบคุมกระบวนการผลิต 
MICROCONTROLLER APPLICATION FOR PROCESS CONTROL 

3(3-0-6) 

วค.342 
CT.342 

ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER AUTOMATION CONTROL SYSTEM 

3(3-0-6) 

วค.343 
CT.343 

การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 
MICRO ROBOT DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์และอินเตอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง (ตอ่) 

วค.344 
CT.344 

ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 
MICRO ROBOT DEVELOPMENT LABORATORY 

1(0-3-1) 

วค.345 
CT.345 

การออกแบบระบบสมองกลฝงัตัว 
EMBEDDED SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

วค.353 
CT.353 

อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ 
INTERNET OF THINGS AND SMART SYSTEM 

3(3-0-6) 

วค.471 
CT.471 

ไมโครคอนโทรลเลอร์และแอพพลิเคชัน 
MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS 

3(3-0-6) 

วค.473 
CT.473 

ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมไร้สายโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
DESIGN AND  DEVELOPMENT WIRELESS CONTROL 
SYSTEM USING MICROCONTROLLER 

3(3-0-6) 

วค.483 
CT.483 

หัวข้อพิเศษทางฮาร์ดแวร์และอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
SPECIAL TOPIC IN HARDWARE AND INTERNET OF THINGS 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย  
วค.315 
CT.315 

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบก้าวหน้า 
MODERN WEB APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

วค.346 
CT.346 

พื้นฐานคลังข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
FUNDAMENTAL OF DATA WAREHOUSE BIG DATA AND 
DATA SCIENCE 

3(3-0-6) 

วค.347 
CT.347 

การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช ้
USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 

3(3-0-6) 

วค.348 
CT.348 

การประมวลผลคลาวด ์
CLOUD COMPUTING 

3(3-0-6) 

วค.349 
CT.349 

ปัญญาประดิษฐ ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3(3-0-6) 

วค.428 
CT.428 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

วค.455 
CT.455 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่      
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT  

3(3-0-6) 
 

วค.475 
CT.475 

เทคโนโลยโีนเอสคิวแอลและการประยุกต์ใช้งาน 
NOSQL TECHNOLOGY AND APPLICATION 

3(3-0-6) 

วค.477 
CT.477 

การโปรแกรมสื่อผสมและเทคโนโลยี 
MULTIMEDIA PROGRAMMING AND TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

วค.478 
CT.478 

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชั่น 
COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย (ต่อ) 

วค.479 
CT.479 

เทคโนโลยีบลอ็กเชนและการประยุกต ์
BLOCK CHAIN TECHNOLOGY AND APPLICATION 

3(3-0-6) 

วค.484 
CT.484 

หัวข้อพิเศษทางซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย 
SPECIAL TOPIC IN SOFTWARE AND MULTIMEDIA 

3(3-0-6) 

วค.485 
CT.485 

การประมวลภาพแบบดิจิทัลและการประยุกต์ 
DIGITAL IMAGE PROCESSING AND APPLICATION 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
วค.334 
CT.334 

การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORK ADMINISTRATION 

3(3-0-6) 

วค.350 
CT.350 

เทคโนโลยีเครอืข่ายแบบใช้สายและไร้สาย 
WIRE AND WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

วค.351 
CT.351 

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ 
INFORMATION AND COMPUTER SYSTEM SECURITY 

3(3-0-6) 

วค.352 
CT.352 

เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต 
INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

วค.474 
CT.474 

การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล 
DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

วค.480 
 

CT.480 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและจริยธรรมสำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 
INFORMATION SYSTEM INTEGRITY AND ETHICS FOR 
COMPUTER ENGINEER 

3(3-0-6) 

วค.481 
CT.481 

การออกแบบเครือข่ายเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO NETWORK DESIGN 

3(3-0-6) 

วค.482 
CT.482 

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
SPECIAL TOPIC IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกประสบการณภ์าคสนาม 
วค.400 
CT.400 

ฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

0(0-0-300)   

วค.502 
CT.502 

สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
COOPERATIVE EDUCATION FOR COMPUTER ENGINEER  

6(0-40-0) 
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 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี จำนวน 6 หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

แต่ต้องไม่ซ้ำกับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและรายวิชา ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1 
 
ภาคเรียน

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร    3(3-0-6) 
ศษท402 กฏหมายเพื่อการดำรงชีวิต  3(3-0-6) 
ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย  3(3-0-6) 
คณ.109 แคลคูลัส  1  3(3-0-6) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
วอ.102 กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานสำหรับวิศวกร  1(0-3-1) 
วค.203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก  3(2-3-5) 

รวม 19(16-9-35) 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

2 

ศษท101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
ศษท401 สมาร์ทเกษม  3(3-0-6) 
คณ.110 แคลคูลัส 2  3(3-0-6) 
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1   3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   3(2-3-5) 

รวม 18(16-6-34) 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

1 

ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร    3(3-0-6) 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
คณ.208 แคลคูลัส 3  3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2   3(2-3-5) 
วค.204 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
วค.303 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ  3(2-3-5) 

รวม 18(16-6-34) 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

2 

ศษท603 การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วค.205 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
วค.305 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
วค.307 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 3(2-3-5) 
วค.309 ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล  3(3-0-6)     

รวม  17(15-5-32) 
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ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

1 

ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน   2(2-0-4) 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วค.202 อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
วค.310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-1) 
วค.423 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3(3-0-6) 
วค.xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (1) 3(3-0-6) 

รวม 17(15-6-32) 
 
 

ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

2 

วค.301 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขยีนโปรแกรม  3(2-3-5) 
วค.308 ระบบปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
วค. 330 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-3-1) 
วค.xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (2)  3(3-0-6) 

.... วิชาเลือกเสรี (1)  3(3-0-6) 
รวม  16(14-6-30) 

 
 

ชั้นปีที่ 3 (แผนที่ 1 ฝึกงานอุตสาหกรรม) 
 
ภาคเรียน

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 
ภาค

การศึกษา
ฤดูร้อน 

วค. 400 ฝึกงานอุตสาหกรรม 0(0-0-300) 
   

รวม 0(0-0-300) 
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ชั้นปีที่ 4  
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

วค.414 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-3) 
วค. xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (3) 3(3-0-6) 
วค. xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (4) 3(3-0-6) 

.... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 
รวม 12(9-9-21) 

 
 

ชั้นปีที่ 4  (แผนที่ 1 ฝึกงานอุตสาหกรรม) 
 
