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แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต 
CPE 100 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัวศิวกร 3 (2-2-6) 

 (Computer Programming for Engineers)  
CPE 101 เปิดโลกวศิวกรรมศาสตร์  3 (2-2-6) 

 (Engineering Exploration)  
CPE 111 คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร์ 3 (2-2-6) 

 (Discrete Mathematics for Computer Engineers)  
LNG 120 ภาษาองักฤษทัว่ไป 3 (3-0-6) 

 (General English)  
MTH 101 คณิตศาสตร ์1 3 (3-0-6) 

 (Mathematics I)  
PHY 103 ฟิสกิสท์ัว่ไปส าหรบันกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์1          3 (3-0-6) 

 (General Physics for Engineering Student I)  
 รวม 18 (15-6-36) 

 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต 
CPE 112 การเขยีนโปรแกรมดว้ยโครงสรา้งขอ้มลู 3 (2-2-6) 

 (Programming with Data Structures)  
CPE 121 พืน้ฐานวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 3 (2-2-6) 

 (Basic Circuits and Electronics)  
GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 

 (Learning and Problem Solving Skills)  
LNG 220 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 3 (3-0-6) 

 (Academic English)  
MTH 102 คณิตศาสตร ์2 3 (3-0-6) 

 (Mathematics II)  
PHY 104 ฟิสกิสท์ัว่ไปส าหรบันกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์2          3 (3-0-6) 

 (General Physics for Engineering Student II)  
 รวม 18 (16-4-36) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 56 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต 
CPE 222 อเิลก็ทรอนิกสด์จิทิลัและการออกแบบวงจรเชงิตรรกะ 3 (2-2-6) 

 (Digital Electronics and Logic Design)  
CPE 231 ขัน้ตอนวธิ ี                     3 (3-0-6) 

 (Algorithms)  
GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ   3 (3-0-6) 

 (Miracle of Thinking)  
LNG 223 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในทีท่ างาน 3 (3-0-6) 

 (English for Workplace Communication)  
MTH 234 พชีคณิตเชงิเสน้ 3 (3-0-6) 

 (Linear Algebra)  
CHM 103 เคมพีืน้ฐาน 3 (3-0-6) 

 (Fundamental Chemistry)  
หรอื MIC 101 ชวีวทิยาทัว่ไป 3 (3-0-6) 

 (General Biology)  
 รวม 18 (17-2-36) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต 
CPE 223 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 3 (2-2-6) 

 (Computer Architectures)  
CPE 232 แบบจ าลองขอ้มลู 3 (2-2-6) 

 (Data Models)  
CPE 241 ระบบฐานขอ้มลู 3 (2-2-6) 

 (Database Systems)  
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ 3 (3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living)  
GEN xxx วชิาเลอืกหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 3 (3-0-6) 

 (General Education Elective I)  
STA 302 สถติสิ าหรบัวศิวกร  3 (3-0-6) 

 (Statistics for Engineers)  
 รวม 18 (15-6-36) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต 
CPE 333 ระบบปฏบิตักิาร 3 (3-0-6) 

 (Operating Systems)  
CPE 334 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

 (Software Engineering)  
CPE 342 การเรยีนรูข้องเครื่อง 3 (2-2-6) 

 (Machine Learning)  
GEN 101 พลศกึษา              1 (0-2-2) 

 (Physical Education)  
GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ   3 (3-0-6) 

 (Beauty of Life)  
PRE 380 เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 (Engineering Economy)  
 รวม 16 (14-4-32) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 50 

 
ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหน่วยกิต 

CPE 301 ประเดน็ความเป็นมอือาชพีดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 (1-0-2) 
 (Professional Issues in Computer Engineering)  

CPE 313 สญัญาณและระบบเชงิเสน้ 3 (2-2-6) 
 (Signals and Linear Systems)  

CPE 314 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์                     3 (2-2-6) 
 (Computer Networks)  

CPE 324 ระบบสมองกลฝังตวั                      3 (2-2-6) 
 (Embedded Systems)  

GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้ า 3 (3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership)  

       CPE 3xx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์1 3 (3-0-6) 
 (Computer Engineering Elective I)  
 รวม 16 (13-6-30) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 49 



 

 
ชั้นปีที่ 3   ภาคการศึกษาการศึกษาพิเศษ       จำนวนหน่วยกิต 

CPE 300 ฝึกวชิาชพีคอมพวิเตอร ์                        2 (0-35-4) 
 (Computer Professional Practices)  

 รวม 2 (0-35-4) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 39 

 
แผนการศึกษาปกติ 

ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต 
  CPE 401 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์1 3 (0-6-9) 

 (Computer Engineering Project I)  
CPE xxx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์2 3 (3-0-6) 

 (Computer Engineering Elective II)  
CPE xxx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์3 3 (3-0-6) 

 (Computer Engineering Elective III)  
XXX xxx วชิาเลอืกหมวดวชิาเลอืกเสร ี1 3 (3-0-6) 

 (Free Elective I)  
 รวม 12 (9-6-27) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 42 

 
ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต 

CPE 402 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์2 3 (0-6-9) 
 (Computer Engineering Project 2)  

CPE xxx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์4 3 (3-0-6) 
 (Computer Engineering Elective IV)  

GEN xxx วชิาเลอืกศกึษาทัว่ไป 2 3 (3-0-6) 
 (General Education Elective II)  

XXX xxx วชิาเลอืกหมวดวชิาเลอืกเสร ี2 3 (3-0-6) 
 (Free Elective II)  
 รวม 12 (9-6-27) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 42 



 

แผนการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกบัการท างาน 
ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1       จำนวนหน่วยกิต 

CPE 403 การศกึษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน 9 (0-35-5) 
 (Work-Integrated Learning)  
 รวม 9 (0-35-5) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 40 

 

 

ชั้นปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2       จำนวนหน่วยกิต 
CPE xxx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์2 3 (3-0-6) 

 (Computer Engineering Elective II)  
CPE xxx วชิาเลอืกทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์3 3 (3-0-6) 

 (Computer Engineering Elective III)  
GEN xxx วชิาเลอืกศกึษาทัว่ไป 2 3 (3-0-6) 

 (General Education Elective II)  
XXX xxx วชิาเลอืกหมวดวชิาเลอืกเสร ี1 3 (3-0-6) 

 (Free Elective I)  
XXX xxx วชิาเลอืกหมวดวชิาเลอืกเสร ี2 3 (3-0-6) 

 (Free Elective II)  
 รวม 15 (15-0-30) 
 ชัว่โมง /สปัดาห ์ = 45 

 

 

 

 

 



 

คำอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 
(Physical Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ หลักการ
ออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะ
กีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกท่ีดีมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and 
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with 
rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, 
according to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship 
in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being 
good spectators. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1. มีทักะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง 
2. แสดงออกถึงการมนี้ำใจนักกีฬา และรู้กติกาและมารยาทในการเล่นและชมกีฬา 
3. เข้าใจหลักการในการออกกำลังกาย และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 

