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ค ำอธิบำยรำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป    
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำร 2((2)-0-4) 
 พฒันำที่ย่ังยืน   
  The King’s Philosophy and Sustainable  
 Development 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล 
องค์ก ร ธุ ร กิ จห รือ ชุมชน ใน ระดับ ท้อ ง ถ่ิน  และ
ระดบัประเทศ  
Meaning, principles, concept, importance and goal of 
the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s 
philosophy and sustainable development; an analysis of 
application of the King’s philosophy in the area of 
interest including individual, business or community 
sectors in local and national level 
 
980-022 กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
 (กำรท ำ CPR และ AED)  
 Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ขอ้มูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฐมพยาบาล บทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การประเมินสถานการณ์  การ
ป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ
การส าลกั อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉิน
ในผูป่้วยเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก 
กรณีฉุกเฉินเม่ือได้รับบาดเจ็บ  การมีเลือดออกทางช่อง

ปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ี
ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั การเคล็ดขดัยอก แผลถูก
ความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวด
หัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ความปลอดภยัของสถานท่ี
เกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก
การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เค ร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อตัโนมติั (AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, 
breathing problems, choking, heart attack, diabetic 
emergency, stroke, seizure, bleeding from mouth; 
injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, 
shock, head, neck, and spinal injuries, fractures and 
sprains, burn, hypothermia; CPR, scene safety, chest 
compression, mouth to mouth, equipment, AED 
 
980-023 ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2) 
 PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา
และหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing 
on the philosophy of sufficiency economy and apply to 
its principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 
and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 



and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
805-031 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่า
ทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การ
แกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ี
มีความหลากหลาย Consciousness and mindfulness; 
happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication 
and collaboration skills; creative problem-solving; 
living in diversity 
 
117-114 คิด-ท ำ-น ำสุข 2((2)-0-4) 
 Living a Peaceful Life 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์ การรู้จกัตนเองและ
ผู ้อื่น    เจตคติ ท่ี ดีและการเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม  การอยู่
ร่วมกนับนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสารและ
ทกัษะพหุวฒันธรรมการจดัการความขดัแยง้และสันติวิธี 
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข
และสันติ 
Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; 
principle of conflict management and non-violence, 
application of these concepts and skills for happy life 
and peace 
 
988-031 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
 Global Citizenship 

การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปรับตัวสู่สังคมท่ีมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้ งใน
ทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 
The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการ
เป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาด กล
ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความ
ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของ
ภาครัฐเพื่อผู ้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new 
business; business marketing; marketing planning; 
production  management; accounting financial analysis; 
financial planning; business; investment funding 
sources; business networking; public sectors services 
and facilities; business ethics 
 
สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 
988-041 ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
  Earth System and Environment 



ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและ
ความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดกับมนุษย ์ มนุษยก์ับการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติ  ระบบ นิ เวศและ ส่ิ งแวดล้อม  วัฏ จัก ร
ส่ิ งแวดล้อมกับการด ารงอยู่ของม นุษย์ มลภาวะ
ส่ิ งแวดล้อมและปัญห าเน่ื องจากม นุษ ย์  ปัญ ห า
ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักบัการแกไ้ข 
Geology of the earth and origin; Geological disaster 
and human risk; Climate changes and human impacts; 
Human with natural disasters; Ecosystem and 
Environment; Environmental cycle with human 
existence; Environmental pollution and problem from 
human; Environmental problem in daily and processes 
solve problem 
 
969-041 ฉลำดซ้ือฉลำดใช้ 2((2)-0-4)
 Choose Wisely Live Well 
ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุป โภค  สิน ค้ าห รือบ ริการจ าก ธุร กิจต่ าง  ๆ  กับ
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อ
ชีวิตประจ าวนั การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 
รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service 
consumption from business providers and daily 
activities; relevance of business activities and daily life; 
the exploitation of business services to facilitate daily 
life; the development of business mindset to help 
organizing daily activities; the implications of business 
in daily life 
 
969-042 เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Economy 

ทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จดัการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะ
การจดัการทางการเงิน ทกัษะการเจรจาและต่อรอง การ
จดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
969-051 คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
 Change your thoughts, Change your life 
ความส าคญัของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ
ความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการ
คิด  เทค นิคการคิดอย่าง เป็ น ระบบ  การจัดล าดับ
ความส าคญัของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงาน
อยา่งเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ 
Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052 คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
  CrOM Thinking: Creative and Open  
 Minded Thinking 
การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุน้และสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่อมกรอบ การปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ เห ตุ ปั จ จั ย ต าม ส ถ าน ก าร ณ์ ใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งเป็นระบบการปรับใชค้วามคิดคร่อม
กรอบในการบริหารจดัการ แก้ปัญหา ปรับเปล่ียนและ
พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละมึความสุข 



Thinking under principles of reasons and logic 
Thinking under multidisciplinary of creativity 
Inspiration and motivation for creative thinking 
Mechanics and process for creative thinking in 
differences and your style Creative adaptation and 
problem solving in daily life Creative for changing and 
improvement yourself 
 
969-061 กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 Systematic Solving 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัด สินใจอย่าง เป็นระบบ  การคิดซับซ้อนอย่างมี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
969-062 เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 
  Growth Mindset 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและ
เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและวิเคราะห์
อย่างมีตรรกะ มีการอธิบายอย่างมี วิจารณญาณบน
พ้ืนฐานของเหตุผลและหลกัฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
 
805-061 คิดเป็น 2((2)-0-4) 
  Logical Thinking 
การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใช้เหตุผล
และวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะ
ทั้งการอ่านและเขียน 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating 
arguments of all types using both formal and informal 
techniques;  identifying fallacies and introducing 
elementary symbolic logic;  involving the practical 
study of logical reasoning;  assessing the logical 
coherence of what we read and write using critical 
thinking, deductive reasoning and decision-making 
theory 
 
988-061 ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
  Thinking in Number 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์  การ
ประยกุตค์ณิตศาสตร์กบังานดา้นต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบ้ีย 
เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ทา้ทาย การทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 
History of mathematics and mathematicians, 
relationship between numbers and natural phenomena; 
the application of mathematicians to other fields such 
as lottery, stock 
 
805-062 กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
  Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น 
ก าไร ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications 
for everyday life.  Financial mathematics such as profit, 
loss, commission, tax, interest, etc. 
 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  
 



805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 
เพ่ิมพูนทกัษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพ่ือ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและเชิง
วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily 
life and academic settings; an interdisciplinary 
approach to (self-)studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำ 2((2)-0-4) 
 อังกฤษขั้นพื้นฐำน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 
เพ่ิมพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือ
ความเข้าใจบทความทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย 
การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใชใ้นเชิง
วิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills; 
development of understanding authentic, and basic 
academic texts; reading literature; an interdisciplinary 
approach to (self-) studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at sentence 
level 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นกลำง   
  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 

พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการ
ส่ือสารระดับกลาง ทั้ งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันา
ทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of intermediate listening and speaking 
skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นกลำง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดบัยอ่หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself with regards to academic issues; further 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at paragraph 
level; development of an autonomous process approach 
to writing 
 
805-075 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นสูง   
  English for Advanced Listening and  
 Speaking 



พฒันาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พฒันาทักษะ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ ใน
เชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะ
ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of advanced listening and speaking 
skills; academic-level development of effective 
communication in both daily life and advanced settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดับเรียงความ การอ่านและการเขียนวิจัยเบ้ืองต้น 
ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself related to scholarly concepts; increased 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at essay level; 
introduction to reading and writing research; further 
development of an autonomous process approach to 
writing 
 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
810-091 ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
 Thai Arts 

ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่างๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย 
วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 
of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
 
810-092 วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและ
ขนมไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 
 
969-091 แป้นพมิพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
 Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผสั เทคนิคการ
พิมพสั์มผสั แบบฝึกหัดการพิมพสั์มผสั การแข่งขนัการ
พิมพสั์มผสั 
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092 อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
 E-Sport 
วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของ
อี -สปอ ร์ต  สถานการณ์ ปั จจุบันและแนวโน้ วใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนั
อี-สปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -
สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 
Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 



discussion on elements relevant in e-sport; discussion 
and debate on global e-sport tournaments; organizing e-
sport competitions; implications of playing game 
 
805-091 สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
 Music Appreciation 
หลกัความรู้เก่ียวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วฒันธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk 
music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, 
and culture 
 
988-091 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกั
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพกัแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษแ์ละค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการ
พกัแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose 
camping; environmental conservation and camping 
 
980-081 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 

Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 
980-082 บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
 Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทักษะเก่ียวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู
เบ้ืองต้น  เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพ่ือความเข้มแข็ง
ของจิตใจและร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกัน
ตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083 มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
 Muay Thai Boxing 
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ 
กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวยไทย
ไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 
and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084 วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
 Volleyball 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 
 
980-085 บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
 



980-086 เทนนิส 1((1)-0-2) 
 Tennis 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 
 
980-091 ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
 Swimming 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092 แอโรบิค 1((1)-0-2) 
 Aerobic 
ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิค ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
980-093 โยคะ 1((1)-0-2) 
 Yoga 
ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094 ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
  Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing mixed martial Arts to develop 
personal health 
 
 

980-095 ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
 Tai Chi 
ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
980-096 กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 
หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการ
ด าน ้ า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอย่าง การฝึกด าน ้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการ
ลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
980-096 กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 
  Scuba Diving 
หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการ
ด าน ้ า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอย่าง การฝึกด าน ้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 



 
980-097 กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
  Social Dance 
ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการ
ลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092 กำรด ำน ้ำต้ืน  1((1)-0-2) 
 Snorkeling 
หลักพ้ืนฐานการด าน ้ าต้ืน การใช้อุปกรณ์ด าน ้ า การ
ป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะ
ด าน ้ าต้ืน การฝึกปฏิบัติการใต้น ้ าทั้งในสระว่ายน ้ าและ
นอกสถานท่ี 
Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 
protection of danger and accident that might occur 
while snorkeling; practice of snorkeling in swimming  
pool and outside 
 