ภาคเรียน

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

2 
วค. xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (5) 3(3-0-6) 
วค. xxx วิชาเลือกฉพาะสาขา (6) 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) 
 
 

ชั้นปีที่ 4 (แผนที่ 2 สหกิจศึกษา)  
 
ภาคเรียน

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ท – ป – ต) 

2 
วค.502 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0) 

   
รวม 6(0-40-0) 

 
*รวมหน่วยกิตช้ันปีที่ 1- 4 (ทั้งหลักสูตร)  123 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธบิายรายวิชา (Course Description) 
 1) หมวดศึกษาทัว่ไป 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั  
(1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    

 
ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEN101 THAI FOR COMMUNICATION 

มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้นทักษะ การสื่อสาร
เชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาสำหรับการ
สื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 

 
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEN102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
(2) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 

 
ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 
GEN401 SMART KASEM 
 ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม  
หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ รอบรู้อย่าง
กว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม รักความเป็นไทย มี
บุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน ์
 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
(1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
ศษท103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
GEN103 THAI FOR CREATION 

 ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที ่มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
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ศษท104 วาทการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GEN104 MODERN DISCOURSE 

 การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
  
ศษท105 การสื่อสารอยา่งมืออาชพี 3(3-0-6) 
GEN105 PROFESSIONAL COMMUNICATION 

 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารในโอกาสต่างๆ พลังคำพูดกับการพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ
องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ   

 
ศษท106 การเขียนเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
GEN106 WRITING FOR CAREER 

 หลักการและความสำคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การเขียนกิจธุระ การ
เขียนแนะนำหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของ
ผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได ้
 
ศษท107 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์    3(3-0-6) 
GEN107 ART OF USING THAI LANGUAGE IN ONLINE MEDIA   

 การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ
หลักการวิจารณ์ เพื่อนำความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
ศษท108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 
GEN108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE   

 วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย  
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
 
ศษท109 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 3(3-0-6) 
GEN109 ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

 ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่นๆที่พบใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาคำศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาคำศัพท์ สำนวนและการใช้ภาษา
จากการอ่าน 
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ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร  3(3-0-6) 
GEN110 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES  
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบคำถามอย่างเป็น
ทางการ การแนะนำตนเอง การแนะนำเพื่อน การทักทายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การนำเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 
 
ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร  3(3-0-6) 
GEN111 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES   
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการเขียนแนะนำตนเอง ในการ
สมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึก
ช่วยจำ และการแปลเบื้องต้น 
 
ศษท112 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEN112 ENGLISH FOR HEALTH CARE   
 การสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ การให้คำแนะนำทางด้านการ
ดูแลสุขภาพ คำศัพท์และบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรักษาพยาบาล  
 
ศษท113 ภาษาอังกฤษจากสื่อบนัเทงิ 3(3-0-6) 
GEN113 ENGLISH FOR ENTERTAINMENT MEDIA 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง และนิตยสาร 
วิเคราะห์รูปแบบของภาษา คำศัพท์ สำนวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ศษท114 ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 3(3-0-6) 
GEN114 ENGLISH AND THAINESS 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ  คำศัพท์ และบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย ได้แก่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารไทย ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที ่ยวที ่สำคัญ และ
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
   
ศษท115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GEN115 ENGLISH FOR MODERN BUSINESS COMMUNICATION  
 การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
ออนไลน์ และฝึกทักษะการนำเสนองานสำหรับผู้ประกอบการ 

  
ศษท116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า  3(3-0-6) 
GEN116 EASY WAY TO COMMUNICATE MYANMAR LANGUAGE 
 การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน  
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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ศษท117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม  3(3-0-6) 
GEN117 EASY WAY TO COMMUNICATE VIETNAMESE LANGUAGE 
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
  
ศษท118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 3(3-0-6) 
GEN118 EASY WAY TO COMMUNICATE CHINESE LANGUAGE 
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบท
เพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
ศษท119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 3(3-0-6) 
GEN119 EASY WAY TO COMMUNICATE JAPANESE LANGUAGE 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่า น 
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ศษท120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหล ี 3(3-0-6) 
GEN120 EASY WAY TO COMMUNICATE KOREAN LANGUAGE  
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบท
เพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์   
 
 (2) กลุ่มสาระ การสรา้งสรรค์ นวัตกรรม และการเปน็ผูป้ระกอบการ 
 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GEN201 CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 
 หลักการพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการใน
สังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน การวา งแผน
การเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื ่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพิ ่มผลผลิต 
กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 

 
ศษท202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่  3(3-0-6) 
GEN202 MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN WORLD  
 แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้สำนึกและสมองเพื่อ
สร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน และการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 
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ศษท203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
GEN203 ENVIRONMENTAL BUSINESS 

 แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้นำทางธุรกิจสิ่งเเวดล้อม และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 
 
ศษท204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์ 3(3-0-6) 
GEN204 CREATIVITY : HUMAN SELF ACTUALIZATION 
 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
ความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
พัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
ในโลกยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ำยุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่าง ๆ ในสังคม 
 
ศษท205 กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
GEN205 BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS 
 ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
    
ศษท206 บุคลิกภาพและการนำเสนองานอยา่งมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
GEN206 PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS  
 หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำองค์กรที่
ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ศิลปะการ
พูดและการเสนอขาย งานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การนำเสนองาน 
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 
 
ศษท207 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
GEN207 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS   
 แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูล ความรู้เกี ่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงแรง
บันดาลใจและจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
 
ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
GEN208 THAI WISDOM AND CREATIVITY 
 ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการและ
วิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพื่อการแก้ปัญหาในการ
ดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละยุคสมัย 
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ศษท209 สร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัย  3(3-0-6) 
GEN209 CONTEMPORARY ART CREATIVITY 
 การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิตด้วย
การวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ และงานเพื่อการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่ดีทั้งด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระทำ             
 
 (3) กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
 
ศษท301 ศาสตร์และศลิป์แห่งการใชช้วีิต 3(3-0-6) 
GEN301 THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  
 ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื ่น การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 
 
ศษท302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุน่ใหม ่ 3(3-0-6) 
GEN302 IFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION 

ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์ของ
การทำงานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ Hypnosis  ใน
การออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในกา ร
แก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม่ 

 
ศษท303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 
GEN303 COPING WITH NATURAL DISASTER  
 นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
 