 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต                        3(3-0-6) 

(Man and Ethics of Living) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และนำความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้
ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์



 

แห่งตนเองและผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

This course studies the concept of living and working based on KMUTT’s Mission to 
develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to 
demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative learning 
approaches. Students will be able to gain KMUTT’s desirable vision of the University such as, 
social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and to apply knowledge toward life in 
KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1. สามารถนำความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคำนึงถึง
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของตน และสามารถรับผิดชอบการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. มีความเข้าใจในพ้ืนฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา          3(3-0-6) 

(Learning and Problem Solving Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการ
ความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทำโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการกำหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ 
รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้าง
ความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจำลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการ
นำเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students 
will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning 
processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; 
defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating 
ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 



 

1. เข้าใจและสามารถนำกระบวนการในการแก้ปัญหามาใช้ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่
กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม 

2. มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้ 
3. มีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง 
4. สามารถสร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม 

 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด                       3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและพัฒนา
นักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิ งวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎี
หมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการ
ทำตัวอย่างหรือกรณีเพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหาร
จัดการ สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking 
to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical 
thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  Moreover, idea 
connection/story line and writing are explored.  Examples or case studies are used for problem 
solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, 
management, and environment, etc. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1. เข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ 
2. สามารถนำทักษะการคิดไปประยุกต์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต                          3(3-0-6) 
(Beauty of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้และเรียนรู้
เกี่ยวกบัคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการดำรงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์  

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, appreciation 
and expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to experience learning that 
stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the 
cultural and natural environments. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1. เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการดำรงชีวิตมนุษย์ 
2. สามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
3. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
4. ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ      3(3-0-6) 
            (Modern Management and Leadership) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร 

การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ 

This course examines the modern management concept including basic functions of 
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, 
leadership, human resource management, management of information systems, social 
responsibility and its application to particular circumstances. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

1. มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 



 

2. สามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้เวลา และการวางแผน
การเงินเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้ 

3. สามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 

4. สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองให้มีทักษะผู้นำได้อย่างเ
หมาะสม 

 
LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป           3 (3-0-6) 
  (General English)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา

ให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน  
ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ ไปพร้อมกัน  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและใช้
ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
นักศึกษา ด้วยการผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองกับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความจำเป็นของแต่ละคนด้วยการทำกิจกรรมหรือโครงงานขนาดเล็กในการทำกิจกรรม
และโครงงานดังกล่าว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ภาษาที่เรียนได้จริง  

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive attitudes 
towards language learning.   Covering all four skills integrated through topics related to everyday 
English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness of 
both language and learning. And it thus enabling them to understand and use English with relative 
ease and efficiency.  To enhance life- long learning skills, the course then combines classroom 
learning with self- access learning via the Self-Access Learning Centre to encourage the students 
to focus on their own specific needs through a task or a mini-project.   To accomplish the tasks, 
the students are expected to develop language skills and apply strategies learned throughout the 
course. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
1. Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday language of 
events, feelings, wishes, etc. 



 

2. Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, appearances, 
technology, past events, neighborhood and/or news. 
3. Construct and extend a conversation in a variety of contexts. 
4. Do self-study to improve English skills. 
5. Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily life events. 
6. Have responsibility and ethical awareness.    
 
LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ           3 (3-0-6) 
  (Academic English) 

ว ิชาบ ังค ับก ่อน : LNG 120 General English หร ือได ้ร ับการยกเว ้นไม ่ต ้องเร ียนว ิชา  
LNG 120 ในกรณีคะแนนสอบ O-Net สูงกว่า 40 คะแนน 

รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและ 
การเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ผ่านการสื่อสารในการทำงานด้านวิชาการและการสื่อสารเชิงเทคนิค 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษนอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหลากหลาย
รูปแบบ 

The course aims at developing English communication skills covering listening, speaking, 
reading, and writing. In particular, it emphasizes the use of these skills in meaningful 
communicative tasks in academic and technological contexts. The students will be engaged in a 
variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English. 
Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes. 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcomes) 
1. Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics. 
2. Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons. 
3. Ask and answer questions for information. 
4. Make effective presentations on topics of interest. 
5. Have responsibility and ethical awareness.    
 
 
 



 

MTH 101 คณิตศาสตร ์1        3 (3-0-6) 
 (Mathematics I) 

ทบทวนฟังกช์นัและสมบตัขิองฟังกช์นั จ านวน e ฟังกช์นัลอการทิมึ ฟังกช์นัผกผนั ลมิติของ
ฟังกช์นั การคณนาของลมิติ ฟังกช์นัตรตี่อเนื่อง แนวคดิพืน้ฐานของอนุพนัธ ์อนุพนัธข์องฟังก์ชนั
พชีคณิต กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัอดิศยั อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัผกผนั การหาอนุพนัธ์โดย
ปรยิาย อนุพนัธ์อนัดบัสูง รูปแบบยงัไม่ก าหนดและกฎโลปิตาล ผลต่างเชงิอนุพนัธ์ การประมาณ
ค่าเชงิเสน้ ทฤษฎบีทค่าสูงสุด-ต ่าสุด ทฤษฎบีทของรอล และทฤษฎบีทค่ามชัฌมิ ความเวา้และ
อนุพนัธอ์นัดบัสอง การใชอ้นุพนัธแ์ละลมิติในการการวาดภาพเสน้โคง้ การประยุกตปั์ญหาสูงสุด-
ต ่าสุด อตัราสมัพทัธ์ แนวคดิพืน้ฐานของปรพินัธ์ ทฤษฎหีลกัมูลของแคลคูลสั สมบตัขิองปฏยิานุ
พนัธ์และปรพินัธ์จ ากดัเขต ปรพินัธ์ไม่จ ากดัเขต การหาปรพินัธ์โดยการแทนค่า การหาปรพินัธ์
โดยการแยกส่วน การหาปริพนัธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้น  
ปรพินัธ์ไม่ตรงแบบ การหาปรพินัธ์เชงิตวัเลข ฟังก์ชนัหลายตวัแปร กราฟของสมการ อนุพนัธ์
ย่อย ผลต่างเชงิอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวกิฤต อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสอง สุดขดีสมัพทัธ์ สูงสุดและ
ต ่าสุด และจุดอานมา้ 

Review function and their properties, number e, logarithm function, inverse function. 
Limit of function, computation of limits, continuous function.  Basic concepts of derivative, 
derivative of algebraic function, the chain rule, derivatives of transcendental functions, 
derivatives of inverse function, implicit differentiation, higher order derivatives, 
indeterminate form and L’Hopital’ s rule.  Differentials, linear approximation, the max-min 
value theorem.  Rolle’ s theorem and mean value theorem.  Concavity and second 
derivative, using derivative and limits in sketching graph, applied max-min problem, related 
rates.  Basic concepts of integrals, fundamental theorem of calculus, properties of 
antiderivatives and definite integrals, indefinite integral, integration by substitution, 
integration by parts, integration by partial fractions. Area under curve and areas between 
curves.  Improper integrals, numerical Integration.  Function of several variables, graph of 
equations.  Partial derivative, differentials, the chain rule.  Critical points, second order 
partial derivative, relative extrema, maxima and minima, and saddle points. 