969-093 กำรเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภำพ  1((1)-0-2) 
 Walking and Jogging for Health  
ประวติั และประโยชน์ของการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ทกัษะ
เบ้ืองตน้ของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายด้วยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
History and benefits of walking and running for health, 
basic skills of walking and jogging, enhancing physical 
fitness through walking and jogging, keeping and 
maintaining equipment, and safety in walking and 
jogging for health 
 
รายวิชาเลือก 
980-001 กำรเตรียมควำมพร้อม 2((2)-0-4) 
 ส ำหรับภัยพบิัติ  
  Disaster Preparedness 

ภยัพิบติัรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบติั ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษย์กับความรุนแรงของภัยพิบัติ 
ความจ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั วงจรการ
ลดความเส่ียงจากภยัพิบัติ ความสามารถของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกนัและ
บรรเทาภยัพิบติั การตอบรับภยัพิบติั การบูรณะหลงัภยั
พิบติั การเตรียมความพร้อม ระดบัของการเตรียมความ
พร้อม ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 
different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international 
level 
 
810-001 สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
 Guiding Statistics 
หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการ
ข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการ
ประมาณค่าเพื่อการตดัสินใจ 
Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; 
data gathering, graphically organized data; probability 
and estimation methods for decision making 
 
810-002 จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
  Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณา
ถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบ
สังคม ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรม
ของมนุษย์เก่ียวกับการกระตุ้น การเรียนรู้  การรับ รู้ 



แรงจูงใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003 ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4)
 Thai History and Society 
การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง 
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
Classifications of Thai era; evolution in terms of 
politics, government; foreign affairs, economy and 
society; characteristic and structure of Thai society, 
social, economic and political foundations of Thai 
society; important religions in Thailand; current 
situations in Thai society; factors affecting changes in 
Thai society 
 
810-004 นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
  Young Investor 
เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การ
วางแผนความมั่งคัง่ส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุน
ทางการเงินและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การบริหารจดัการ
ค่าใชจ้่ายส าหรับหนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 
Money and happiness; income and saving planning; 
impacts on financial planning to desired lifestyle; 
personal wealth planning; types of financial investment 

and potential risks; expense management for family and 
social responsibilities 
 
988-001 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
 Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การอยู่ร่วมกนั
ในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002 ก้ำวทันนวัตกรรม 2((2)-0-4) 
 ทำงวิทยำศำสตร์   
  Contemporary Scientific Innovation 
หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันทางด้าน
การเกษตร  พลังงาน  ส่ิ งแวดล้อม  อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเน้นให้เกิด
การคิดบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้ น 
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
 



988-003 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
  Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง คล่ืนลมทะเล อุณหภูมิพ้ืนผิวทะเล การ
เป ล่ี ยน แป ลงสภาพ ภู มิ อ าก าศ  ก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง
ระดบัน ้าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
988-004 โภชนำกำรและพษิวิทยำ  2((2)-0-4) 
 Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ชั่น และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา 
และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภยัของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผสักบัสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; 
evaluation of human exposure to chemicals, and 
qualitative and quantitative health risk assessment 
 
805-001 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรออกเสียง 2((2)-0-4) 
  English for Pronunciation 
เพ่ิมพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกต้อง การ
อ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการ
ออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค ์
และพยญัชนะควบกล ้า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 

English vowels, intonation, stress, and consonant 
clusters 
 
805-002 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
 สร้ำงสรรค์  
  English for Creative Writing 
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียน เชิง
สร้างสรรค ์วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใชรู้ปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 
805-005 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
  English for Presentation 
ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาองักฤษส าหรับการ
น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น  และการตอบค าถามในการ
น าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 
 
805-006 ภำษำอังกฤษส ำหรับกำร 2((2)-0-4) 
 สมัครงำน  
  English for Job Application 
ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน 
อ่านการเปิดรับงาน เปิดจากแหล่งต่ างๆ  การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวติัส่วนตัวการฝึกงานการ
สัมภาษณ์การขยายค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการสมคัร
งาน 



Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various 
sources, writing application letters and résumés, 
practicing job interviews, enlarging vocabulary, and 
expressions used in job application 
 
805-007 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอและ 2((2)-0-4) 
 กำรอภิปรำย  
  English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาองักฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการ
ตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 
 
805-008 กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
  Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ี
น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 
 
969-001 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
  Lifelong Learning 
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบ้ืองต้น แบบจ าลองการสร้าง
มูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุมตลาด บริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 

Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, How digital economy influences 
societies and environment, City Development 
 
988-005 ชีวิตทีสั่นติ 2((2)-0-4) 
 Peaceful Life 
หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that 
affect levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 
 
988-006 ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
 Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นต่างๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009 ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำกำร   2((2)-0-4) 
 English for Academic Purposes 
การสร้างเสริมทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียน
และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay 
writing; an introduction to writing research papers with 



citations and references; paraphrasing, exchanging and 
expressing ideas related to academic issues 
 
805-010  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
 English for Tourism 
ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
Particular characteristics and topics related to tourism, 
explaining and giving information about tourism 
 
805-012 ภำษำอังกฤษเพ่ือประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 
 ทำงกำรส่ือสำร   
 English for Effective Communication 
การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารในระดบั
สากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในท่ีประชุม
ชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in international 
settings; giving impromptu responses and public 
speaking 
 
805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 
 English through Films 
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การ
เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์  
Developing critical thinking through films; discussing 
intercultural differences; analyzing characters; reading 
and writing film reviews 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ 
1) กลุ่มวิชาแกน 
977-100 วิศวกรรมดิจิทัลเบื้องต้น  1(1-0-2) 
 Introduction to Digital Engineering 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
แนะน าวิศวกรรมสาขาต่ างๆ  องค์กรวิชาชีพทาง
วิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร วิวฒันาการ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะน าวิศวกรรมดิจิทัล 
แนะน าวิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คง แนะน าวตัถุ
ชาญฉลาด แนะน าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นนระบบเทคนิคการ
น าเสนอ 
Introduction to various fields of engineering; some 
related engineering professional organizations; 
engineering ethics; evolution of computer engineering; 
introduction to digital engineering; introduction to 
network and security engineering; introduction to 
intelligent objects; introduction to software 
engineering; systematic problem analysis and solving 
techniques; presentation techniques 
  
977-101 จริยธรรมและกฎหมำยทำง 1(1-0-2) 
 คอมพวิเตอร์ 
 Computer Ethics and Laws 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
ผลกระทบทางจริยธรรม กฎหมาย และประเด็นสังคม
ทางคอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ ผลกระทบของ
คอมพิวเตอร์ต่องานและสังคม วิธีการและเคร่ืองมือใน
การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบทางวิชาชีพและสังคม 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ความเป็นส่วนตวั สิทธิและเสรีภาพ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาส าคญัท่ีเกิดขึ้น การ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
Important of ethical, legal and social issues on 
computer; public policy; impact of computers towards 
works and societies; methods and tools of analysis; 
professional and ethical responsibilities; intellectual 
property; privacy and civil; computer crime; case 
studies; problem analysis and solutions  
  
 



977-102 กำรออกแบบและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 กระบวนกำรทำงธุรกิจ                                  
 Business Process Design and Innovation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
กระบวนการพฒันาธุรกิจ ได้แก่ กระบวนการการผลิต 
การขนส่ง การขาย การบัญชี และการเงิน แนวคิดและ
หลักการเก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิสัยทัศน์
เก่ียวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การ
ประสานกระบวนการ การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศ
และการส่ือสารในการจดัการการไหลเวียนของขอ้มูลใน
องค์กรและการจดัการสารสนเทศ การวดัประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ การน ากระบวนการใหม่มาประยุกตใ์ช้
ในองค์กร การพฒันาตวัแบบธุรกิจแบบใหม่ การจดัการ
การเปล่ียนแปลงในองค์กร  กรณีศึกษาจากหน่วยงาน
ของภาครัฐและหน่วยงานทางธุรกิจ 
Business development processes such as production 
processes, logistics, sales, accounting and finance; 
concepts and principles of process innovation, vision on 
process, process design, process integration, application 
of information system and communication in 
organisation workflow and information management, 
measurement of process efficiency; organisation 
process innovation and redesign; development of new 
business models, organisation change management; 
case studies from government organisations and 
business units 
  
977-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
 Physics for Engineers 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งาน พลงังานและโมเมนตัม กฎแรงโน้มถ่วง 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ คล่ืนกล 
คล่ืนเสียงอุณหภูมิและความร้อน ทัศนศาสตร์ แสง 
สนามแม่เหลก็และการเหน่ียวน า  

Unit; physical quantities and vectors; forces and 
motions; work; energy and momentum; gravitational 
interaction; fluid mechanics; introduction to quantum 
mechanics; mechanical waves; sound waves; 
temperature and heat; optics; lights; magnetic fields and 
induction; 
  
977-104 กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 เบื้องต้น  
 Introduction to Computer Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวด าเนินการ 
เง่ือนไขการตัดสินใจ การท างานแบบวนซ ้ า อาร์เรย ์
ฟังก์ชันและกระบวนการส่งพารามิเตอร์  ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง การฝึกปฏิบติัเขียนโปรแกรม 
Computer components; program analysis and design; 
data types; operators; condition; repetition; arrays; 
function and parameter passing process; structuring 
data; programming practice 
 
977-105 พชีคณิตเชิงเส้น  2(2-0-4) 
 Linear Algebra 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
เมทริกซ์และระบบเชิงเส้น ตวัก าหนด การแกส้มการเชิง
เส้น ปริภูมิของเวกเตอร์ ปริภูมิยอ่ยของเวกเตอร์ ค่าล าดบั
ชั้น มิติ ฐานหลกั ความตั้งฉาก ภาพฉาย ค่าเจาะจง และ
เวกเตอร์เจาะจง 
Matrices and linear systems; determinants; solution to 
system of linear equations; vector spaces; vector 
subspaces; rank; dimension; basis; orthogonality; 
projection; eigenvalues and eigenvectors 
  
977-200 แคลคูลัส  3(3-0-6) 
 Calculus 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 



ความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนัและกราฟของความสัมพนัธ์ ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์
และการประยกุต ์
Relations; functions and graphs of relations; limits and 
continuity; derivatives and applications; integrals and 
application 
  