ศษท304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 2(2-0-4) 
GEN304 SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US   
 ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบของเคมี
กับการดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องสำอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต เคมีกับการกีฬา   
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ศษท305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 2(2-0-4) 
GEN305 ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON 
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกายภาพ การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพ
สมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
GEN306 NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การคำนวณดอกเบ้ียชนิดต่าง ๆ  ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณภาระภาษี  การฝากเงินรายงวด การ
ผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจำนอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า  การคำนวณและการ
ตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 
    
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
GEN307 INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลสำรวจ
ความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 
  
ศษท308 การใช้แอพพลิเคชัน่และโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการทำงาน  2(1-2-4) 
GEN308 THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS FOR WORK  
 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่งภาพ 
ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและนำเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสือ่ออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ศษท309 การรู้เท่าทนัสือ่และสารสนเทศยุคดิจทิัล  3(3-0-6)  
GEN309 MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN DIGITAL ERA                                              
 ความเป็นมา  ความสำคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ  การคิด
เชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบงำ การใช้
ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที ่เกิดขึ ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง  
 
ศษท310 ทักษะการเรียนรู้สูค่วามสำเร็จ 3(3-0-6)   
GEN310 LEARNING SKILLS TO SUCCESS 
  เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน 
เพื่อความสำเร็จ คุณค่าของการทำงาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพการพัฒนา
ทักษะสู่ความสำเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ    
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 (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 
 
ศษท402 กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6) 
GEN402 LAWS FOR DAILY LIFE 
 ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 
 
ศษท403 การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 3(3-0-6) 
GEN403 EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT  
 ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพื่อพัม
นาตนเองสุ่ความเป็นพลเมืองที่ด ี   
 
ศษท404 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
GEN404 THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE DEVELOPMENT 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
ศษท405 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 2(2-0-4) 
GEN405 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
 หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ศษท406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
GEN406 SMART CITY TO SUSTAINABILITY 
 ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว เข้าสู่
เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ
และโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 
 
ศษท407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 3(3-0-6) 
GEN407 AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 
 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและสังคม
โลก การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพ
กายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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  (5) กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร ์
 
ศษท501 ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  3(3-0-6) 
GEN501 PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE 
 ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรักในการ
เรียนรู้ การรักตนเองและผู้อื่นหรือเพื่อนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความรัก  การเชื่อมต่อ
พลังความรักเพื่อเพิ่มคุณค่า ความสุข ความสำเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตในครอบครัวและ
สังคม 
 
ศษท502 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6) 
GEN502 SCIENCE OF HAPPINESS 

 แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักคำสอนของ
ศาสนา การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลักคุณธรรม -
จริยธรรมเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตไปสู่ความสุข  ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมีคุณค่า และความ
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ศษท503 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
GEN503 WORLD CIVILIZATION   
 ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่
ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ อันมีผลต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 
 
ศษท504 ประวัติศาสตรไ์ทยและความเป็นชาติไทย 3(3-0-6) 
GEN504 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY  
 ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
ศษท505 ประวัติศาสตรใ์นภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
GEN505 HISTORY IN CINEMAS   
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์และทักษะชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ทั้งไทยและนานาชาติ ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 
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ศษท506 ประวัติศาสตรศ์ิลป ์ 3(3-0-6) 
GEN506 ART HISTORY    
 แนวคิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ รูปแบบ
ทางศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไปใช้ในสาขาอาชีพ 
 
ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย 3(3-0-6) 
GEN507 THAINESS AWARENESS   
 ภูมิปัญญา ค่านิยม ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาด้านปัจจัยสี่ 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย การธำรงรักษาและการเพิ่มคุณค่า
มรดกภูมิปัญญาไทยในเชิงพาณิชย์ 

 
ศษท508 กรุงเทพศึกษา 3(3-0-6) 
GEN508 BANGKOK STUDIES 
 ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา 
 
ศษท509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง 3(3-0-6) 
GEN509 ARTS AND ENTERTAINMENT   
 ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่างๆ เช่น  
นาฏศิลป์ การแสดง การเต้นรำ ดนตรี ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์ 
 
ศษท510 มนุษย์กับสนุทรียศาสตร ์ 3(3-0-6) 
GEN510 MAN AND AESTHETICS   
 มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่าทาง
ความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพื่อชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็น
พื ้นฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ และการประเมินคุณค่าทางความงามด้วยหลัก
สุนทรียศาสตร์ 
 
ศษท511 โลกแห่งเทพนยิาย 3(3-0-6) 
GEN511 WORLD OF FAIRY TALES  
  ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืนๆ ปรากฏการณ์เทพ
นิยายในสังคมปัจจุบัน คุณคา่และการประยุกต์เทพนิยายในการดำเนินชีวิต 
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 (6) กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
 
ศษท601 ลีลาศ 1(0-2-2) 
GEN601 BALLROOM DANCING   
 ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และนำ
การเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  
 
ศษท602 การต่อสู้และป้องกันตัว 1(0-2-2) 
GEN602 MARTIAL ARTS   
 ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้และ
ป้องกันตัวเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐาน และการป้องกันตัวจากการถูกทำ
ร้ายในลักษณะต่าง ๆ    
 
ศษท603 การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  2(1-2-3) 
GEN603 EXERCISES IN DAILY LIFE    
 ศึกษาหลักการออกกำลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกกำลังกายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 
ศษท604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 2(1-2-3) 
GEN604 GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ คุณค่าของ
นันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมนันทนาการ และเกม 
 
ศษท605 สุขภาพเพื่อชวีิต 3(3-0-6) 
GEN605 HEALTH FOR LIFE    
 แนวคิดการดูแลสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค สุขภาพวัยรุ่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
 
ศษท606 การสื่อสารสัมพันธ์  3(3-0-6) 
GEN606 COMMMUNICATION OF RELATION 
 รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
ผาสุก 
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ศษท607 ภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเป็นทีม 3(3-0-6) 
GEN607 LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 
 ความหมายและประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหาร การพัฒนาและการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 
 
ศษท608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
GEN608 CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 
 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของบุคลิกาพต่อการดำรงชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การเสริมสร้าง
สุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการใช้ชีวิตใน
โลกดิจิทัล 

 
ศษท609 จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
GEN609 SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 
 แนวคิด ความหมายและความสำคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมใน
โลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งทำ
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมิติ
ใหม่ๆให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพื่อการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษที่ 21 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 
คณ.109 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
MA.109 CALCULUS 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟังก์ชันค่า
จริง และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง และการประยุกต์ เทคนิคของการอินทิเกรต การนำเข้าสู่อินทิรัล
เชิงเส้นและอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
 