 ผลลพัธก์ารเรียนรู้ : 
 Students should be able to 

1. Solve problems and express mathematical ideas coherently in written form based 
on mathematical logic 



 

2. Explain concepts in functions of one or more variables and calculate inverse 
functions, limits, derivatives, maxima and minima, and linear approximation 

3. Explain concepts and how to use the theorems that apply specifically to continuous 
functions (intermediate value theorem, extreme value theorem) and to differentiable 
functions (chain rule, Rolle’s theorem, mean value theorem, l’Hˆopital’s rule) 

4. Explain the concepts of differential calculus of functions of two or more variables, 
continuity, partial differentiation, chain rule, Implicit differentiation 

5. Find anti-derivatives by using standard techniques 
6. Describe how the Fundamental Theorem of Calculus can be used both to evaluate 

integrals and to define new functions, and determine their basic properties 
7. Apply calculus concepts in related rates, minimum and maximum problems, graph 

sketching, area, and volume 
 
MTH 102   คณิตศาสตร ์2        3 (3-0-6) 
 (Mathematics II) 
 วิชาบงัคบัก่อน : MTH 101 Mathematics I 

 สเกลารแ์ละเวกเตอร ์ผลคูณภายใน ผลคูณเชงิเวกเตอร ์ผลคูณเชงิเกลารข์องสามเวกเตอร ์
เสน้และระนาบในปรภิูมสิามมติ ิ

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการ
เปรยีบเทียบ การทดสอบด้วยอตัราส่วน อนุกรมสลบั การลู่เข้าสมับูรณ์ การกระจายทวินาม 
อนุกรมก าลงั สตูรของเทยเ์ลอร ์

 ฟังก์ชนัเป็นคาบ อนุกรมฟูริเยร์ พิกัดเชิงขัว้ พื้นที่ในพิกัดเชิงขัว้ ปริพนัธ์จ ากัดเขตบน
ระนาบและบรเิวณทรงตนั ปริพนัธ์สองชัน้ในมุมฉาก ปรพินัธ์สองชัน้ในรูปแบบเชงิขัว้ การแปลง
ของตวัแปรในปรพินัธ์หลายชัน้ ปรพินัธ์สามชัน้ในพกิดัฉาก ปรพินัธ์สามชัน้ในพกิดัทรงกระบอก
และพกิดัทรงกลม 

 Scalars and Vectors, Inner Product, Vectors Product, Scalar Triple Product, Line and 
Plane in 3-Space. 

 Mathematical Induction, Sequences, Series, The Integral Test, The Comparison Test, 
The Ratio Test, The Alternating Series and Absolute Convergence Tests, Binomial 
Expansion, Power Series, Taylor’s Formula. 



 

Periodic Functions, Fourier Series, Polar Coordinates, Areas in Polar Coordinates, 
Definite Integral over Plane and Solid Regions, Double Integrals, Double Integrals in Polar 
Form, Transformation of Variable in Multiple Integrals, Triple Integrals in Rectangular 
Coordinates, Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ : Students should be able to 
1. Prove simple mathematical statement by induction 
2. Give definitions of various types of sequences and series 
3. Explain the concepts of convergent and divergent sequences and series and be able 

to test & verify them 
4. Describe and convert functions to power, Taylor’s or Fourier series 
5. Convert functions to polar coordinates system, sketch graphs and find areas under 

curves 
6. Give definitions of and calculate double and triple integrals 
7. Apply the concepts of double and triple integrals to real-world problems 
8. Describe and compute about scalars and vectors 
9. Find and describe equation of lines and plane in 3D-space 

 
MTH 234 พีชคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6)  

    (Linear Algebra) 
วิชาบงัคบัก่อน : MTH 101 คณิตศาสตร ์1 

มติจิากดัของปรภิูมเิวกเตอร ์ปรภิูมยิ่อย ฐานและมติ ิการแปลงเชงิเสน้ เมทรกิซแ์ละการดา
เนินการเชงิเสน้ ดเีทอรม์แินนต ์ค่าเจาะจงและเวกเตอรเ์จาะจง การทาใหเ้ป็นเมทรกิซท์แยงมุม 
รปูแบบบญัญตัสิาหรบั การแปลงเชงิเสน้ รูปแบบกาลงัสอง  

Finite dimension of vector spaces. Subspaces. Bases and dimension. Linear 
transformation. Matrices and linear operations. Determinants. Eigenvalues and 
eigenvectors. Diagonalization of matrices. Canonical forms for linear transformations. 
Quadratic forms.  
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : 
1. Students are able to explain main concept of vector space, dimension, basis and 

subspaces. 



 

2. Students are ak,ble to compute matrix algebra, determinant, eigenvalues and 
eigenvectors. 

3. Students are able to explain and compute linear operations, linear operators and able 
to interpret the results in applications. 

 
PHY 103 ฟิสิกสท์ัว่ไปส าหรบันักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์1      3(3–0–6) 
 (General Physics for Engineering Student I) 

เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆ ทางฟิสกิส ์เวกเตอร ์การเคลื่อนทีใ่น 1-, 2-, และ 3- มติ ิ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตนั  พลงังานและงาน  โมเมนตมัเชงิเส้น  การหมุน  ทอร์กและโมเมนตมั
เชงิมุม  สมดุลและการยดืหยุ่นของไหล  การสัน่  คลื่นและเสยีง  อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์
ของก๊าซ 

Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1-, 2-, and 
3-dimensions. Newton’s laws of motion. Energy and work. Linear momentum. Rotation. 
Torque and angular momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. Oscillations. Waves and 
sound. Thermodynamics. The kinetic theory of gases.   
ผลลพัธ์การเรียนรู้ : 
1. นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและสง่งานตรงต่อเวลา 
2. นกัศกึษาสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างฟิสกิส ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ กลศาสตร ์แสง และอุณ

หพลศาสตร ์ส าหรบัการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 
PHY 104 ฟิสิกสท์ัว่ไปส าหรบันักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์2    3(3–0–6) 

  (General Physics for Engineering Students II) 
  วิชาบงัคบัก่อน : PHY 103 ฟิสิกสท์ัว่ไปส าหรบันักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ์1 