977-201 สถิติและควำมน่ำจะเป็น  3(2-2-5) 
 Statistics and Probability 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
เซทและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ือง การแจกแจงการสุ่มตวัอย่าง การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพนัธ ์
Set and probability theories; random variables; discrete 
probability distributions; continuous probability 
distribution; sampling distribution; estimation; 
hypothesis testing; linear regression and correlation 
  
977-300 สัมมนำ 1(0-2-1) 
 Seminar 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-102 วิศวกรรมดิจิทัล
เบ้ืองตน้ 
การสัมมนาตามหัวขอ้ท่ีก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และ
ประเด็นใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคการศึกษา 
มีอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ค  าแนะน าและช้ีแนะ 
Seminar in current issues, case studies in information 
and communication technology; specific content of the 
seminar changes each time it is offered 
  
977-301 กำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพ 3(3-0-6) 
 โครงงำน 
 Project Management and Quality  
 Assurance 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หลักการในการบริหารโครงการและความเส่ียง การ
บริหารโครงการประเภทต่างๆ การเลือกผู ้บ ริหาร
โครงการ ขอ้จ ากดัของการบริหารโครงการ เทคนิคการ
วางแผนและพฒันาโครงการบทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การ
ท ารายงานและการส่ือสารระหว่างการพฒันา โครงการ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ การวางแผน
จัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในโครงการ การ
จดัการคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
Principles of project management and risks; various 
types of project and their management, project 
management limitation, planning and project 
development techniques; selection of project leaders 
and management, their responsibilities, functions, 
monitoring, reporting and communications; basic 
requirement and principles of quality management 
(QM); planning and controlling/monitoring for quality, 
in-house participative QM 
  
977-302 โครงงำนวิศวกรรมดิจิทัล 1  3(0-9-0) 
 Digital Engineering Project I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-111 โครงสร้างขอ้มูลและ
ขั้นตอนวิธี และ 977-113 ตรรกะดิจิทลัและการออกแบบ 
การพัฒนาโครงงานท่ีเก่ียวกับด้านวิศวกรรมดิจิทัล
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Digital engineering project development under the 
adviser supervision 
  
977-400 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-3-0) 
 Pre-cooperative Education 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้ นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิค ใน
การสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ 



วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงาน และสัมภาษณ์งานอาชีพ 
ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน ใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงการหรือผลงาน 
และการเขียนรายงานวิชาการ การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อ
สังคมการท างาน จิตวิทยาสังคม 
 Concepts of cooperative education; process of 
cooperative education and; regulations and permissions 
related to cooperative education; basic knowledge and 
techniques in job application e.g., company selection, 
writing the job application, interviewing; basic 
knowledge and techniques for apprentice e.g., 
presentation and report writing techniques, personality 
in working place, social psychology 
  
977-401 โครงงำนวิศวกรรมดิจิทัล 2 3(0-9-0) 
 Digital Engineering Project II 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน:   977-302 โครงงานวิศวกรรม
ดิจิทลั 1 
เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 977-302 โครงงานวิศวกรรม
ดิจิทลั 1 เป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เสร็จ
โครงงาน การน าเสนอโครงงานด้วยวิธีปากเปล่าและ
น าเสนอช้ินงาน การส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
Continuing of 977-302 for developing the project until 
finish; an oral presentation and demonstation of the 
project must be given; a final written report must be 
submitted 
  
2) กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 
977-110 กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเวบ็ หลกัการ
ประมวลผล บนเว็บ ภาษาและเคร่ืองมือในการเขียน
โปรแกรมบนเวบ็  ภาษาสคริปต ์ ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
การเช่ือมต่อฐานข้อมูล  การสอบถามฐานข้อมูล  การ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แนะน า
การใชง้านเฟรมเวิร์ค  สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส 
The internet architecture and web technology; 
principles of web processing; web programming 
languages and tools; scripting language; database 
management system (DBMS); database connection; 
database query; web application design and 
implementation; introduction to framework; 
microservice architcecture 
  
977-111 โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
กระบวนทศัน์การเขียนโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม 
แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสร้างขอ้มูล แถวล าดบั รายการ
เช่ือมโยง กองซ้อน แถวคอย ตน้ไม ้ตน้ไมแ้บบทวิภาค 
การผ่านทางตน้ไม ้การสร้างตวัแทนตน้ไม ้ตน้ไมแ้บบบี 
ต้นไม้แบบเอวีแอล การวิเคราะห์ความซับซ้อน การ
ค้นหาและการเรียงล าดับ ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค 
แนวคิดการเรียกซ ้ า     กลยุทธ์ขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีเชิง
ละโมบ เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรม
พลวตั ปัญหากราฟ เส้นทางท่ีส้ันท่ีสุด แนะน าขั้นตอน
วิธีแบบกระจายปัญหาแบบสมบูรณ์เอน็พี 
Programming paradigms; programming constructs; 
fundamental concepts of data structures; array; linked 
lists; stack; queue; trees, binary tree, traversal, B-tree, 
AVL-tree; complexity analysis;  searching and sorting; 
binary search tree; concepts of recursion; algorithmic 
strategies; greedy algorithms; divide-and-conquer 
techniques; dynamic programming graph problems; 
shortest path; distributed algorithms; NP-complete 
problems 
  
 977-112 ระบบฐำนข้อมูล 2(2-0-4) 
 Database Systems 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล 
เอนทิ ต้ีและความสัมพันธ์  แบบ จ าลองข้อมูล การ
ออกแบบข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ การนอร์มลัไลเซชัน ภาษา
สอบถามฐานข้อมูล วัฎจักรและขั้นตอนการพัฒนา
ฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ การ
ประมวลผลรายการ ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย 
Database concepts; data independence; entities and 
relationships; data models; relational database design; 
normalizations; database query language; development 
and database life cycle; physical database design; 
transaction processing; distributed database systems 
  
977-113 คณิตศำสตร์ดิสครีต  3(2-2-5) 
 Discrete Mathematics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีการ
พิสูจน์ เบ้ืองต้น  การนับ  ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีต้นไม ้
ความสัมพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎีการค านวณ เคร่ืองจักร
สถานะแบบจ ากดั 
Logic; sets; relations; functions, basic proof theory; 
counting; graph theory; tree theory; recursion relations; 
theory of computation; finite automata 
  
977-114 ตรรกะดิจิทัลและกำรออกแบบ  3(2-2-5) 
 Digital Logic and Design 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
แนะน าระบบดิจิทลั พีชคณิตแบบบูลลีนและระบบเลข
ฐานดิจิทลั การออกแบบทางดิจิทลั ลอจิกเกต วงจรสลบั 
วงจรเชิงประสมและการออกแบบ การแปลงขอ้มูล วงจร
เชิงล าดับแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสาน 
หน่วยความจ าและหน่วยเก็บขอ้มูล แนะน าภาษาอธิบาย
คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ การจ าลอง กระบวนการ
ตรวจสอบ ทดสอบระบบวงจรดิจิทลั การออกแบบเพื่อ
การทดสอบ 

Introduction to digital systems; boolean and digital 
number systems; digital systems design; logic gates; 
switching theory; combinational logic circuits; modular 
design of combinational circuits; data conversion; 
sequential logic circuits; register and storage elements; 
introduction to HDL; modeling and simulation; 
verification process; fault models and testing; design 
for testability 
  
977-210 กำรเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ องค์ประกอบ
พ้ืนฐานและคุณสมบัติของวตัถุ ข้อมูลนามธรรม การ
ซ่อนสารสนเทศ คลาสและล าดับชั้นของคลาส การ
ถ่ายทอดคุณสมบติั ภาวะพหุสัณฐาน การเขียนโปรแกรม
เชิงเหตุการณ์ การท างานพร้อมกนั รูปแบบการออกแบบ
พ้ืนฐาน การใช ้(เอพีไอ) 
Object oriented programming concept; basic 
components and characteristics of object; abstract data 
type; information hiding; class and class hierachies; 
inheritance; polymorphism; event-driven programming; 
concurrency; fundamental design pattern; using 
application programming interface (API)  
  
977-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
แนะน ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร์ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมการค้นหาความต้องการระบบซอฟต์แวร์ 
หลกัการออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของซอฟต์แวร์ มโนทศัน์ของการแปลภาษา 
มโนทัศน์ ของการบ ริหารจัดการโครงการพัฒนา



ซอฟตแ์วร์ การประกนัคุณภาพของซอฟต์แวร์ การคงทน
ต่อความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์หลังการพัฒนา 
แน ะน าเค ร่ือ งมือและ ส่ิ งแวดล้อมในการพัฒน า
ซอฟตแ์วร์ 
Introduction to software development process; software 
life cycle; software requirement and specifications; 
software requirement engineering; software design; 
software testing and validation; concept of language 
translation; the concept of project management; 
software quality assurance; fault tolerance; software 
evolution; software support and maintenance; 
introduction to software tools and environments 
  
977-212 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำย  3(2-2-5) 
 Data Communications and Networking 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโพรโทคอล สถาปัตยกรรม และ
กระบวนการท างานของมาตรฐานโอเอสไอ และพ้ืนฐาน
ทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลการส่งและส่ือสารข้อมูลแบบ
ต่างๆ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเข้ารหัสสัญญาณ แอ
นะล็อกและดิจิตอล การกล ้าสัญญาณ การส่ือสารขอ้มูล
แบบสลับกลุ่มข้อมูล เครือข่ายแบบท้องถ่ิน เครือข่าย
ระยะไกล เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายเฉพาะท่ี 
เครือข่ายเคล่ือนท่ี เครือข่ายเสมือนและเครือข่ายซ้อนทบั 
การจดัท า เคเบิลส าหรับเช่ือมต่อเครือข่าย การก าหนด
เลขท่ีอยู่ไอพีท่ีใชใ้นเครือข่ายและการแบ่งกลุ่มเครือข่าย 
การก าหนด ความมั่นคงพ้ืนฐานใน เครือข่าย การ
ตรวจสอบและแกปั้ญหาพ้ืนฐานของเครือข่าย กรณีศึกษา  
Overview of protocols and architecture of OSI model 
and TCP/IP; data transmissions and communications; 
encoding and decoding; analog and digital signal; 
signal modulations; packet switching; LAN and WAN 
technologies; wireless networks; mobile ad hoc 
networks; mobile networking; virtual network and 
overlay network; network cabling; IP addressing and 

subnetting; basic network security; basic network 
troubleshooting; case studies 
  
977-213 ควำมมั่นคงทำงคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
 Computer Security 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลับ 
กุญแจสาธารณะ กุญแจสมมาตร บูรณภาพ ฟังก์ชนัแฮช
วิทยาการ การซ่อนขอ้มูล การพิสูจน์ตวัจริง รหสัผา่น ชีว
มาตร การให้อ านาจ กลไกการควบคุมการเข้าถึง ความ
มัน่คงเครือข่าย มลัแวร์ ไวรัส หนอน ความมัน่คงไร้สาย 
Principle of computer security; cryptography, public 
key, symmetric key; integrity, hash function; 
steganography; authentication, password, biometric; 
authorization, access control mechanisms; network 
security; malware, virus, worm; wireless security 
  