คณ.110 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
MA.110 CALCULUS 2 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์  รูปแบบไม่กำหนด  การนำเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยกุต์ 
เมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส ้น คณิตศาสตร์อ ุปมาน ลำดับ อนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรม  
เทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  พิกัดเชิงขั้ว  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร  
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คณ.208 แคลคูลัส3 3(3-0-6) 
MA.208 CALCULUS 3  
 วิชาบังคับ : สอบผ่านวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2 
 เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในสเปส 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยกุต์  การแปลงลาปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์ 
 
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
PS.210 PHYSICS 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติทางกลของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล ความร้อน  
การแกว่ง กลศาสตร์ของคลื่น เนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
PS.211 PHYSICS 2 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลัก
ของธอยเกนส์  การสะท้อน  และการหักเหของคลื่นแสง  เลนส์และปริซึม  การกระจายของแสง  การแทรกสอด 
การเลี้ยวเบน  โพลาไรเซซัน  ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  สมการชโรคิงเจอร์  โครงสร้างของอะตอม  นิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน  การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  ปฏิกิริยานิวเคลียร์  สารกัมมันตรังสี  ปฏิบัติการซึ่งมี
เนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎ ี

 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)  
ME.107 ENGINEERING DRAWING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิตประยุกต์  ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก  ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียน
ภาพและการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก  การกำหนดขนาด  แบบและเครื่องมือทางกลต่างๆ  การเขียนเส้นโค้ง  
ฟิลเลต  และแชมเฟอร์  การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน  สลักเกลียวแบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์  สปริง 
สลัก  ลิ ่ม  หมุดย้ำ  การเขียนแบบแสดงชิ้นส่วน  การเขียนแบบสเก็ตภาพร่ างด้วยมือ และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม 
 
วก.217 กลศาสตร์วศิวกรรม  3(3-0-6)  
ME.217 ENGINEERING MECHANICS  
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ฟส.210 ฟิสกิส์ หรือ ผ่านวิชา ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  

 การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ของไหลสถิต 
ความฝืด วิธีงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และของมวล พลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
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วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
CT.102 FUNDAMENTAL OF COMPUTER PROGRAMMING 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์  การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
วอ.102 กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
IE.102 BASIC MANUFACTURING PROCESSES FOR ENGINEER 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาหลักการและปฎิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้น ในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภท
ต่างๆ การใช้เครื่องมือในการแต่งขึ้นรูปโลหะในงานกลึง  งานกัด และ เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น งานเชื่อม
แบบ TIG และ MIG และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 
วอ.211 วัสดุวศิวกรรม 3(3-0-6)  
IE.211 ENGINEERING MATERIALS   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต  แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ   
สมบัติเชิงกล  และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 

2.2) กลุ่มวิชาชีพบงัคับ  
 

วค.202 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)  
CT.202 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEER 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด โฟโตไดโอด เรคติไฟเออร์และ

ฟิลเตอร์ ทรานซิสเตอร์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายสัญญาณและ
การประยุกต์ใช้งาน คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ ตัวขยายสัญญาณและออสซิเลเตอร์ ตัว
ขยายสัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล  วงจรเรคกูเลต วงจรพลั้นซ์และสวิทช์ชิ่ง และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
วค.203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 3(2-3-5) 
CT.203 DIGITAL  AND LOGIC CIRCUIT DESIGN 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ทฤษฏีสวิตช์ชิ่ง การออกแบบระบบดิจิตอล พีชคณิตบูลลีน ตารางความจริง แผนภูมิคาร์นอร์ ลอจิก

เกทต่างๆ วงจรฟลิปพลอป วงจรนับ ชีพท์รีจีสเตอร์ วงจรคอมไบเนชั่นนัลลอจิก การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น
นัลแบบโมดูล วงจรซีเควลเชียลลอจิก อีซีแอล ทีทีแอล ซีมอสอื่น ๆ องค์ประกอบของหน่วยความจำ โมเดลลิ่ง
และซิมูลเลชั่น การตรวจสอบ การทดสอบ และจัดให้มีภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
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วค.204 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CT.204 DATA COMMUNICATION  AND  COMPUTER  NETWORK 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ชนิดของระบบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ ช่วงความถี่และความจุของช่องสัญญาณ 

วิธีการส่งข้อมูลแบบ เบสแบนด์ บอร์ดแบนด์ โหมดของการส่งข้อมูล ตัวกลางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การส่ง
ข้อมูลชนิดซิงโครนัส และอะซิงโครนัส ระบบเปิดและแบบจำลอง OSI ลักษณะทางกายภาพของระบบ
เครือข่าย โพรโตคอลและมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายแบบกว้าง เครือข่ายไร้
สายระบบไคแอนท์เซิฟเวอร์ การประเมินสมรรถภาพของระบบ  การบริหารเครือข่าย การรักษาความ
ปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล 

 
วค.205 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)  
CT.205 MATHEMATICS FOR COMPUTER ENGINEER  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์ เซ็ต สถิติ พีชคณิตเชิงเส้น ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เทคนิคการพิสูจน์ การนับ

เบื้องต้น กราฟ ทรี การเวียนเกิด ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจง
ของตัวอย่าง กระบวนการสุ่ม การประมาณค่า การคาดหวัง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ การถดถอย  
 
วค.301 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรม  3(2-3-5) 
CT.301 MICROPROCESSOR AND PROGRAMMING 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 เนื ้อหาเบื ้องต้นเกี ่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ หลักการเขียน

โปรแกรมควบคุมและสั่งการ สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซีพีแอลดี 
เอฟพีจีเอ โครงสร้างรีจีสเตอร์ บัสเทคโนโนโลยี แคช ไปป์ไลน์ หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และลอจิก หน่วย
ควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น ภาษาเครื่อง 
ภาษาแอสเซมบลี ภาษาซี หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ เพื่อควบคุมสั่งการและการประยุกต์ 

 
วค.303 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถ ุ 3(2-3-5) 
CT.303 OBJECT ORIENTED COMPUTER  PROGRAMMING 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 
 แนะนำการโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างภาษา คลาส อ็อบเจ็ก เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในการ

ใช้งาน การห่อหุ้ม การสืบทอด การมีลักษณะเฉพาะ ลักษณะหลายแบบ เรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ การ
เลือก การทำซ้ำ อาร์เรย์ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นและการนำไปประยุกต ์
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วค.305 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
CT.305 COMPUTER  ARCHITECTURE AND ORGANIZATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวประมวลผล 

สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผลและหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ รีจีสเตอร์ หน่วยควบคุม ระบบบัส การ
จัดองค์ประกอบของซีพียู สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำ การเชื่อมต่อ การสื่อสาร
กับอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วค.307 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม 3(2-3-5) 
CT.307 DATA STRUCTURES AND  ALGORITHMS 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 
 พื้นฐานการวิเคราะห์อัลกอริทึม อัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณ โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการ

กระทำที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ สแต็ก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และกราฟ เปรียบเทียบโครงสร้างแบบต่อเนื่อง
และแบบไม่ต่อเนื่อง ในเชิงพื้นที่และเวลา ชนิดข้อมูลแอบสแตร็กในภาษาชั้ นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง 
และแบบทำซ้ำ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของแต่ละวิธี แนวทางการแก้ปัญหาในแบบต่างๆ เช่น อัลกอริทึม
แบบกรีดด้ี ดีไวด์แอนด์คองเคอร์ แบ็กแทร็กกิง 

 
วค.308 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
CT.308 OPERATING SYSTEMS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ การทำงานของระบบปฏิบัติการเวลาจริง แนวคิดเรื่องโพรเซส 

การทำซิงโครไนเซชั่นของโพรเซส การทำคอนเคอร์เรนซีของโพรเซส การจัดลำดับงาน ปัญหาคลาสสิกในการ
ทำมิวชวลเอ็กซ์คลูชัน การบริหารหน่วยความจำแบบเพจและแบบเซ็กเมนต์  ระบบไฟล์และดิสก์ การจัดการ
อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัยและการป้องกัน การประเมินสมรรถภาพของระบบ 
 
วค.309 ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล 3(3-0-6) 
CT.309 DATABASE SYSTEM AND SQL LANGUAGE 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 แนวคิดระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์
มัลไลเซชั่น กระบวนการทรานแซ็คชั่น ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาเอสคิวแอล 

 
วค.310 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1(0-3-1) 
CT.310 COMPUTER ENGINEERING PROJECT PREPARATION 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 เตรียมโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเลือกโครงงาน การกำหนดปัญหา การค้นหา

ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะในการเลือกโครงงาน การสำรวจเอกสารของหัวข้อที่เลือก การจัดทำเอกสารข้อเสนอ
โครงงาน การเขียนรายงานเชิงเทคนิค และการนำเสนอ 
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วค.330 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
CT.330 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ระบบ ผัง

งาน ตารางตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ การศึกษาขอบเขตปัญหาของระบบ การจัดทำ
โครงงานและศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการออกแบบระบบ การประเมินขนาดฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงานการ
ออกแบบแฟ้มข้อมูล และรูปแบบการแสดงผล การเขียนคู่มือ การตรวจสอบและประเมิน การทำรายงาน  
ขั้นสุดท้ายกรณีศกึษาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ลูกหนี้ เงินเดือน สินค้าคงคลังและบุคลากร 

 
วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-1)  
CT.411 COMPUTER ENGINEERING PROJECT 1  

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรอืเรียนควบกับวิชา วค.310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
 การทำโครงงานหรืองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์

ที่ปรึกษา ในระหว่างภาคการศึกษามีการเสนอรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษานักศึกษาจะต้องส่งรายงานและสรุปรายงาน พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ 

 
วค.414 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-3)  
CT.414 COMPUTER ENGINEERING PROJECT 2  

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.411 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การศึกษาการออกแบบ สร้าง และพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษา

ต้องส่งปริญญานิพนธ์และส่งโครงงานที่ทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 

วค.423 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3(3-0-6) 
CT.423 SOFTWARE ENGINEERING 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษากระบวนการซอฟท์แวร์ รายละเอียดวิธีการพัฒนาความต้องการ (Requirement) และ

ข้อกำหนด (Specifications) ของซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม (Conventional Design) 
และแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) รายละเอียดของการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับความ
ต้องการ และการตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับข้อกำหนด การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและการแก้ไข
ข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ ตลอดจนถึงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) และการใช้
เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE) 
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2.3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาเลือกฮาร์ดแวร์และอินเตอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง 

 
วค.341 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
CT.341 MICROCONTROLLER APPLICATION FOR  PROCESS CONTROL 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

พื้นฐานการผลิตและระบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ระบบควบคุมการผลิตแบบเชิงเลข แขนกล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การจัดการ
และการเก็บพัสดุ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรล เลอร์
เพื่อช่วยการผลิตอัตโนมัต ิ
 
วค.342 ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
CT.342 COMPUTER AUTOMATION CONTROL SYSTEM 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

การออกแบบและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารแบบต่าง ๆ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยนำไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดย
คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพที่ทำการติดต้ัง เพื่อเลือกวิธีการติดตั้งที่เหมาะสม 
 
วค.343 การพัฒนาหุน่ยนต์ขนาดเล็ก 3(3-0-6) 
CT.343 MICRO ROBOT DEVELOPMENT 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 พื้นฐานหุ่นยนต์ เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ทั ้งชุดกลไก และชุดควบคุม การแสดงผล การเคลื่อนที่ ตัว
ตรวจจับ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิ นพุท เอาท์พุทต่าง ๆ เช่น  
ตัวตรวจจับ มอเตอร์ สัญญาณเสียงอัลตร้า การประกอบและการทดสอบระบบ เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เชื่อมต่อ การตรวจสอบและแก้ไขระบบ 
 
วค.344 ปฏิบัติการการพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 1(0-3-1) 
CT.344 MICRO ROBOT DEVELOPMENT LABORATORY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 
 
วค.345 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6) 
CT.345 EMBEDDED SYSTEM DESIGN 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                      
 ภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว การสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับภายนอก การ
ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และเสถียรภาพ หลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และ
กรณีศึกษา 
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วค.353 อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งและระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
CT.353 INTERNET OF THINGS AND SMART SYSTEM 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 แนวคิดและเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง อุปกรณ์อัฉริยะ การสื่อสาร เอเจนต์และระบบ
หลายเอเจนต์ โพรโทคอล แพลตฟอร์มให้บริการอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน 
การนำไปประยุกต์ใช้งาน และกรณีศึกษา 
 
วค.471 ไมโครคอนโทรลเลอร์และแอพพลเิคชัน 3(3-0-6) 
CT.471 MICROCONTROLLER AND APPLICATIONS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ดิจิทัลอินพุทและเอาท์พุด การสื่อสารแบบอนุกรม การแปลง

จากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก ฐานเวลา การจัดการอินเทอรัปต์ เซ็นเซอร์ การ
แสดงผล เทคโนโลยีหน่วยความจำ การพัฒนา การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์  