เน้นการประยุกต์ใชก้ฎต่างๆทางฟิสกิส ์สนามไฟฟ้า กฎของเกาส ์ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก เนื่องจากกระแส กฎของแอมแปร์ 
การเหนี่ยวน าและความเหนี่ยวน า สมการของแมกซเ์วลล ์การออสซลิเลตทางแม่เหลก็ไฟฟ้าและ
กระแสสลบั คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า การแทรกสอด การเลีย้วเบน โฟตอนและคลื่นสสาร อะตอม 

Emphasized on the applications of the laws of physics.  Electric fields.  Gauss’  law. 
Electric potential.  Capacitance.  Current and resistance.  Circuits.  Magnetic fields due to 
currents. Induction and inductance. Maxwell’s equations. Electromagnetic oscillations and 



 

Ampere’s law. alternating current. Electromagnetic waves. Interference. Diffraction. Photon 
and matter waves. Atoms. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ :  
1. นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายและสง่งานตรงต่อเวลา        
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสกิส์ ที่เกี่ยวข้องกบัหวัข้อ แม่เหล็กไฟฟ้า และ 

ฟิสกิสย์ุคใหม่ส าหรบัการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 

STA  302   สถิติส าหรบัวิศวกร      3(3-0-6) 

 (Statistics for Engineers) 
 วิชาบงัคบัก่อน : MTH 102 คณิตศาสตร ์2 

 ความน่าจะเป็น สัจพจน์ของความน่าจะเป็นในแชมเปิลสเปซที่ไม่ต่อเนื่อง การนับจุด
ตวัอย่างเหตุการณ์อสิระและไม่อสิระ ทฤษฎบีทของเบส ์ทวนิาม ปัวสซ์อง การแจกแจงปกต ิการ
แจกแจงร่วม การแจกแจงของผลบวกและค่าเฉลี่ย ทฤษฎีบทลมิติ ส่วนกลาง  ความแปรปรวน
ร่วมและสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์  การแจกแจงการสุ่มตวัอย่างการแจกแจงเอฟ   การประมาณค่า
และการทดสอบสมมตฐิานระเบยีบวธิกี าลงัสองน้อยสุด 

 Probability Theory; axioms for probability in discrete sample space, counting sample 
point, independent and dependent event.  Bayes’  Theorem, Binomial,  Poisson, Normal 
distribution, Joint distribution. Distribution of Sums and Averages, Central Limit Theorem, 
Covariance and Correlation, Sampling Distribution :  F- distribution, estimate and test of 
hypothesis. Least squares methods. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ : 
  นักศกึษาสามารถค านวณค่าความน่าจะเป็นและหาการแจกแจงความน่าจะเป็นได ้สามารถ
อธบิายความหมายของตวัแปรสุ่มและทฤษฎีบทเขา้สู่ส่วนกลาง สามารถค านวณค่าความน่าจะ
เป็นของตวัแปรสุม่ทีม่กีารแจกแจงแบบต่างๆ ได ้สามารถประมาณค่าต่างๆ จากตวัอย่างสุ่มและ
สามารถทดสอบสมมตฐิานไดถู้กต้อง สามารถน าแนวคดิพืน้ฐานในเรื่องความน่าจะเป็นและสถติิ
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นวศิวกรรมได ้

 
 
 
 
 



 

MIC 101   ชีววิทยาทัว่ไป        3 (3-0-6) 
 (General Biology)   

 ความรู้เบื้องต้นทางชวีวทิยา โดยเกี่ยวขอ้งกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซล  
จุลนิทรยี์ พชื และสตัว์ สารอาหารภายในเซล พลงังานของสิง่มชีวีติ การหายใจระดบัเซล และ
การสังเคราะห์แสง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตชัน้สูงกับชัน้ต ่า การจ าแนกพืชและสัตว์ 
อนุกรมวธิาน การสบืพนัธุ์ของพืชและสตัว์  ระบบนิเวศวทิยา  รวมถึงความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

 Fundamental of biology, microbial, plant and animal cell structure, component and 
function, cellular nutrition, energy of life, review of metabolic pathways :  respiration and 
photosynthesis, procaryote versus eucaryote, classification of plants and animals, numeral 
taxonomy, morphological differences and genetic variation, plant and animal reproduction, 
ecology, environment and biodiversity. 

 
 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ : 
นกัศกึษาสามารถอธบิายพืน้ฐานเกีย่วกบัเซลลแ์ละออร์แกเนลล ์การล าเลยีงผ่านเยื่อ สารชวี

โมเลกุลและเอนไซม ์การหายใจระดบัเซลล ์การสงัเคราะหด์ว้ยแสง พนัธุศาสตร ์ววิฒันาการและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ 
นิเวศวทิยาและพฤตกิรรม 

 
PRE  380   เศรษฐศาสตรวิ์ศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering Economics) 

 แนวคดิพืน้ฐานของเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม แนวคดิเกี่ยวกบัตน้ทุนและการประมาณตน้ทุน 
มูลค่าเงนิตามเวลา  การเปรยีบเทยีบการลงทุน การวเิคราะหค์วามไว การวเิคราะหก์ารทดแทน
ทรพัย์สนิ การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน การคดิค่าเสื่อมราคา การประเมินผลกระทบทางภาษี การ
ตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน    

 Basic concepts in engineering economics. Cost concepts and cost estimation.  Time 
value of money. Methods of comparison. Sensitivity analysis. Replacement Analysis. 
Break – even analysis. Depreciation. Estimating income tax consequences. Decision under 
risk and uncertainty.  
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ :  



 

1. ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบตน้ทุนและประมาณการตน้ทุน  
2. ผูเ้รยีนสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการค่าของเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงตามเวลา ในการค านวณกระแส

เงนิสดเทยีบเท่าในช่วงเวลาหรอืจุดเวลาใดๆ  
3. ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบและตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกของการลงทุน  
4. ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหก์ารลงทุนทีม่ผีลกระทบจากความเสีย่งและความไม่แน่นอน  

 
CPE  100   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกร    3 (2-2-6) 
 (Computer Programming for Engineers) 

 หลกัการเบื้องต้นของการเขยีนโปรแกรม   ชนิดของขอ้มูล ปฏบิตักิารแบบมเีงื่อนไข ค าสัง่
ท างานแบบวนรอบ โปรแกรมย่อยฟังก์ชนั การรบัข้อมูลและการส่งออก โดยใช้ตวัอย่างและ
แบบฝึกหดัเขยีนโปรแกรม การพฒันาซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะกจิกรรมการแกปั้ญหา เทคนิคทีใ่ชใ้น
การผลิตโปรแกรมให้มคีวามถูกต้องและทนทาน เช่น การแตกงานแบบบนลงล่าง การลงมือ
จ าลองการท างาน และ การทดสอบการท างานตามสมมตฐิาน เป็นต้น ทุกสปัดาห ์มปีฏบิตักิารที่
เน้นการออกแบบสรา้งและแกปั้ญหาโปรแกรมทีน่่าสนใจ 

 Fundamental concepts of programming including data types, conditional execution, 
iteration, functions, and I/O with programming exercises.  Software development as a 
problem-solving activity. Techniques for producing correct and robust programs including 
top-down decomposition, hand simulation and hypothesis- based debugging.  Weekly 
laboratory sessions focus on program design and implementation to solve interesting case 
problems. 