977-214 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3(2-2-5) 
 Internet of Things 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หลักการของไอโอที สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีเวบ็ องคป์ระกอบของไอโอที ระบบเครือข่าย
ไอโอที ฮารดแ์วร์และซอฟต์แวร์ไอโอที การออกแบบไอ
โอที การเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอโอทีกับอินเทอร์เน็ต  การ
รวบรวมขอ้มูลจากอุปกรณ์ไอโอที  แนะน าการวิเคราะห์
ข้อมูลจากไอโอที   การจัดการและการแก้ปัญหา   
กรณีศึกษาและระบบตน้แบบ แนวโนม้ในอนาคต 
Internet of things concepts; architecture of the Internet 
and web technologies; IoT components; networking; 
hardware and software; IoT design; connecting an IoT 
device to internet;gathering data from IoT devices; 
introduction to IoT data analytics;management and 
troubleshooting, case studies and prototype; trends  
  
977-215 วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electric Circuits and Electronics 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า  นิยามและความหมาย
ของแรงดนั กระแส และความตา้นทาน แหล่งจ่ายแรงดนั 
แหล่งจ่ายกระแส กฎของโอห์ม พลงังานและก าลงัไฟฟ้า 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม วงจรขนาน ทฤษฎี
ซุปเปอร์โพสิชัน ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอร์ตัน การ
วิ เค ราะห์ วงจรโดยใช้ วิ ธีลู ป และโหนด  แนะน า
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั คุณสมบัติของตวัตา้นทาน ตัว
เก็บประจุ และตัวเหน่ียวน า อิมพีแดนซ์ของวงจร การ
วิเคราะห์วงจรท่ีมีอุปกรณ์เป็นตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ 
และตวัเหน่ียวน า  คุณสมบติัทางอิเล็กทรอนิกส์ของวสัดุ  
ไดโอดและวงจรไดโอด  ทรานซิสเตอร์แบบมอสและ
การไบแอส ตระกูลตรรกะแบบมอส   ทรานซิสเตอร์
แบบไบโพล่ าร์และตระกูลตรรกะ วงจรขยายเชิง
ด าเนินการแหล่งจ่ายแรงดนัและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
แบบอิเลก็ทรอนิกส์  วงจรแปลงขอ้มูล องคป์ระกอบยอ่ย
ของวงจรรวม 
Quantities and units; definition and meaning of voltage, 
current, and resistance; current source; voltage source; 
Ohm’s law; energy and power; Kirchhoff’s laws; series 
circuit; parallel circuits; superposition theorem; 
Thevenin’s theorem; Norton’s theorem; circuit analysis 
using loop and node methods; introduction to 
alternating current circuits; characteristics of resistor, 
capacitor, and inductor; circuit impedance; analysis of 
RLC circuits; electronic properties of materials; diodes 
and diode circuits; MOS transistors and biasing; MOS 
logic families; bipolar transistors and logic families; 
operational amplifiers circuit; electronic voltage and 
current sources; data conversion circuits; integrated 
circuit building blocks 
  
977-216 สถำปัตยกรรมคอมพวิเตอร์  2(2-0-4) 
 Computer Architecture 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน โครงสร้างของ
ชุดค าส่ัง การจดัองค์ประกอบของโพรเซสเซอร์ ระบบ
ห น่ ว ย ค ว าม จ าแ ล ะ แ ค ช  อิ น พุ ต แ ล ะ เอ าต์ พุ ต 
สถาปัตยกรรมแบบค าส่ังส้ัน สถาปัตยกรรมแบบค าส่ังท่ี
ยาวมาก การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ การค านวณ
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและการจดัการองคป์ระกอบ
ของหน่วยความจ า โมเดลระบบกระจาย เทคนิคไปป์
ลายน์และซุปเปอร์สเกลาร์ การส่ือสารและการเช่ือมต่อ 
อุปกรณ์ระบบย่อย การจัดองค์ประกอบของหน่วย
ประมวลผล โพเซสเซอร์แบบหลายคอร์ แนะน าระบบ
ค านวณแบบขนาน 
Fundamental of computer architecture; instruction set 
architecture; processor organization; memory system 
and cache; input/output; RISC; VLIW; operating 
system support; computer arithmetic; memory system 
organization and architecture; distributed system 
models, pipeline and superscalar techniques; interfacing 
and communication; device subsystems; organization of 
the CPU; multi-core processor; introduction to parallel 
processing 
  
977-217 ระบบปฏิบัติกำร  2(2-0-4) 
 Operating Systems 
ร าย วิ ช าบั งคั บ เ รี ยน ก่ อ น :   977-104 โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์การเขียนเบ้ืองตน้ 
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและ
ภาวะพร้อมกัน  การจัดการ และการก าหนดล าดับ
กระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการ
หน่วยความจ า ระบบแฟ้ม การจัดการอุปกรณ์  การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
Basic concepts of operating systems; processes and 
concurrency; process management and scheduling; 
input/output management; memory management; file 
systems; device management; system performance 
evaluation  
  



977-310  ระบบชำญฉลำด 3(2-2-5) 
 Intelligent Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-113 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
แนะน าระบบชาญฉลาด การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา 
การค้นหาแบบมีไม่มีข้อมูลและมีข้อมูล การค้นหา
เฉพาะท่ี  แนวคิดการเรียนรู้ของเคร่ือง การเตรียมขอ้มูล 
คุณภาพขอ้มูล เทคนิคการจ าแนกขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ 
โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีของเบย์ การประเมิน
โมเดล  การวิเคราะห์ปัญหา การคดัเลือกคุณลกัษณะ การ
จดักลุ่ม การเรียนแบบเสริมก าลงั  การเรียนรู้เชิงลึก การ
ประยกุตใ์ชง้านเคร่ืองจกัรการเรียนรู้  
Introduction to intelligent systems; problem solving by 
searching; uninformed and informed search; local 
search; machine learning concepts; data preparation; 
data quality; classification techniques; decision tree 
learning, artificial neural networks; Bayes' theorem; 
model evaluation; problem analysis; feature selection; 
clustering; reinforcement learning ; deep learning; 
application of machine learning  
 
3) กลุ่มวิชาเลือก                                                                 
3.1) กลุ่มวิชาดา้นวิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คง  
977-320 คณิตศำสตร์ส ำหรับ 3(3-0-6) 
 วิศวกรรมเครือข่ำยและควำมมั่นคง  
 Mathematics for Network and Security  
 Engineering 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-113 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
การหาค่าเหมาะท่ีสุด การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น การหา
ค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบไม่มีขอ้จ ากดั กราฟ และกราฟท่ีมี
ทิศทาง หลกัการของเบลล์แมน ขั้นตอนวิธีของไดก์สต
รา ตน้ไมแ้บบทอดขา้มน้อยสุด ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 
ขั้นตอนวิธีของพริม การไหลในเครือข่าย การไหลสูงสุด 
ขั้นตอนวิธีของฟอร์ด-เฟอล เกอสัน กราฟสองส่วน การ
เขา้รหสั คณิตศาสตร์เชิงการจดั  
Optimization; linear programming; unconstrained 
optimization; graphs and digraphs; Bellman's principle; 

Dijkstra's algorithm; shortest spanning trees; greedy 
algorithm; Prim's algorithm; flow in networks; 
maximum flow; Ford-Fulkerson algorithm; bipartite 
graphs; cryptography; combinatorics 
  
977-321 เครือข่ำยคอมพวิเตอร์และ 3(2-2-5) 
 กำรจัดกำร  
 Computer Networks and Management 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย  
หลักการของเทคโนโลยีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมยัใหม่ โพรโทคอลท่ีใช้ส่ือสาร เครือข่ายแบบเพียร์ทู
เพียร์ เครือข่ายแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย
การประมวลผลแบบคลาวด ์การออกแบบและการจดัการ
เครือข่ายขั้นสูง การจดัสรรเลขไอพีและการแบ่งเครือข่าย
ย่อยในองค์กร การปรับแต่งค่าและการติดตั้งเครือข่าย 
การป้องกนัและตรวจสอบเครือข่าย การจดัการทรัพยากร
เครือข่ายพ้ืนฐาน การจดัการความผิดพลาด การจดัการ
ความมั่นคงทางเครือข่าย การควบคุมระดับการเข้าถึง
และการวางนโยบายความมัน่คงทางเครือข่าย การจดัการ
บญัชีผูใ้ช ้จริยธรรมทางเครือข่าย      
Principles of technologies and modern computer 
networking; communication protocol; peer-to-peer, 
client-server, and cloud computing networks; advanced 
network design and management; IP addressing and 
subnetting in organization; network configuration and 
implementation; network protection and detection; 
basic network resource management; fault 
management; network security management; access 
level control and network security policy; user account 
management; networking ethics 
  
977-322 กำรประมวลผลแบบคลำวด์ 3(2-2-5) 
 และกำรใช้งำน  
 Cloud Computing and Implementation 



รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ บริการการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ เอสเอเอเอส พีเอเอเอส ไอเอเอ
เอส เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผลแบบคลาวด ์
ข้อก าหนดและเง่ือนไข มาตรฐานความมั่นคง การ
ป้องกนัขอ้มูล กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่
ปกติ  การด าเนินการประมวลผลแบบคลาวด์  การ
เคล่ือนยา้ยข้อมูล การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบ
คลาวดใ์นอุตสาหกรรมไอที กรณีศึกษา  
Cloud computing architecture; cloud computing 
services: SaaS, PaaS, IaaS; technologies for cloud 
computing; terms and conditions; security standards; 
data protection; abnormal incident response process; 
cloud computing implementation; data transition; cloud 
computing application in IT industries; case studies 
  
977-323 ควำมมั่นคงและกำรจัดกำร 3(2-2-5) 
 เครือข่ำย   
 Network Security and Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้ความมัน่คงเครือข่าย ความมัน่คงไซเบอร์ 
ภัยคุ กค าม  ก ารป ฏิ เสธให้ บ ริก าร  อ าชญ ากรรม
คอมพิวเตอร์  จุดอ่อน การปกป้องและการตระหนกั การ
จดัการความมัน่คงและสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ความ
เส่ียง นโยบายความมัน่คง การป้องกนั ระบบควบคุมการ
เข้าถึง แอปพลิเคชันเพ่ือความมั่นคง การพิสูจน์ตัวตน
และการอนุญาต การตรวจสอบการบุกรุกและการ
ขดัขวางการบุกรุก กรณีศึกษา 
 Introduction to network security; cybersecurity; 
threats; denial of service; computer crime; 
vulnerability, protection and awareness; security 
management and monitoring; analyze risks; security 
policy; defences; access control systems; application 
security; authentication and authorization; intrusion 
detection and prevention system; case studies 

977-324 ควำมมั่นคงไซเบอร์  3(2-2-5) 
 Cybersecurity 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-213 ความมั่นคงทาง
คอมพิวเตอร์ 
แนวคิดของความมัน่คงไซเบอร์ การเก็บขอ้มูล การเจาะ
ระบบ ไวรัส มลัแวร์ การปกป้อง การเขา้รหสั การส ารอง
ข้อมู ล  ก ารปกป้องเชิ งกายภาพ  อาชญกรรมทาง
คอมพิ ว เตอ ร์  กฎหม ายคอมพิ ว เตอ ร์  จ ริยธรรม
คอมพิวเตอร์  
Concept of cybersecurity; data gathering; hacking; 
virus; malware; protection; cryptography; backup; 
physical protection; computer-related crime; computing 
laws; computing ethics. 
  
977-331 เครือข่ำยแบบไร้สำยและเคล่ือนที่  3(2-2-5) 
 Mobile and Wireless Networks 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย 
การออกแบบและใช้งานโพรโทคอล แอปพลิเคชันใน
เครือข่ายไร้สายและเคล่ือนท่ี เทคนิคการใชช่้องสัญญาณ 
ชั้นการส่ือสารในเครือข่ายไร้สาย ปัญหาในเครือข่ายไร้
สาย ขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ การเคล่ือนท่ีของโหนด 
Design and implementation of protocols; applications 
for wireless and mobile networking; techniques for 
using signal channels; transport layers of wireless 
network; wireless network problems; device 
constraints; node mobility 
  
977-332 อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลและ 3(2-2-5) 
 กำรใช้งำน  
 Internet Protocols and Implementation 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมและโพรโทคอลเครือข่าย ชั้นเครือข่าย 
ระบบช่ือโดเมน ชั้นทรานสปอร์ต โพรโทคอลทีซีพีและ
ยดีูพี  การควบคุมความผิดพลาดของโพรโทคอลไอซีเอ็ม



พี การรวมกลบัและการแบ่งยอ่ย ความมัน่คงในเครือข่าย
ไอพี  ดี เอชซีพี  การจัดการเค รือข่ ายเอสเอ็น เอ็มพี 
เครือข่ายเวลาจริงและคุณภาพบริการ ฟังก์ชันของ
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล  
Network architecture and protocols; network layers; 
domain system; transport layer; TCP and UDP 
protocol; error control of ICMP protocol; fragment and 
defragment; security in IP networks; DHCP; network 
management of SNMP; real-time networking and 
quality of service (QoS); functions of internet protocol 
  
977-333 กำรทดสอบควำมมั่นคง 3(2-2-5) 
 จำกกำรแฮกและกำรเจำะระบบ 
 Hacking and Penetration Security Testing 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-213 ความมั่นคงทาง
คอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์และการประเมินความเส่ียงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจความเส่ียง การทดสอบ
การบุ ก รุกแบบไวท์บ็ อกซ์และแบบแบล็คบ็อกซ์ 
กระบวนการและการรายงานปัญหา ความมัน่คงของเวบ็ 
ชนิดของการโจมตี การฮาร์เดนนิงระบบ กรณีศึกษา 
Analysis and risk assessment of information technology 
system; vulnerability check; white-box and black-box 
penetration testing; problem process and report; web 
security; kinds of attacking; system hardening; network 
infrastructure; case studies 
  
977-334 ควำมมั่นคงทำงเครือข่ำยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Network Security 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-213 ความมั่นคงทาง
คอมพิวเตอร์ 
แนวคิดขั้นสูงทางดา้นระบบประยุกต์และความมั่นคง
ทางเครือข่าย นโยบายความมัน่คง การควบคุมการเขา้ถึง 
ความมัน่คงไอพี กลไกการพิสูจน์ตวัตน การตรวจจบัผู ้
บุกรุกและการปกป้อง 

Advanced concepts in applied systems and networking 
security; security policies; access controls; IP security; 
authentication mechanisms; intrusion detection and 
protection 
  
977-335 เทคโนโลยีเครือข่ำยขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Network Technology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย 
การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายขั้นสูง โทโพโลจี
องค์กร การรวมบริการในเครือข่ายทีซีพีไอพี  การ
ออกแบบโพรโทคอล การใช้งานและสมรรถนะ ความ
มั่นคงเครือข่ายและฟอเรนสิกส์ การประมวลผลแบบ
คลาวด์ อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของเซิร์ฟเวอร์ กรณีศึกษาในเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง 
advanced network design and development; enterprise 
topologies; service integration in TCP/IP networks; 
protocol design; implementation and performance; 
network security and forensics; cloud computing; 
internet of things and server infrastructures; case 
studies in advanced network technology 
 
977-336 อำชญำกรรมไซเบอร์และ 3(2-2-5) 
 ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ 
 Cyber Crime and Digital Forensics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
อาชญกรรมไซเบอร์ ขั้นตอนดิจิทัลฟอเรนสิกส์ ฟอเรน
สิกส์ด้านความจ า ชั้นของข้อมูล กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กรณีศึกษาของดิจิทลัฟอเรนสิกส์ 
Cyber crimes; digital forensics procedures; memory 
forensics; data layers; related laws; case studies in 
digital forensics 
  
977-337 กำรเขียนโปรแกรมและกำร 3(2-2-5) 
 จ ำลองเครือข่ำย  
 Network Programming and Simulation 



รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-212 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่าย 
หลักการเขี ยนโปรแกรมแบบที ซีพี ไอพี ซ็อก เก็ต 
เทคโนโลยีการจ าลองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การจ าลอง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบ และการวิเคราะห์
ขอ้มูล เคร่ืองมือการจ าลองเครือข่าย กรณีศึกษาในการ
เขียนโปรแกรมและการจ าลองเครือข่าย 
 Principles of TCP/IP socket programming; 
introduction of computer simulation technologies; 
computer network simulation, design and data analysis; 
network simulation tools; case studies in network 
programming and simulation 
  
977-330 หัวข้อพเิศษทำงวิศวกรรม 3(X-Y-Z) 
 เครือข่ำยและควำมมั่นคง 1  
 Special Topic in Network and Security  
 Engineering I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คง ตามท่ี
ก าหนด เป็นคราวๆ  ไป  โดยความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Special topics; novel theories or technologies related to 
network and security engineering 
  
977-430 หัวข้อพเิศษทำงวิศวกรรม 3(X-Y-Z) 
 เครือข่ำยและควำมมั่นคง 2 
 Special Topic in Network and Security  
 Engineering II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คง ตามท่ี
ก าหนด เป็นคราวๆ  ไป  โดยความ เห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Special topics; novel theories or technologies in 
networking and security engineering 

977-431 โครงงำนด้ำนวิศวกรรม 3(0-9-0) 
 เครือข่ำยและควำมมั่นคง  
 Project in Network and Security  
 Engineering 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน:   977-401 โครงงานวิศวกรรม
ดิจิทลั 2 
การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกับด้านวิศวกรรมเครือข่าย
และความมั่นคงภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ี
แสดงถึงการประยุกต์และบูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้น
วิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คงท่ีไดเ้รียนไป 
Project development in the field of network and 
security engineering under the adviser supervision that 
illustrate the integration of network and security 
engineering knowledge that have been learning 
  
3.2) กลุ่มวิชาดา้นวตัถุชาญฉลาด  
977-340 คณิตศำสตร์ส ำหรับวัตถุ 3(3-0-6) 
  ชำญฉลำด  
 Mathematics for Intelligent Objects 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
สมการเชิงอนุพนัธ์ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การ
แปลงลาปลาช จ านวนเชิงซ้อน รูปแบบพิกัดเชิงขั้ ว  
ทฤษฎีสารสนเทศเบ้ืองตน้ เอนโทรปี 
Differential equation; fourier series; fourier 
transformation; lapace transformation; complex 
number; polar form of complex numbers; introduction 
to information theory; entropy 
  
977-341 เซ็นเซอร์และกำรเช่ือมต่อ 3(2-2-5) 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Sensors and Microcontroller Interface 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
เซ็นเซอร์และสัญญาณ ชนิดของเซ็นเซอร์แบบอนาล็อก
และดิจิทัล การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลและ
ดิจิทัลเป็นอนาล๊อก วงจรขยายออปแอมป์ วงจรกรอง
โดยตวัออปแอมป์ สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 



การเช่ือมต่ออุปกรณ์รอบข้าง การส่ือสารแบบอนุกรม 
แนะน าชุดค าส่ังและเทคนิคการเขียนโปรแกรม การ
เรียกใช้อินพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจ า การ
ประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์เช่ือมต่อเซ็นเซอร์  
Sensors and signals; types of analogue and digital 
sensors; analog-to-digital and digital-to-analog 
conversion; op-amp amplification; typical op-amp 
filters; microcontroller architecture; peripheral 
interfacing; serial communication; programming 
technique; memory mapped input/output; 
microcontroller applications with sensor interfaces  
 