 
วค.473 ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมไร้สายโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(3-0-6) 
CT.473 DESIGN AND DEVELOPMENT WIRELESS CONTROL SYSTEM USING 

MICROCONTROLLER 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 พื ้นฐานการออกแบบและการพัฒนาเคร ือข ่ายเซนเซอร ์ไร ้สายและตัวควบคุม โดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการรับและส่งข้อมูล หลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ การนำไป
ประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา 

 
วค.483 หัวข้อพิเศษทางฮาร์ดแวร์และอินเตอรเ์นต็ในสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
CT.483 SPECIAL TOPIC IN HARDWARE AND INTERNET OF THINGS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาหัวข้อที่ทันสมัย กรณีศึกษา ในกลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
 

กลุ่มวิชาเลือกซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย 
 

วค.315 การออกแบบและพัฒนาเวบ็แอปพลิเคชนัแบบก้าวหน้า 3(3-0-6) 
CT.315 MODERN WEB APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบทันสมัย การพัฒนาไดนามิกเว็บ โพรโทคอลเอชทีที
พี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่ายการจัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บ
ติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสครปิต์ เทคโนโลยีเอแจ๊กซ์ การพฒันาเว็บไซต์อย่างปลอดภัย การเผยแพร่เว็บไซต์สู่
สาธารณะ 
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วค.346 พื้นฐาน คลังขอ้มูล ขอ้มูลขนาดใหญ่ และ วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(3-0-6) 
CT.346 FUNDAMENTAL OF DATA WAREHOUSING BIG DATA AND DATA SCIENCE 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่และ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ความหมาย เทคโนโลยี 
และสถาปัตยกรรม การออกแบบเพื่อพัฒนาคลังข้อมูล  และข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูล
จากคลังข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
วค.347 การออกแบบประสบการณ์และส่วนตดิตอ่ผู้ใช ้ 3(3-0-6) 
CT.347 USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถของประสาท
สัมผัสของมนุษย์ระบบติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกส์ การพัฒนาระบบโต้ตอบ การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบสารสนเทศและมัลติมีเดีย รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการนำไปใช้งาน 
 
วค.348 การประมวลผลคลาวด ์ 3(3-0-6) 
CT.348 CLOUD COMPUTING 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานและคุณลักษณะของการประมวลผลคลาวด์ เทคโนโลยีการให้บริการ แพลตฟอร์ม 
และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรองรับระบบคลาวด์ การบริหารจัดการคลาวด์ การรักษา
ความปลอดภัยบนคลาวด์ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการประมวลผลคลาวด ์
 
วค.349 ปัญญาประดษิฐ ์ 3(3-0-6) 
CT.349 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ วิธ ีการในการแทนความรู ้ โครงข่ายความหมาย เฟรม กฎ
ตรรกศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการค้นหา หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้น การวินิจฉัยของคอมพิวเตอร์โดย
อาศัยตรรกศาสตร์ ระบบฐานความรู้ ระบบประมวลผลโดยใช้กฎการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน เอ
เจนต์ชาญฉลาด ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ 

 
วค.428 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
CT.428 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาหลักการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการตัดสินใจ  หลักการสารสนเทศ  มนุษย์ในฐานะผู้ประมวลสารสนเทศ  
หลักการด้านระบบ  หลักการด้านการวางแผนและควบคุม  โครงสร้างองค์กรและหลักการจัดการระบบสนบัสนุน
การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ  ระบบสนับสนุนการจัดการด้านความรู้ข้อกำหนดความต้องการด้านสารสนเทศ  
การพัฒนา  การจัดทำให้สำเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
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วค.455 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่  3(3-0-6) 
CT.455 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ภาพรวมของแพลตฟอร์มอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่  สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี

การสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์แบบเคลื่อนที ่ แนวทางการ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครื่องเดี่ยว แนวคิดในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน และแทบเลต  

 
วค.475 เทคโนโลยีโนเอสคิวแอลและการประยุกตใ์ช้งาน 3(3-0-6) 
CT.475 NoSQL TECHNOLOGY AND APPLICATION 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเทคโนโลยีโนเอสคิวแอลในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบข้อมูลที่มีหลาย
หลาย พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน
ได ้
 
วค.477 การโปรแกรมสื่อประสมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
CT.477 MULTIMEDIA PROGRAMMING AND TECHNOLOGY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อประสม เทคโนโลยีระบบสื่อประสม ประเภทข้อมูลสื่อ
ประสม การสร้างสื่อประสม การประมวลผลข้อมูลสื่อประสมการส่งผ่านข้อมูลสื่อประสม ประเภทของไฟล์สื่อ
ประสม อุปกรณ์การเก็บข้อมูลสื่อประสมการนำเสนอข้อมูลสือประสม แอพพลิเคชั่นสื่อประสม เครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์สื่อประสม 
 
วค.478 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมชนั 3(3-0-6) 
CT.478 COMPUTER GRAPHICS AND ANIMATION   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบกราฟิกส์และพื้นฐานการทำแอนิเมชัน การทำงานของอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตที่ใช้ใน
คอมพิวเตอร์กราฟิกอัลกอริทึ่มสำหรับการวาดเส้น วงกลม วงรี การสร้างเส้นโค้งด้วยอัลกอริทึ่ม การแปลง
วัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพกราฟิกส์และแอนิเมชันด้วยการเขียนโปรแกรม 
 
วค.479 เทคโนโลยีบลอ็กเชนและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
CT.479 BLOCK CHAIN TECHNOLOGY AND APPLICATION 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเช็นการจัดเก็บข้อมูลแบบแชร์ดาต้าเบส การจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้อง
อาศัยคนกลางในการเก็บข้อมูล รูปแบบการทำงาน การรับส่งข้อมูล ระบบกลไกในการเข้ารหัสของข้อมูล 
ความปลอดภัยของเทคโนโลยี การนำไปประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา 
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วค.484 หัวข้อพิเศษทางซอฟต์แวรแ์ละมัลติมีเดีย  3(3-0-6) 
CT.484 SPECIAL TOPIC IN  SOFTWARE AND MULTIMEDIA 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาหัวข้อที่ทันสมัยในกลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย 
 