 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้  
1. Design, write and debug a computer program in C that solves a problem as described 
in a detailed problem specification.  
2. Create a multi-module software system to solve a problem. 
 

CPE  101   เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร ์       3 (2-2-6) 
 (Engineering Exploration)  

แนะน าหลกัการเชงิปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัวศิวกรรม  หลกัวศิวกรรม การวเิคราะห ์ออกแบบ 
และการทดลอง กระบวนการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน การท างานเป็นทมีทีอ่าศยัหลกัฟิสกิส ์
คณิตศาสตร ์การจดัการ และการสือ่สาร ใชว้ธิกีารการลงมอืปฏบิตัจิรงิ  



 

Introduction to practical concepts of engineering.  Engineering principles, analysis, 
design, and experimentation.  Project- based learning approach.  Teamed design project 
involving laws of physics, mathematics, management, and communication.  Hands- on 
experience. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Recognize roles and responsibilities of various engineering fields.  
2. Recognize well-known problems of each engineering field.  
3. Apply basic scientific knowledge to address the issue raised. 

 
CPE  111   คณิตศาสตรดิ์สครีตส าหรบัวิศวกรคอมพิวเตอร ์    3 (2-2-6) 
 (Discrete Mathematics for Computer Engineers)  

เซ็ต ความสัมพันธ์ ตรรกศาสตร์ประพจน์ ตรรกศาสตร์ภาคแสดง การใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร ์เทคนิคการพสิูจน์ ล าดบัและผลรวม การอุปนัยทางคณิตศาสตร ์การนับ การเรยีง
เปลี่ยน การจดัหมู่ ความน่าจะเป็นเชงิวยิุต ทฤษฏตีวัเลข การเขยีนโปรแกรมเชงิตรรกะ กราฟ 
ตน้ไม ้และอลักอรทิมึทีเ่กีย่วขอ้ง ออโตมาตาจ ากดัและไวยากรณ์ไม่พึง่บรบิท เครื่องทวัริง่ 

Sets, relations, propositional logic, predicate logic, mathematical reasoning, proof 
techniques.  Sequences and summation, mathematical induction.  Counting, permutation, 
combination, and discrete probability. Number theory. Logic programming, graphs, trees, 
and related algorithms. Finite automata, context-free grammar, and the Turing machine. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Use mathematics to represent and solve discrete problems. 

 
CPE  112   การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล     3 (2-2-6) 
 (Programming with Data Structures)  
 วิชาบงัคบัก่อน : CPE 100 (ไม่อนุญาตให้นักศึกษาท่ีได้ระดบัคะแนน F ในวิชา CPE 100 

ลงทะเบียนวิชาน้ี)   
 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ โดยเน้นโครงสรา้งขอ้มูลแบบพลวตั เช่น แถวล าดบัพลวตั 

รายการเชื่อมโยง ผงัตน้ไม ้ และตารางแฮช เป็นตน้ การใชซ้ ้าโมดลู ในซอฟตแ์วรห์ลายโมดลู 
หลกัการของกระบวนค าสัง่ การก าหนดสาระส าคญัของขอ้มลู การห่อหุม้ การซ่อนสารสนเทศและ
กระบวนการเชงิออ็บเจกต ์ปฏบิตักิารรายสปัดาห์ 



 

 Computer programming course with an emphasis on dynamic data structures such 
as dynamic arrays, linked lists, trees, graphs and hash tables.  Creation of general, 
reusable modules and their use in multi-module software systems. Concepts of procedural 
and data abstraction, encapsulation, information hiding and object-orientation. Weekly lab 
sessions. 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
1. Explain properties and applications of various data structures. 
2. Select and implement appropriate data structures and associated algorithms to 
efficiently solve programming problems. 

 
CPE  121   พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์     3 (2-2-6) 
 (Basic Circuits and Electronics)  

ค าจ ากดัความและหน่วยทางไฟฟ้า   กฎพืน้ฐาน  วงจรตวัต้านทาน วงจรตวัเหนี่ยวน าและ
ตัวเก็บประจุ การตอบสนองความถี่ การวิเคราะห์สญัญาณกระแสสลับ ความรู้เบื้องต้นของ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขัว้ และทรานซิสเตอร์ชนิดผลของ
สนามไฟฟ้า การป้อนไฟเลีย้งกระแสตรง และการวเิคราะหว์งจรสญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด
เล็กของวงจรขยายสญัญาณที่ใช้ทรานซิสเตอร์ทัง้สองชนิด วงจรขยายสญัญาณพร้อมใช้งาน 
วงจรกรองสญัญาณ ความปลอดภยัในการใช้งานเครื่องมอืวดัอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ  การ
ทดลองวงจรอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นประโยชน์ 

Electrical units and definitions, fundamental laws, resistive circuits and networks, 
reactive circuits and networks, frequency response, sinusoidal analysis.  Introduction to 
semiconductor devices; diodes, diode circuits, bipolar junction transistor, field- effect 
transistor, DC biasing and AC small- signal analysis of transistor amplifiers, operational 
amplifiers, filters.  Safety considerations on electronic measurement equipment. 
Experiments on some useful electrical and electronic circuits 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 

  1. Analyze basic circuits containing passive components, diodes, BJT, and some linear 
ICs 

 2. Design and test basic circuits containing passive components, diodes, BJT, and some 
linear ICs 

 



 

CPE  222   อิเลก็ทรอนิกสดิ์จิทลัและการออกแบบวงจรเชิงตรรกะ   3 (2-2-6) 
 (Digital Electronics and Logic Design)  

ตระกูลของวงจรเชิงตรรกะ วงจรแปลงระหว่างสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล 
พีชคณิตของบูลลีน วงจรคอมบิเนชัน การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน โดยใช้เทคนิคโมดูล 
หน่วยความจ า วงจรล าดบัและเครื่องเชงิสถานะ ตวัขบัและเรจสิเตอร์ อุปกรณ์สามสถานะ การ
จ าลองแบบและโปรแกรมจ าลอง การสรา้งวงจรใชง้านจรงิดว้ยโปรแกรมช่วยออกแบบ อุปกรณ์
ฟังก์ชนัส าเร็จรูป อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ การทดลองสร้างวงจรคอมบิเนชนัและวงจร
ล าดบั การใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในห้องทดลอง เช่น มลัตมิเิตอร์ ออสซิลโลสโคป ตวัก าเนิด
สญัญาณ แหล่งจ่ายไฟ ผลของสญัญาณรบกวนและการจ่ายก าลงั การสรา้งเครื่องเชงิสถานะจาก
อุปกรณ์ทีส่ามารถโปรแกรมได ้