977-342 วัตถุเช่ือมต่อชำญฉลำด 3(2-2-5) 
 Intelligent Connected Objects 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
การใช้งานหน่วยควบคุมขนาดเล็กและอุปกรณ์ลอจิก
แบบโปรแกรมได ้การเขียนโปรแกรมระบบฝังตวั ระบบ
ขัดจังหวะ ตัวจัดล าดับ การเช่ือมโยงกับโลกกายภาพ 
วัตถุเช่ือมต่อเครือข่ายและโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต 
สถาปัตยกรรมไอโอที เครือข่ายไอโอที การประมวลผล
แบบคลาวด ์การแสดงขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ประยกุตใ์ชง้านจริง 
Use of microcontroller unit (MCU) and field-
programmable gate array (FPGA);  embedded 
programming; interrupts; scheduler; physical interface; 
IoT architecture; IoT networking; cloud computing; 
data visualization and analytics; real applications 
  
977-343 กำรประมวลผลภำพและ 3(2-2-5) 
 คอมพวิเตอร์วิทัศน์  
 Image Processing and Computer Vision 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-105 พีชคณิตเชิงเส้น 
การเก็บขอ้มูลสัญญาณและภาพ การสุ่มขอ้มูลและการจดั
กลุ่มข้อมูล การปรับปรุงภาพ การแปลงภาพ การแบ่ง
ตามโครงสร้างของเน้ือภาพ การจดัการภาพจากลกัษณะ

รูปร่าง ตัวแทนอ็อบเจกต์ในภาพเบ้ืองต้น การรู้จ า
เบ้ืองตน้ 
 Signal and image acquisition; sampling and 
quantization; image enhancement; image 
transformations; image segmentation; image 
morphology; object representation; introduction to 
pattern recognition 
  
 
977-344 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Robotics and Automation Systems  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
พ้ืนฐานของระบบอุตสาหกรรมอตัโนมติัและการผลิตท่ี
มีความยืดหยุ่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขับ 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบ้ืองต้น เซ็นเซอร์และระบบ
เซ็นเซอร์ โครงสร้างเคร่ืองกล การขับ ความแม่นย  า 
ความสามารถในการท าซ ้ า การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
อุ ตสาหกรรม  เค ร่ืองมือจ าลองส าห รับการ เขี ยน
โปรแกรมแบบออฟไลน์ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
บูรณาการในระบบการผลิต การผลิตภายในเครือข่าย
อุตสาหกรรม 
The basics of industrial automation systems and 
flexible manufacturing; industrial robotics technology; 
basics of industrial robot, sensors and sensor systems, 
mechanical structure, drives, precision, repeatability; 
the use of industrial robots; programming of industrial 
robots; simulation tools for offline programming of 
industrial robots; integration in production systems; 
production within industrial networks 
  
977-351 กำรประมวลผลประสิทธิภำพสูง 3(2-2-5) 
 High Performance Computing 
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน:  977-216 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์  



รูปแบบขนาน การท างานแบบเจ้านาย-คนท างาน การ
ส่งผ่านข้อความระหว่างกัน การออกแบบอัลกอริธึม
ขนาน รูปแบบการส่ือสารแบบรวม ความซบัซอ้น เกณฑ์
ม า ต ร ฐ าน แ ล ะ รู ป แ บ บ ท่ี เป็ น ท า ง ก า ร  ก ลุ่ ม
กระบวนการเอ็มพีไอ การคูณ เมตริกซ์แบบขนาน 
หัวขอ้เอ็มพ่ีไอชั้นสูง รูปแบบพ้ืนฐานพีเธรด การยกเวน้
ร่วมกันในพีเธรด รูปแบบพ้ืนฐานโอเพ่นเอ็มพี การ
ยกเวน้ร่วมกนัในโอเพ่นเอ็มพี สถาปัตยกรรมผสม การ
ผสมระหว่างเอ็มพี่ไอและโอเพ่นเอ็มพี การประมวลผล
หน่วยกระบวนการกราฟฟิก การเขียนโปรแกรมโอเพ่น
ซีแอล การเขียนโปรแกรมโอเพ่นเอซีซี 
 Parallel patterns; master-worker and message-Passing; 
parallel algorithm design; collective communication 
patterns; complexity; benchmarks and formal models; 
MPI process groups; parallel matrix multiplication; 
advanced MPI topics; patterns in Pthreads; mutual 
exclusion in Pthreads; basic patterns in OpenMP; 
mutual exclusion in OpenMP; hybrid architectures; 
MPI+OpenMP; GPU computing; OpenCL; OpenACC 
  
977-352 ระบบไซเบอร์กำยภำพ 3(2-2-5) 
 Cyber-physical Systems 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-341 เซ็นเซอร์และการ
เช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์  
การแนะน าระบบไซเบอร์กายภาพ (ซีพีเอส)  การรวม
ความสามารถไซเบอร์ด้วยความ สามารถทางกายภาพ 
อลักอริทึมการควบคุมทางคอมพิวเตอร์แบบไม่ต่อเน่ือง 
การออกแบบอลักอริทึมเพื่อควบคุมระบบไซเบอร์ การ
ออกแบบระบบควบคุมและตรวจจับ พัฒนาระบบ
ต้นแบบ การสร้างแบบจ าลองการใช้ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์  
การออกแบบโครงการเช่ือมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Introduction to Cyber-physical systems (CPSs); 
combination of cyber capabilities with physical 
capabilities; discrete computerized control algorithms; 
sensing and control systems design; prototyping 

systems; software and hardware implementation; 
designing project incorporating infrastructure systems 
  
977-353 ระบบประมวลผลฝังตัวและ 3(2-2-5) 
 ปฏิบัติกำรแบบเวลำจริง 
 Embedded Computing and Realtime  
 Operating Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-217 ระบบปฏิบติัการ 
แนะน าประเด็นปัญหา ความทา้ทาย และวิธีการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว ตัวอย่างของระบบฝังตัว 
ประกอบดว้ย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี คอนโซลเกม เคร่ืองใช้
ภายในบา้นและรถยนต์ มุมมองการออกแบบของระบบ
ฝังตวั การออกแบบซอฟต์แวร์และระดบัระบบ การจัด
การพลงังาน การวิเคราะห์โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ
เวลาจริง การจัดตารางงาน  เซ็น เซอร์ไร้สาย และ
โครงงานเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ฝังตวัใชจ้ริง 
Introduces the issues challenges and methods for 
designing embedded computing systems; examples of 
embedded systems include mobile phones, game 
consoles, home appliances, and automobiles; design 
aspects of embedded systems; software and system-
level design; power management; program analysis; 
real-time operating systems; task scheduling; wireless 
sensors; project on real embedded computing systems 
  
977-354 กำรควบคุมของหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี  3(2-2-5) 
 Control of Mobile Robots 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-105 พีชคณิตเชิงเส้น 
แนะน าหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี กลศาสตร์การเคล่ือนไหวของ
หุ่นยนต์เคล่ือนท่ี พลศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ี เซ็นเซอร์ส าหรับการจ ากัด เซ็นเซอร์ส าหรับ
การน าทาง การจ ากดัในหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี การน าทางท่ีมี
ปฏิกิริยา การน าทางทั้งหมด โครงสร้างจลนศาสตร์  
Introduction to mobile robotics; kinematics of mobile 
robot; dynamics and control of mobile robot; sensors 
for localization;sensors for navigation; localization in 



mobile robotics; reactive navigation; global navigation; 
kinematic structures  
  
977-355 กำรจดจ ำรูปแบบส ำหรับ 3(2-2-5) 
 ทัศนศำสตร์ของกลไก 
 Pattern Recognition for Machine Vision 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-105 พีชคณิตเชิงเส้น 
ภาพรวมของปัญหาเก่ียวกบัการมองเห็นและการจ าแนก
ลวดลายของเคร่ืองจักร การสร้างและประมวลผลภาพ 
การสกัดคุณลกัษณะจากภาพ การรับรู้วตัถุทางชีวภาพ 
ทฤษฎีการตัด สินใจแบบเบส์  การจัดกลุ่ม  การจัด
หมวดหมู่ 
Overview of problems of machine vision and pattern 
classification; image formation and processing; feature 
extraction from images; biological object recognition; 
Bayesian decision theory; clustering; classification 
  
977-356 กำรเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เช่ือมต่อ 3(2-2-5) 
 Connected Devices Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-210  การเขียนโปรแกรม
เชิงออ็บเจกต ์
แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การ
ใชชุ้ดพฒันาซอฟตแ์วร์ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์น
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี กายวิภาคศาสตร์ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
คุ ณ ลักษ ณ ะข อ งโท รศัพ ท์ เค ล่ื อน ท่ี  โม เด ล วิ ว
คอนโทรลเลอร์ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ซอฟต์แวร์
แอนดรอยด์ การเช่ือมต่อกบัผูใ้ชง้านและเจตนา รูปแบบ
การออกแบบการเช่ือมต่อกับผู ้ใช้งาน การสร้างแดช
บอร์ด บริการพ้ืนฐานของขอ้มูลบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผู ้
ให้บริการเน้ือหา ปฏิสัมพนัธ์แบบสัมผสั 
Introduction to programming for the mobile devices; 
using software development kits (SDKs); mobile 
application development; anatomy of a mobile; the 
characteristics of a mobile; model-view-controller 
(MVC); android OS; android software; user interface 
(UI) and intents; user interface (UI) design patterns; 

building a dashboard; the basis services of mobile data; 
content providers; touch-based Interaction 
  
977-357 สถำปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Architecture  
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน:   977-216 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 
แนะน าสถาปัตยกรรมมัลติคอร์ แนวคิดการเขียน
โปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดับ เธรด 
รูปแบบที่ใชใ้นการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดี
บกัโปรแกรมแบบขนาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
การหาค่าเหมาะท่ีสุด เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม
แบบขนาน 
 Introduction to multi-core architecture; concept of 
parallel programming; thread-level parallelism; design 
patterns for parallel programming; debugging parallel 
programs; performance analysis and optimization; 
development tool for parallel programming 
  