วค.485 การประมวลผลภาพดิจิตอลและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
CT.485 DIGITAL IMAGE PRPCESSING AND APPLICATION 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภาพดิจิทัล พื้นฐานของภาพดิจิทัง การเพิ่มคุณภาพของภาพ
การซ่อมแซมภาพ การบีบอัดภาพ การวิเคราะห์ภาพ การประมวลผลภาพ รวมถึงเครื ่องมือและวิธีการ
วิเคราะห์ ซึ่งใช้ในการประมวลผลภาพดิจิทัล 

 
กลุ่มวิชาเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

 
วค.334 การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(3-0-6) 
CT.334 COMPUTER SYSTEM AND NETWORK ADMINISTRATIONS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ วินโดว์ วีเอ็มแวร์ และดิกส์เลส 

เป็นต้น ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย เช่น สวิตช์ เราท์เตอร์ ไฟร์วอล์ วีพีเอ็นเราท์เตอร์ และ เน็ตเวิร์ค
มอนิเตอร์ เป็นต้น ศึกษาอุปกรณ์แม่ข่าย ระบบหน่วยความจำหลัก ระบบ SAN และ NAS ขั้นตอนการทำงาน
ของระบบต่างๆ ข้างต้น การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา การสำรองข้อมูล การวิเคราะห์และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบ 

 
วค.350 เทคโนโลยีเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย 3(3-0-6) 
CT.350 WIRE AND WIRELESS NETWORK TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE ที่เกี่ยวข้อง โพรโตคอล 

องค์ประกอบของเครือข่าย การติดตั้ง การเชื่อมต่อ ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย  การค้นหาเส้นทางใน
เครือข่าย ความปลอดภัยในเครือข่ายแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

 
วค.351 ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CT.351 INFORMATION AND COMPUTER SYSTEM SECURITY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การศึกษาเทคนิคของการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจ 
สอบสิทธิ์ในการใช้งานในระบบเครือข่าย ระบบตรวจสอบและป้องกันผู้บุกรุก ไวรัสคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยทั่วไป และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
ป้องกันขั้นสูงโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงทางสถิติและกรณีศึกษา 
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วค.352 เทคโนโลยีการให้บริการอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) 
CT.352 INTERNET SERVICE TECHNOLOGY 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้พื้นฐานของการให้บริการอินเตอร์เน็ต การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหลักการ
ทำงานและการประยุกต์ใช้งานของ เทลเน็ต เอฟทีพี ระบบดีเอ็นเอส ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โพรโท
คอล เอสเอ็มทีพี พีโอพี ไอเอ็มเอพี่ ระบบเว็บและโพรโทคอลเอชทีทีพี ไฟร์วอล และ การแปลงที่อยู่เครือข่าย
กรณีศึกษา การใช้งานซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื ่อนำไปสร้างระบบสำหรับการให้บริการในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
วค.474 การออกแบบและการจัดการศูนย์ข้อมูล  3(3-0-6) 
CT.474 DATA CENTER DESIGN AND MANAGEMENT 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ศึกษาการออกแบบศูนย์ข้อมูล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนและป้องกันเพลิง
ไหม้ การออกแบบพื้นยก ระบบสำรองไฟ ระบบป้องกันข้อมูลจากภัยพิบัติ การเดินสายไฟฟ้ากำลังและ
สายสัญญาณและท่อส่งต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล การจัดการข้อมูลในศูนย์ การรักษาความปลอดภัย 
 
วค.480 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและจริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CT.480 INFORMATION SYSTEM INTEGRITY AND ETHICS FOR COMPUTER ENGINEER 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ช่องโหว่ ภัยคุกคามระบบสารสนเทศ การโจมตีเพื่อรบกวนการ
ทำงานของระบบ หลักการในการรักษาความปลอดภัย เทคนิคและกระบวนการป้องกันการโจมตีระบบ
สารสนเทศ การประเมินความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การปรับปรุงความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
และ จริยธรรมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 
 
วค.481 การออกแบบเครือข่ายเบื้องต้น   3(3-0-6) 
CT.481 INTRODUCTION TO NETWORK DESIGN 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีพื ้นฐาน องค์ประกอบระบบเครือข่าย การติดตั ้ง เชื ่อมต่อ การสร้างระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยีสวิตซ์แบบต่าง ๆ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แนวคิดในเรื่องของการหาเส้นทางและการสวิตซ์ การ
ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในระดับชั้นที่ 2 และ 3 การใช้งานเครือข่ายเสมือน สแปนนิ่งทรี การหา
เส้นทางระหว่างเครือข่ายเสมือน และความปลอดภัยในเครือข่าย 
 
วค.482 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ    3(3-0-6) 
CT.482 SPECIAL TOPICS IN NETWORK AND SYSTEM TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การศึกษาหัวข้อที่ทันสมัย กรณีศึกษา ในกลุม่วิชาทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ 
  



   มคอ.2 

48 
 

 กลุ่มวิชาเลือกประสบการณภ์าคสนาม 
 
วค.400 ฝึกงานอุตสาหกรรม 0(0-0-300)  
CT.400 INDUSTRIAL   TRAINING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือในห้องปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 300 ชั่วโมง 
 
วค.502 สหกิจศึกษาสำหรับวศิวกรคอมพิวเตอร ์ 6(0-40-0) 
CT.502 COOPERATIVE  EDUCATION FOR COMPUTER ENGINEER 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา วค.411  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  
 นักศึกษาต้องเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานวิชาสหกิจ

ศึกษา  ไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง   ได้แก่  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและขั้นตอน
ของสหกิจศึกษา ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคคลิคกภาพเพื่อสังคมการทำงาน การเตรียมความพร้อมสู่
ความสำเร็จ เป็นต้น  หลังจากนั้น  นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 600 
ชั่วโมง  รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมดครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาฯกำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำไปเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา  เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สหกิจศึกษาเป็นสัญลักษณ์ A ถึง F โดยวัดจากผลการ
ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติ งานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ 

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  แต่
ต้องไม่ซ้ำกับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษา
อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
อื่นๆได้ และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดยการสอบ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2. โครงสร้างหลกัสูตรสำหรับผู้เข้าศึกษาที่มคีุณสมบัติตามข้อ  2.2.2  คือเป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทียบเท่า 

 
2.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า   83   หน่วยกิต 
 

 2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการยกเว้น          30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 6 หน่วยกิต  
(2) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต      

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 16 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวตักรรม  
 และการเป็นผูป้ระกอบการ 3 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลปแ์ห่งชีวิต 2 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก 3 หน่วยกิต 
(5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
(6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 2 หน่วยกิต 