Logic families, simple A/D and D/A conversions, Boolean algebra, combinational logic 
circuits, modular design of combinational circuits, memory elements, sequential circuits 
and state machines, driver and register chips, tri- state, modeling and simulation, building 
real circuits with CAD tools, functional blocks, programmable devices. Breadboard building 
of combinational and sequential circuits, use of multimeter and oscilloscope, oscillator and 
power regulators, noise and power issues. Creation of a state machine from programmable 
devices.  
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Analyze basic digital circuits containing discrete ICs and programmable devices 
2. Design and test basic digital circuits containing discrete ICs and programmable devices 

 
CPE  223   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์      3 (2-2-6) 
 (Computer Architectures)  

เทคโนโลยขีองหน่วยประมวลผล การน าเขา้และสง่ออก การจดัระดบัของหน่วยความจ า 
หน่วยความจ า แทรกสลบั บสั แคช การจดัการค าสัง่แบบขนาน สถาปัตยกรรมสายท่อและ
คณิตศาสตรค์อมพวิเตอร ์ ค าสัง่ระดบัเครื่องและการเขยีนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี เพือ่
ประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบไมโครโพรเซสเซอรจ์รงิเพือ่ใชค้วบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ การ
ควบคุมและสือ่สารขอ้มลูระหว่างโพรเซสเซอรท์ีม่ลีกัษณะต่างกนั(หน่วยบนชปิ พซีไีอ ยเูอสบ ีเอส
พไีอ ซเีอเอน็ อารเ์อส-232/422 ไอทซู ี สายเสน้เดยีว) การควบคุมและสือ่สารขอ้มลูระหว่าง
โพรเซสเซอรท์ีม่ลีกัษณะเดยีวกนั(มลัตคิอร ์คลสัเตอร ์จพียี)ู โพรเซสเซอรแ์บบพเิศษ(เวกเตอร ์ดี



 

เอสพ)ี การทดลองการโปรแกรมไมโครคอมพวิเตอร ์ ไมโครโพรเซสเซอร ์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอรเ์พือ่เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์ทางกายภาพ 

Processor technology, input and output, memory hierarchy, interleaved memory, bus, 
cache, pipelined architectures, and computer arithmetic.  Machine instructions, assembly 
language programming, microprocessor design and physical control. Communication and 
control of heterogeneous processors ( on- chip, PCI, USB, SPI, CAN, RS- 232/ 422, I2C, 
one-wire) , communication and control of homogeneous processors (multi- core, cluster, 
GPU) , introduction to specialized processors ( vector, DSP) .  Experiments on 
microcomputer, microprocessor and microcontroller interfacing with physical devices. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain the concept and characteristics of various computer architectures 
2. Design and evaluate a simple processor on emulator. 

 
CPE  231   ขัน้ตอนวิธี         3 (3-0-6) 
 (Algorithms) 

การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิแีบบไม่เวยีนเกดิและแบบเวยีนเกดิ กลยุทธ์
การออกแบบขัน้ตอนวธิ ี สญักรณ์เชงิเสน้ก ากบัและความซบัซอ้นของขัน้ตอนวธิ ี อลักอรทิมึใน
การแกปั้ญหาแบบทีพ่บโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย การเรยีงล าดบั การเลอืก การคน้หา การท่องไป
ในกราฟ ตน้ไม ้และการจบัคู่ วธิกีารโปรแกรมพลวตัและปัญหาทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาทีง่า่ยและยาก 
เอน็พบีรบิูรณ์ วธิกีารตดิตามยอ้นกลบั วธิกีารแตกกิง่และก าหนดขอบเขต ส าหรบัแกปั้ญหาเชงิ
การจดั  

 Efficiency analysis of non-recursive and recursive algorithms. Algorithm design 
strategies. Asymptotic notations and algorithm complexity. Algorithms to solve common 
problem types, including sorting, selection, searching, graph traversals, trees, and 
matching. Dynamic programming techniques and related problems. Easy and hard 
problems. NP-completeness. Backtracking, Branch-and-bound techniques for solving 
combinartorial problems.   
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Articulate key algorithm design strategies and how they are applied to solve different 
problem types and real-world applications. 
2. Recognize well-known problems and apply suitable algorithms to work out the solutions. 



 

3. Analyze efficiency and correctness of algorithms. 
4. Design algorithms from given problem specifications. 

 
CPE  232   แบบจ าลองข้อมูล        3 (2-2-6) 
 (Data Models) 

 การสรา้งแบบจ าลองขอ้มูลและการแสดงผล แบบจ าลองขอ้มูล ความสมัพนัธ์ การกระจาย
ตวั การถดถอยเชงิเสน้ ต้นไม้ตดัสนิใจ การถดถอยแบบลอจสิตกิ การแสดงผลเบื้องต้นโดยใช้
แผนภาพ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว และการตอบสนอง การแสดงผลความสมัพนัธ์ในลักษณะ
โครงสรา้งและโครงขา่ย การแสดงผลสารสนเทศทัง้แบบขอ้ความและฐานขอ้มลู 

 Data modeling and visualization.  Data model.  Relationship.  Distribution.  Linear 
regression. Decision tree. Logistic regression. Basic visualization, including charts, graphs, 
animation, and interactive media.  Visualizing hierarchical and network relationship. 
Visualizing text and database. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Evaluate and apply suitable data modeling techniques to analyze real-world data.  2. 
Create meaningful visualization that address the relevant problems.  
3. Explain the data science process and the roles of data scientists. 

 
 
 
 
CPE  241   ระบบฐานข้อมูล        3 (2-2-6) 
 (Database Systems)  

หลักการของฐานข้อมูลโดยเน้นการออกแบบ ลงมือปฏิบัติและเขียนโปรแกรมจัดการ
ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลูเชงิความสมัพนัธ ์ภาษาสอบถามเชงิโครงสรา้ง การวเิคราะห ์ออกแบบและ
สรา้งระบบฐานขอ้มูล แนวคดิเรื่องประสทิธภิาพของฐานขอ้มูลและการปรบัแต่งฐานขอ้มูลเพือ่ให้
มปีระสทิธภิาพ ฐานขอ้มลูแบบโนเอสควิแอล 

Database concepts focusing on design and implement an application with a database. 
Relational databases, SQL, Database system analysis, Database design and 
implementation, Concept of database performance and tuning, and NoSQL databases. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 



 

1. Articulate the concepts of relational databases, SQL, database system analysis,  
Database design and implementation, Web application and Database (3- tier architecture 
with web browser interface), Enterprise Resource Planning, and NoSQL databases.  
2. Design and implement a web application with a database. 