977-350 หัวข้อพเิศษทำงวัตถุชำญฉลำด 1  3(X-Y-Z) 
 Special Topic in Intelligent Objects I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวตัถุชาญฉลาด ตามท่ีก าหนดเป็นคราว ๆ 
ไป  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
Special topics; novel theories or technologies related to 
intelligent objects 
  
977-450 หัวข้อพเิศษทำงวัตถุชำญฉลำด 2 3(X-Y-Z) 
 Special Topic in Intelligent Objects II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวตัถุชาญฉลาด ตามท่ีก าหนดเป็นคราว ๆ 
ไป  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  



Special topics; novel theories or technologies related to 
intelligent objects 
  
977-451 โครงงำนด้ำนวัตถุชำญฉลำด 3(0-9-0) 
 Project in Intelligent Objects 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน:   977-401 โครงงานวิศวกรรม
ดิจิทลั 2 
การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัดา้นวตัถุชาญฉลาดภายใต้
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีแสดงถึงการประยกุตแ์ละ
บูรณาการองค์ความรู้ทางดา้นวตัถุชาญฉลาดท่ีไดเ้รียน
ไป 
Project development in the field of intelligent objects 
under the adviser supervision that illustrate the 
integration of intelligent object knowledge that have 
been learning 
  
3.3) กลุ่มวิชาดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
977-360 วิศวกรรมควำมต้องกำรและ 3(2-2-5) 
 กำรโมเดล ซอฟต์แวร์ 
 Requirement Engineering and Software  
 Modeling 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
การจดัการและกระบวนการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 
การเก็บขอ้มูลความตอ้งการ การวิเคราะห์ความตอ้งการ 
การเจรจาต่อรองความตอ้งการ การก าหนดรายละเอียด
ความตอ้งการ การทดสอบความตอ้งการ ความสามารถ
ในการสืบทวนความตอ้งการ การจัดการความต้องการ
และการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ เทคนิคและเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการก าหนดความต้องการและตรวจสอบความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้
Software requirements management and process; 
requirement eliciting; requirement analyzing; 
requirement negotiating; requirement detail specifying; 
requirement testing; requirement traceability; managing 
requirements and changing requirements; techniques 

and tools used to define and verify requirements 
ensuring user's needs 
  
977-361 สถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์และ 3(2-2-5) 
 กำรออกแบบ  
 Software Architecture and Design 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-210 การเขียนโปรแกรม
เชิงออ็บเจกต ์และ 977-211 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
รูปแบบ มุมมองเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม จุดแข็ง
และจุดด้อยของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เอกสาร
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  การประยุกต์ใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมและแบบแผนการออกแบบในการ
ออกแบบในรายละเอียดซอฟต์แวร์ เคา้โครงซอฟต์แวร์ 
แบบแผนการออกแบบเบ้ืองต้นส าหรับการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ ภาษายูนิฟายด์โมเดลล่ิง การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ กรณีศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
และการออกแบบซอฟตแ์วร์  
Software architectural styles, structural and behavioral 
viewpoints, strengths and weaknesses; software 
architecture document (SAD); application of 
architecture styles and design pattern in software 
detailed design; software framework; basic design 
patterns for software design; unified modeling language 
(UML); object-oriented analysis and design; case 
studies in software architecture and design 
  
977-362 กำรทวนสอบและกำรทดสอบ 3(2-2-5) 
 ซอฟต์แวร์  
 Software Verification and Validation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการในการทวนสอบและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การทบทวนซอฟต์แวร์ การ
สืบสวนซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
และรายงานปัญหาซอฟตแ์วร์ 
Fundamental concepts and methods for verification and 
validation of software work products; software reviews; 



software inspection, software testing; software problem 
analysis and reporting 
  
977-363 กำรปรับปรุงกระบวนกำร 3(2-2-5) 
 และกำรประกันคุณภำพซอฟต์แวร์  
 Software Process Improvement and  
 Quality Assurance 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และ 977-301 การจัดการและการประกันคุณภาพ
โครงงาน  
คุณภาพและปัจจัยคุณภาพ การวดัคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ  โมเดลวงจรชีวิตซอฟต์แวร์และมาตรฐาน การ
ป รับป รุงคุณภาพและกระบวนการ การป รับป รุง 
กระบวนการบนพ้ืนฐานของโมเดล เคร่ืองมือคุณภาพ 
การทวนสอบและการทดสอบ การวิเคราะห์เชิงเหตุผล
และการป้องกันข้อบกพร่อง การจัดการการปรับตั้งค่า 
โมเดลการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานในการ
ปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
Quality and quality factors; quality measurement; 
quality assurance; software life cycle model and 
standards; quality and process improvement; model 
based process improvement; quality tools; verification 
and validation; causal analysis and defect prevention; 
configuration management; software quality 
measurement model; software process improvement 
standards 
  
977-364 กำรใช้งำนและกำรบ ำรุง 3(2-2-5) 
 รักษำซอฟต์แวร์ 
 Software Deployment and Maintenance 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
เทคนิคส าห รับความสามารถในการเป ล่ียนแปลง
ซอฟต์แวร์ การจดัการเวอร์ชันแบบวิศวกรรมก้าวหน้า
และวิศวกรรมถอยกลับ ความท้าทายในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ผลกระทบ การโอนยา้ยซอฟต์แวร์ การปรับโครงสร้าง

ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมแบบยอ้นกลบั การควบคุมความ
ถูกต้องของผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้
เคร่ืองมือเคสเพื่อการตรวจสอบและติดตามการจดัเก็บ
ผลผลิตซอฟตแ์วร์ 
Techniques for software changeability; forward 
engineering and backward engineering version 
management; challenges in software development and 
software improvement; impact analysis; software 
migration; software refactoring; reverse engineering; 
software work product integrity control; using CASE 
tools for software work product audits and traces 
  
977-371 กำรจัดกำรโครงงำนซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 และกำรประมำณ  
 Software Project Management and  
 Estimation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และ 977-301 การจัดการและการประกันคุณภาพ
โครงงาน  
การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใชจ้่าย
ซอฟต์แวร์  การประมาณราคาซอฟต์แวร์  การจัด
ก าหนดการในการพฒันาซอฟต์แวร์ การจัดการความ
เส่ียง การก าหนดความเส่ียงซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง การ
วางแผนการจดัการความเส่ียง การแกปั้ญหาความเส่ียง 
การเฝ้าระวงัความเส่ียง การติดตามและควบคุมโครงงาน
ซอฟตแ์วร์ มาตรวดัผลของซอฟต์แวร์ ขั้นตอนวิธีในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมายและการประเมิน
ค่าขอ้มูล 
Software project planning; software cost estimation; 
software price estimation; software development 
scheduling; risk management; software risk 
identification; risk analysis; risk prioritization; risk 
management planning; risk resolution; risk monitoring; 
software project monitoring and control; software 



metrics; methods for data collection; data interpretation 
and evaluation 
  
977-372 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Database Systems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-112 ระบบฐานขอ้มูล  
องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
การติดตั้งและปรับระบบจัดการฐานข้อมูล การจดัการ
ระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ช้หลายคน ความเป็นเอกภาพ
และความมั่นคงของฐานข้อมูล การคืนสภาพของ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ผา่นเวบ็ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดา้นระบบฐานขอ้มูล 
Relational database management system components; 
installation and configuration of database management 
system; database system management for multi-user; 
database integrity and security; database recovery; 
applying relational database via web; modern database 
system technologies 
  
977-373 กำรพฒันำซอฟต์แวร์เชิง 3(2-2-5) 
 คอมโพเนนต์  
 Component-based Software Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-210 การเขียนโปรแกรม
เชิงออ็บเจกต ์ 
หลกัการและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟต์แวร์
เชิงคอมโพเนนต์ เคร่ืองมือและภาษาเชิงคอมโพเนนต ์
วิธีการในการพฒันาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ การ
ออกแบบและจดัสร้างระบบ การน าคอมโพเนนต์มาใช้
ใหม่ทั้ งในลักษณะของคอมโพเนนต์ส าเร็จรูปและ 
คอมโพเนนตท่ี์พฒันาขึ้นเอง 
Concepts and techniques of component-based software 
development; component-oriented tools and languages; 
component-based software development approaches; 
system designing and building; reusing components, 
including component-of-the-shelf and in-house 
software components 

977-374 กำรเขียนโปรแกรมเชิง 3(2-2-5) 
 อ็อบเจกต์ขั้นสูง  
 Advanced Object Oriented Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-210 การเขียนโปรแกรม
เชิงออ็บเจกต ์ 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง การเขียน
โปรแกรมส่วนโตต้อบกบัผูใ้ช้แบบกราฟิก (จียูไอ) การ
เขียนโปรแกรมแสดงผลภาพกราฟิก 2 มิติและ 3 มิติ การ
ติ ดต่ อกับ ฐาน ข้อ มู ล  ก ารค วบ คุ มท ราน เซ็ กชั่ น 
แบบฟอร์มและรายงาน การติดต่อผ่านระบบเครือข่าย
โดยใช้ โพรโทคอลแบบต่าง ๆ การเรียกใช้งานเมธอด
ขา้มเคร่ือง 
Advanced object oriented programming techniques; 
GUI programming; 2D and 3D visualization 
programming; database connection; transaction 
management; form and report; network connection with 
various protocols; socket and remote method invocation
  
977-375 กำรโมเดลและพฒันำ 3(2-2-5) 
 ซอฟต์แวร์ขั้นสูง  
 Advanced Software Modeling and  
 Development 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน:   977-361 สถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์และการออกแบบ  
เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบการสะทอ้น  การพฒันา
ซอฟต์แวร์ในแนวทางแบบแอส เพค  การพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยอาศยัแบบจ าลอง ภาษา ของแบบจ าลอง 
เทคนิคในการท าเมตาโม เดล วิ ธีการแปลงภาษา
โปรแกรมโดยใช้แบบจ าลอง เทคนิคการวิเคราะห์
แบบจ าลอง 
Reflection programming technique; aspect-oriented 
software development; model-driven software 
development; modelling languages; techniques for 
meta-modelling; model transformation approaches; 
analysis techniques on models 
  