1.3) รายวิชาเลือกอิสระ 5 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ได้รับการยกเว้น   4 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ได้รับการยกเว้น   1 หน่วยกิต 
 วอ.102  กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานสำหรบัวิศวกร  1(0-3-1) 
2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้รับการยกเว้น   3 หน่วยกิต 
  วค.202  อิเล็กทรอนิกส์สำหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-5) 
2.3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา ไม่ได้รับการยกเว้น  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ได้รับการยกเว้น 6 หน่วยกิต 
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3.  ตารางแผนการเรยีนของหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สำหรบัผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเทา่ 
 

ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณ.109 
วอ.211 
วก.107 
วค.203 

 
วค.204 

 
วค.205 

แคลคูลัส 1 
วัสดุวิศวกรรม  
การเขียนแบบวิศวกรรม 
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ 
วงจรตรรก 
การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-3-5) 
3 (2-3-5) 

 
3 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 

คณ.110 
ฟส.210 
วค.102 
วค.305 

 
วค.307 
วค.309 

แคลคูลัส 2 
ฟิสิกส์ 1 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการ
ออกแบบระบบ 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 
ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล 

3 (3-0-6) 
3 (2-3-5) 
3 (2-3-5) 
3 (3-0-6) 

 
3 (2-3-5) 
3 (3-0-6) 

 

รวม 18(16-6-34) รวม 18(15-9-33) 
 

ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

คณ.208 
ฟส.211 
วค.303 
วค.423 
วค.310 
วค.xxx 

แคลคูลัส 3 
ฟิสิกส์ 2 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ   
วิศวกรรมซอฟท์แวร ์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (1) 

3 (3-0-6) 
3 (2-3-5) 
3 (2-3-5) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-1) 
3 (3-0-6) 

วก.217 
วค.308 
วค.301 

 
วค.330 

 
วค.411 
วค.xxx 

กลศาสตร์วิศวกรรม  
ระบบปฏิบัติการ 
ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เขียนโปรแกรม                 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 
โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา (2) 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-3-5) 

 
3 (3-0-6) 

 
1 (0-3-1) 
3 (3-0-6) 

รวม 16(13-9-29) รวม 16(14-6-30) 
 

  ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (แผนที่ 1 ฝึกงานอตุสาหกรรม) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.400 ฝึกงานอุตสาหกรรม 0 (0-0-300) 

รวม 0 (0-0-300) 
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ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนที่ 1 ฝึกงานอุตสาหกรรม) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.414 โครงงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 2 
3 0-9-3) วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (5) 3 (3-0-6) 

วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (3) 3 (3-0-6) วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (6) 3 (3-0-6) 
วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (4) 3 (3-0-6) รวม 6(6-0-12) 

   ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนที่ 2 สหกิจศึกษา) 
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   วค.502 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

6(0-40-0) 

รวม 9(6-9-15) รวม 6(0-40-0) 
 
*รวมหน่วยกิตช้ันปีที่ 1- 3 (ทั้งหลักสูตร)  83 หน่วยกิต 
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4.  ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์
หรือเทียบเท่า 

 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.109 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) คณ.109 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม  3 (2-3-5) วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม  3 (2-3-5) 
วค.203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ

วงจรตรรก 
3 (2-3-5) วค.203 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ

วงจรตรรก 
3 (2-3-5) 

วค.204 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

3 (3-0-6) วค.204 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

3 (3-0-6) 

วค.205 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

3 (3-0-6) วค.205 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

3 (3-0-6) 

      
รวม 18(16-6-34) รวม 18(16-6-34) 

 
 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.110 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) คณ.110 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4 (3-3-7) ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3 (2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น      
3 (2-3-5) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น      
3 (2-3-5) 

วค.305 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
การออกแบบระบบ 

3 (3-0-6) วค.305 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
การออกแบบระบบ 

3 (3-0-6) 

วค.308 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) วค.307 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิมึ 3 (2-3-5) 
วค.309 ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอส

คิวแอล 
3 (3-0-6) วค.309 ระบบฐานข้อมูลและภาษาเอส

คิวแอล 
3 (3-0-6) 

รวม 19(17-6-36) รวม 18(15-9-33) 
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     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.208 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) คณ.208 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 4 (3-3-7) ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3 (2-3-5) 
วค.307 โครงสร้างข้อมูลและ

อัลกอริทึม 
3 (2-3-5) วค.303 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เชิงวัตถุ   
3 (2-3-5) 

วค.423 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3 (3-0-6) วค.423 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3 (3-0-6) 
วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (1)  3 (3-0-6) วค.310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
  1 (0-3-1) 

   วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (1) 3 (3-0-6) 
รวม 16(14-6-30) รวม 16(13-9-29) 

 
 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3 (3-0-6) วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3 (3-0-6) 
วค.303 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง

วัตถุ 
3 (2-3-5) วค.308 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 

วค.304 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เขียนโปรแกรมแอสแซมบล ี

3 (2-3-5) วค.301 ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เขียนโปรแกรม 

3 (2-3-5) 

วค.330 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

3 (3-0-6) วค.330 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

3 (3-0-6) 

วค.411 โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 (0-3-1) วค.411 โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 (0-3-1) 
วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (2)  3 (3-0-6) วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (2)  3 (3-0-6) 

รวม 16(13-9-29) รวม 16(14-6-30) 
 
 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (แผนที่ 1 ฝึกงานอตุสาหกรรม) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.400 ฝึกงานอุตสาหกรรม                      0 (0-0-300) วค.400 ฝึกงานอุตสาหกรรม                      0 (0-0-300) 

รวม 0 (0-0-300) รวม 0 (0-0-300) 
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     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วค.414 โครงงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 2 
3 (0-9-3) วค.414 โครงงานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 2 
3 (0-9-3) 

วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (3)  3 (3-0-6) วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (3)  3 (3-0-6) 
วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (4)  3 (3-0-6) วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (4)  3 (3-0-6) 
วค. xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (5)  3 (3-0-6)    

รวม 12(9-9-21) รวม 9(6-9-15) 
 
 

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนที่ 1 ฝึกงานอุตสาหกรรม) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (6) 3(3-0-6) วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (5) 3(3-0-6) 
วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (7) 3(3-0-6) วค.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (6) 3(3-0-6) 

รวม 6(6-0-12) รวม 6(6-0-12) 
 

 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผนที่ 2 สหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วค.502 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

6(0-40-0) วค.502 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์ 

6(0-40-0) 

รวม 6(0-40-0) รวม 6(0-40-0) 
   
 *รวมหน่วยกิต ทั้งหลักสูตร  87 หน่วยกิต          *รวมหน่วยกิต ทั้งหลักสตูร  83 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 