 
CPE  300   ฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร ์       2 (0-35-4) 
 (Computer Professional Practices)  

ปฏบิตังิานในบรษิทัหรอืโรงงานอุตสาหกรรม ทีค่วบคุมโดยนกัคอมพวิเตอรว์ชิาชพี ระหว่าง
ภาคฤดรูอ้นไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห ์

Practical training with computer professionals in a company or industry during the 
summer for at least six weeks. 

 ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. ประยุกต์ บูรณาการความรู้และทักษะที่เรียนมา และเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาทาง

วศิวกรรมคอมพวิเตอรไ์ด ้
2. มรีะเบยีบวนิยั  ตรงเวลา ท างานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและรบัผดิชอบ 
3. สามารถปรบัตวัและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดใ้นสถานประกอบการ 
4. วางแผนและบรหิารจดัการใหง้านส าเรจ็ลุล่วง 
5. สามารถสือ่สารทัง้ดา้นการพดู เขยีน และน าเสนอผลงาน ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 
 
CPE  301   ประเดน็ความเป็นมืออาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์   1 (1-0-2) 
 (Professional Issues in Computer Engineering) 

ประเดน็เชงิวชิาชพีและจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานในวชิาชพีวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
ประเดน็ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การพฒันาตวับุคคล และทกัษะการสือ่สารระหว่างบุคคล ความ
คาดหมายของผู้ว่าจ้าง การเขียนและการน าเสนอ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม ได้แก่ 
จรรยาบรรณธุรกจิ และการปฏบิตั ิ ประเดน็ดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
การเซนเซอร์และความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิแ์ละสิทธิบัตร การใช้
คอมพวิเตอร์ในทางที่ผดิ และการปกป้องขอ้มูล สุขภาพและความปลอดภยั ประเดน็ทางธุรกิจ 
ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร การเงนิและบญัช ีการบรหิารทรพัยากร 



 

Professional and ethical issues related to the work in computer engineering. Personal 
attributes including personal development, interpersonal communication skills, employer 
expectations, writing and presentation skills.  Social and ethical issues including business 
ethnics and practices.  Laws issues including computer- act laws, sensor and privacy, 
intelligence property, copyrights and patents, information protection, health and safety. 
Business issues including business organization, finance and account, resource 
management. 

 ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain how professional and ethical issues affect the work in computer engineering.  
2. Articulate laws related to computer engineering.  
3. Identify important attributes in professional environments. 

 
CPE  313   สญัญาณและระบบเชิงเส้น       3 (2-2-6) 
 (Signals and Linear Systems) 

สญัญาณต่อเนื่องและสญัญาณเต็มหน่วย การแทนสญัญาณด้วยคณิตศาสตร์ การแทน
สญัญาณในขอบเขตของความถี่ การแทนระบบในขอบเขตของเวลา การแทนระบบในขอบเขต
ของการแปลง และสถาปัตยกรรมของระบบ สมการอนุพนัธ์ การตอบสนองความถี ่การวเิคราะห์
ฟูรเิยร ์การแปลงลาปลาส การแปลงซ ี

Continuous and Discrete- time signals.  Mathematical representation of signals, 
frequency-domain representation of signals, time- domain representation of systems, 
transform- domain representation of systems and system architecture.  First order and 
higher order differential equations.  Frequency response, Fourier analysis, Laplace 
transforms, and Z-transform. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Identify the independent variables of a given signals or data.  
2. Generate the signals from basic functions such as sinusoidal signal and identify the 
role of each parameter.  
3. Identify the properties of system such as linearity, causality, and stable by inspecting 
the input-output equation, impulse response, and system function.  



 

4. Explain the characteristics of the LIT systems in frequency and complex frequency 
domain such as the behavior of the system to response to the frequencies of the input 
signals and the stability and causality of the systems.  
5. Identify the frequency components of continuous and discrete time signal with periodic 
and aperiodic properties.  
6. Compute the output of the system when the input signal and impulse response are 
given by using convolution operation, or by using Fourier, Laplace, and Z transform 
techniques. 
7. Design the causal and stable LTI system that has frequency response according to 
the requirement. 

 
CPE  314   เครือข่ายคอมพิวเตอร ์       3 (2-2-6) 
 (Computer Networks) 

สถาปัตยกรรมเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละเกณฑว์ธิ ีการสง่ขอ้มลูแบบเชื่อถอืได ้ เกณฑว์ธิีใน
ชัน้โปรแกรมประยุกต ์การเขยีนโปรแกรมแบบซอ็กเกต็ เกณฑว์ธิทีซีพี/ีไอพ ีการจดัเสน้ทาง  การ
ประเมนิประสทิธิภาพเครอืข่าย เกณฑ์วธิีในชัน้เชื่อมต่อ  ข่ายงานบรเิวณเฉพาะที่ เครอืข่ายไร้
สาย การสือ่สารขอ้มลูบนสายและไรส้าย  

Computer network architectures and protocol stacks.  Reliable data delivery. 
Application layer protocols, socket programming. TCP/IP protocol suite. Routing, network 
performance evaluation. Link layer protocols, local area networks, wireless networks. Data 
communication over wired and wireless medium.  
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain functions and rationales of key network protocols in TCP/IP networks.  
2. Design and implement a non-trivial network application.  
3. Design a simple small-scale network based on engineering justifications on the choices 
of network devices, topology, and related protocols.  
4. Configure various network service components to setup an operational network from a 
given configuration. 

 
CPE  324 ระบบสมองกลฝังตวั        3 (2-2-6) 

(Embedded Systems)  



 

ไมโครคอนโทรลเลอร ์เซนเซอรแ์ละตวักระตุ้น โปรแกรมทีใ่ชก้บัสมองกล ระบบปฏบิตักิาร
แบบทนัท ีการประมวลผลทีใ่ชก้ าลงัไฟต ่า การออกแบบระบบเชื่อมัน่ ระเบยีบวธิใีนการออกแบบ 
การทดลองเน้นใหอ้อกแบบฮารด์แวรด์ว้ยตนเองมากกว่าการใชช้ิ้นงานทีม่ลีขิสทิธิ ์

Embedded microcontrollers, sensors and actuators, embedded programs, real- time 
operating systems, low- power computing, reliable system design, design methodologies. 
Experiments focus on hardware design rather than proprietary approaches. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain basic elements in embedded systems. 
2. Design embedded systems from  given specific requirements. 

 
CPE  333   ระบบปฏิบติัการ        3 (3-0-6) 
 (Operating Systems) 

ทฤษฎีระบบด าเนินการ การจดัการหน่วยความจ า การจดัล าดบัการประมวล การจดัการ
หน่วยน าเขา้และส่งออก และการจดัการสารสนเทศ ภาษาควบคุมงาน ตวัแปลภาษาแอสแซมบล ี
ตวัดงึและเชื่อมโปรแกรม ตวัอย่างของระบบด าเนินงาน โปรแกรมส าเรจ็รูปและโปรแกรมอ านวย
ประโยชน์ 

Theoretical aspects of Operating systems:  memory management, process 
management, I/O management, and information management.  Issues on Job Control 
Language, Assembler, Loader, and Link. Example cases of operating systems, compilers, 
interpreters and utilities. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain concepts and components in operating systems 
2. Explain designs and functionalities in basic Linux kernel code. 