977-376 กำรพฒันำซอฟต์แวร์ทำงเลือก  3(2-2-5) 
 Alternative Software Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และ 977-210 การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์ 
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาซอฟตแวร์แบบ
ปรับตัว ลกัษณะพ้ืนฐานของวงจรชีวิตของการพฒันา
ซอฟต์แวร์แบบปรับตวั การพฒันาวิธีการท างานรวมกนั 
หลกัการวิธี อไจล ์วิธีปฏิบติัทางวิศวกรรมในการพฒันา
แบบอไจล เช่น สกรัม คานบงั ลีน การพฒันาโดยใชก้าร
ทดสอบเป็นหลกั การพฒันาโดยใชฟี้เจอร์เป็นหลกั การ
ทดสอบระบบแบบอตัโนมติั การโปรแกรมแบบเอกซ์พี 
การระบุความต้องการการท างานโดยการยกตัวอย่าง 
การบูรณาการอยา่งต่อเน่ือง 
 Principle of adaptive software development; basic 
characteristics of an adaptive software development life 
cycle; collaborative approach; agile methodologies; 
engineering practice in agile software development 
such as scrum, kanban, lean, test driven development 
(TDD), feature driven development (FDD), automated 
acceptance testing, extreme programming (XP); 
software specification by example; continuous 
integration 
  
977-377 วิธีปฏิบัติที่ดีในวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 ซอฟต์แวร์  
 Best Practice in Software Engineering 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และ 977-210 การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์ 
นิยามและความหมายของแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบ แนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับการวางแผนงาน แนวทางปฏิบติัท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับการโปรแกรม แนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับการเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมและควบคุม 
แนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับการประกนัคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าห รับความ

มั่นคง แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับมาตรฐาน
นานาชาติ แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับระบบลา้สมยั 
แนวทางปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ี สุดส าห รับหน่วยวัดทางด้าน
ซอฟตแ์วร์ 
Introduction and definitions of software engineering 
best practices; best practices for software architecture 
and design; best practices for project planning; best 
practices for programming and coding; best practices 
for software changes and control; best practices for 
software quality assurance; best practices for security; 
best practices for international software standards; best 
practices for legacy applications; best practices for 
software metrics  
  
977-378 วิธีแบบฟอร์มอลในวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 ซอฟต์แวร์ 
 Formal Methods in Software Engineering 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน:   977-360 วิศวกรรมความ
ตอ้งการและการโมเดลซอฟตแ์วร์  
ระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล การก าหนดรายละเอียด
แบบฟอร์มอล เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
การสร้างสคีมาแคลคูลัส การพัฒนาซอฟต์แวร์โดย
วิธีการแบบฟอร์มอล การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบเคร่งครัด 
ภาษาเซมิฟอร์มอล วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบคลีนรูม 
การสร้างกรณีการทดสอบจากขอ้ก าหนดทางซอฟต์แวร์ 
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ ในระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล 
กรณีศึกษา 
Formal methods; formal specification; mathematical 
notation; schema calculus generic constructions; 
rigorous software development; semi-formal 
specification; cleanroom software engineering; test 
generation from specification; formal method tools; 
case studies 
  
977-370 หัวข้อพเิศษทำงวิศวกรรม 3(X-Y-Z) 
 ซอฟต์แวร์ 1  



 Special Topic in Software Engineering I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามท่ีก าหนดเป็น
คราวๆ ไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
Special topics; novel theories or technologies related to 
software engineering 
  
977-470 หัวข้อพเิศษทำงวิศวกรรม 3(X-Y-Z) 
 ซอฟต์แวร์ 2 
 Special Topic in Software Engineering II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีหรือวิทยาการสาขาใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวกับด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามท่ีก าหนดเป็น
คราวๆ ไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
Special topics; novel theories or technologies related to 
software engineering 
  
977-471 โครงงำนด้ำนวิศวกรรม 3(0-9-0) 
 ซอฟต์แวร์  
 Project in Software Engineering 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน:   977-401 โครงงานวิศวกรรม
ดิจิทลั 2 
การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีแสดงถึงการ
ประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ท่ีไดเ้รียนไป 
Project development in software engineering under the 
adviser supervision that illustrate the integration of 
software engineering knowledge that have been 
learning  
   
3.4) กลุ่มวิชาดา้นปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการขอ้มูล  
968-251 ปัญญำประดิษฐ์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Artificial Intelligence 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
วตัถุประสงค์และหลกัการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหา
ส เปซสถานะ  การค้นห าแบบ        ฮิ ว ริส ติก  การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ การแทนความรู้ การเรียนรู้
ของเคร่ือง  ระบบผู ้เช่ียวชาญ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประมวลผลภาพ 
งานดา้นปัญญาประดิษฐ์ 
Definitions and objectives of artificial intelligence (AI); 
problems and state spaces; heuristic search; natural 
language processing; knowledge representation; 
machine learning; expert systems; decision support 
systems; computer vision and image processing; AI 
applications 
  
968-252 วิทยำกำรข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Science  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
วิทยาการข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ วงจรชีวิตของ
วิทยาการขอ้มูล การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ  
วิธีการวิทยาการข้อมูล กระบวนการวิทยาการข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Data science; statistical inference; data science life 
cycles; exploratory data analysis; data science methods; 
data science process; machine learning algorithms 
  
968-352 กำรเรียนรู้ของเคร่ืองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Machine Learning 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
การเรียนรู้และการล าดบัจากทั่วไปสู่เฉพาะ  การเรียนรู้
โดยใช้รูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม  
การประเมินสมมุติฐาน  การเรียนรู้แบบเบยส์  ทฤษฎีการ
เรียนรู้เชิงคณนา การเรียนรู้จากฐานตวัอย่าง  อลักอริทึม
พนัธุกรรม  การเรียนรู้จากกลุ่มของกฎ  การเรียนรู้จาก
การวิเคราะห์ 



Learning and the general-to-specific ordering; decision 
tree learning; artificial neural networks; hypotheses 
evaluation; bayesian learning;  computational learning 
theory; instance-based learning; genetic algorithms; sets 
of rules learning; analytical learning 
  
968-356 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 3(3-0-6) 
 เบื้องต้น 

Introduction to Natural Language 
Processing 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
หลกัการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ค  า การ
วิเคราะห์เชิงวากยสัมพนัธ์ การ วิเคราะห์เชิงความหมาย 
ปัญหาและความก ากวมในภาษาธรรมชาติ ความเก่ียว
พนัธ์ระหว่างประโยค 
Principles of natural language processing; lexical 
analysis; syntactic analysis; semantic analysis; 
problems and ambiguities in natural language; relation 
between sentences 
  
3.5) กลุ่มวิชาดา้นแอนิเมชนัและเทคโนโลยีส่ือดิจิทลั  
968-263 กำรออกแบบและคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 กรำฟิกส์ 1 (2 มิติ) 
 Computer Graphics and Design 1 (2D) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
หลกัการออกแบบงานกราฟิกส์ ขั้นตอนในการออกแบบ
งานกราฟิกส์ เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการออกแบบ การฝึก
ปฏิบติัสร้างสรรค์ช้ินงานกราฟิกส์ ต่างๆ เช่น งานพิมพ ์
งานออกแบบตวัละคร งานออกแบบผลิตภณัฑ์ 
Principal of computer graphic design; design process; 
tools for graphic design; workshops for computer 
graphic design (e.g. printing design, character design, 
packaging design)   
  
968-264 กำรออกแบบและพฒันำเกม 3(2-2-5) 
 Game Design and Development 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
การออกแบบองค์ประกอบเกมพ้ืนฐาน กฏการเล่น การ
สร้างเกมตน้แบบดว้ย กระดาษ การออกแบบเลเวล การ
ทดสอบ ปรับปรุงเกม การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ออกแบบเกม 
Design for basic game elements; rules; paper game 
prototyping; level design; game testing; game revising; 
utilizing software applications for game design 
  
968-366 พื้นฐำนแอนิเมชันและ 3(2-2-5) 
 ภำพเคล่ือนไหว  
 Basic Animation and Motion Graphics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี  
กระบวนการท าภาพเคล่ือนไหว การจดัเตรียมตวัละคร
เพื่องานแอนิเมชนั การใชง้านกระบวนการและเทคนิคท่ี
เหมาะสมในงานแอนิเมชนั การเคล่ือนไหวใน ลกัษณะ
ต่างๆ ของวตัถุ คน และสัตว ์
Processes in animation making; character preparation;  
the use of appropriate animation processes and 
techniques; basic object human and animal rigging 
  
968-367 กำรเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
 Game Programming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   977-104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
สถาปัตยกรรมของเกม หลกัเหตุผลในเกม ส่วนติดต่อผู ้
เล่น การจัดการ สถานการณ์ในเกม ปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับเกม การฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียน โปรแกรม
เกม 
Game architecture; game logic; game views; game 
event menagement; AI game; workshop for basic game 
programming project 
  
4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
977-490 สหกิจศึกษำ  6(0-36-0) 
 Cooperative Education 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   ไม่มี 
การฝึกปฏิบติังานในลกัษณะเสมือนพนักงานในสถาน
ประกอบการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบ 
นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลารวมแลว้ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 640 ชั่วโมง เม่ือส้ินสุดการ
ฝึกงาน นักศึกษาตอ้งน าเสนอและจัดท ารายงานให้กับ
สถานประกอบการ 
On the job training as a full-time staff of an approved 
workplace for a period not less than 16 weeks or 640 
hours including oral presentation and final report 
submission to the entrepreneur 
  
977-491 กำรฝึกงำน 3(0-18-0) 
 Internship 
เง่ือนไข:   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผ่านก่อน คิด
เป็นจ านวนร้อยละ 80 ของหลักสูตรฯ หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ฝึกงานทางดา้นวิศวกรรมดิจิทลัและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์
ในโรงงานอุตสาหกรรม องค์กร สถานประกอบการ 
หรือสถาบนัการศึกษา มีระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อย
กว่า 320 ชัว่โมง 
Internship in the field of digital and software 
engineering in industrial enterprises, companies or 
academic institutes an ICT professional office not less 
than 320 hours  
 