 
CPE  334   วิศวกรรมซอฟต์แวร ์       3 (3-0-6) 
 (Software Engineering)  

หลกัการและเทคนิคต่างๆ ทีใ่ชใ้นการสรา้งซอฟตแ์วรท์ีท่ างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ใชง้านงา่ย มี
ความเชื่อถอื ไดส้งู และสามารถดแูลรกัษาไดง้่าย วงจรชวีติของซอฟตแ์วรโ์ดยมุ่งเน้นเทคนิคทีใ่ช้
งานไดจ้รงิ โครงงานกลุ่มทีน่ักศกึษาจะต้องเสนอระบบซอฟต์แวร ์และสรา้งเอกสารส าหรบัใช้ใน
ระยะต่างๆ ของวงจรชวีติซอฟตแ์วร ์



 

Principles and techniques used to create functionally correct, easy to use, robust, 
reliable, and maintainable software systems. Phases of the software development lifecycle, 
focusing on practical approaches.  Team- based collaborative term project that requires 
students to analyze a proposed software system and produce a set of development 
artifacts typical of a real-world software development project 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Explain concepts, processes, and various methodologies of software engineering. 
2. Work in team to create software specification document.   
3. Explain how to evaluate software products and estimate software cost. 

 
CPE  342   การเรียนรู้ของเครื่อง       3 (2-2-6) 
 (Machine Learning)  

พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรู้ของเครื่องด้วยตวัอย่างและแบบฝึกหดัการลงมอืเขียน
โปรแกรม เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องแบบ supervised, unsupervised, และ reinforcement 
โครงข่ายประสาทเทียม ฟังก์ชันเรเดียลเบสิส เคอร์เนลมาชีน การลดมิติและการแบ่งกลุ่ม 
เครอืข่ายเบเยเซียน โมเดลมาร์คอฟแบบซ่อน การใช้ผู้เรยีนหลายแบบ กระบวนการตดัสินใจ
มารค์อฟ การทดลองในการเรยีนรูข้องเครื่อง 

Theoretical basis of machine learning through examples and hands- on coding 
exercises.  Machine learning techniques for supervised learning, unsupervised learning, 
and reinforcement learning.   Neural networks, Radial basis functions, Kernel machines, 
Dimensionality reduction and clustering, Bayesian networks, Hidden Markov Models, 
Multiple learners, Markov decision process. Machine learning experiments. 
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Identify areas of problems that can be solved by using machine learning. 
2. Apply appropriate machine learning techniques to solve a given problem. 
 

CPE  401   โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์1      3 (0-6-9) 
 (Computer Engineering Project I)  

โครงงานกลุ่มนักศกึษาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ประจ าภาควชิาฯ การออกแบบ
และพัฒนาชิ้นงานโดยนักศึกษาด้วยระเบียบวิธีทางวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือต่อยอด
เทคโนโลยดี้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ การบูรณาการความรู้ในหลกัสูตร การ



 

พฒันาทกัษะการแก้ไขปัญหา การเรยีนรู้ด้วยตนเอง การท างานเป็นทีม และการสื่อสารเพื่อ
น าเสนอผลงาน 

Students team project under the supervision of faculty members.   Design and 
development of non- trivial works by students using engineering methodology to solve or 
extend upon existing computer engineering and information technologies.  Integration of 
knowledge from courses in the curriculum.  Skills development on problem solving, self-
learning, teamwork, and communications to present the work.  
ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Independently explore, analyze, and evaluate existing knowledge, technologies, 
Information to come up with an original project idea.  
2. Design an original hardware, software and/ or conceptual content based on sound 
engineering practice.  
3. Distribute tasks as appropriate within a project team.  
4. Create an effective project proposal.  
5. Speak clearly and logically to explain the core ideas and designs of the project. 

 
CPE  402   โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์2        3 (0-6-9) 
 (Computer Engineering Project II) 
 วิชาบงัคบัก่อน : CPE 401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์1 

  วชิาต่อเนื่องจากวชิา CPE 401 เพือ่ใหโ้ครงงานเสรจ็สมบูรณ์ 
               Continuation and the completion of the project initiated in CPE 401 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
1. Implement and evaluate the designed hardware, software and/ or conceptual content 
based on engineering practice 
2. Independently acquire knowledge, information, and skills to complete works.  
3. Manage work to complete deliverables within deadlines.  
4. Create an effective project report.  
5. Speak clearly and logically to explain the core ideas and major results of their project. 
 

CPE  403  การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน      9 (0-35-5) 
 (Work-Integrated Learning) 



 

  ประสบการณ์การเรยีนรู้กบัทีมวศิวกรหลากหลายสาขาในสภาพแวดล้อมการท างานจรงิ 
ผ่านการเรียนรู้แบบฐานปัญหาโดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถ
น าไปใชง้านได้จรงิ เพื่อพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา การท างานเป็นทมี การสื่อสาร การน าเสนอ
งาน การต่อรอง การแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็น การสรุปประเด็น ตลอดจนการเสรมิคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการท างานและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 
   ปฏบิตังิานกบัมอือาชพีดา้นคอมพวิเตอรใ์นสถานประกอบการ 5 วนัต่อสปัดาห ์เป็นเวลา 16 
สปัดาห ์นกัศกึษาทีจ่ะลงวชิานี้จะตอ้งมรีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่ไม่ต ่ากว่าเกณฑท์ีภ่าควิชาก าหนด 
 Providing a learning experience for students, full involvement and an understanding 
of the role engineers at a “real life” private sector enterprise. Project-based learning 
methodology based on non-trivial problems to obtain working solutions with aiming to 
foster the development of self-learning, problem solving, team work, communication, and 
other related soft-skills essential for preparing today’s engineers for the careers of the 
future. Soft skill development including, office etiquette, team building, presentation and 
pitching techniques, negotiation skills in the work place, opinion sharing and the closing 
remarks. 
  Working with computer professionals in a private sector enterprise, 5 days per week 
for 16 weeks. A GPA requirement is enforced for students to take this course.   

 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
1. Implement and evaluate the designed hardware, software and/or conceptual content 

based on engineering practice to solve a real-world industrial problem. 
2. Independently acquire knowledge, information, and skills to complete works.  
3. Manage work to complete deliverables within deadlines  
4. Create an effective project report. 
5. Speak clearly and logically to explain core ideas and major results of the project. 
6. Recognize professional responsibilities based on legal and ethical principles. 
7. Function effectively as a member of a team in professional environments.  

 
 


