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ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งพฒันาบณัฑิตที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ปัญญาประดิษฐ ์สามารถบูรณาการองคค์วามรู้

เขา้กับศาสตร์หลากหลายแขนง มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถสร้างนวตักรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศและคุณภาพชีวิต รวมถึงทดแทน
แรงงานจากภาวะสังคมผูสู้งอายุ เน้นการน าความรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
การแพทย ์และสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สามารถพฒันาองคค์วามรู้และ
ความเช่ียวชาญได้อยา่งต่อเน่ือง เป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะตามแนว
พระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ความว่า “ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง” ด้วยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) เน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง (Self-directed Learning) กระบวนการที่ตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ย ัง่ยืน และจากแนวคิดที่ว่าการพฒันาคือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยดุอยูเ่พียงภายใน
มหาวทิยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวติ การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based 
Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและภาคเอกชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานด้าน
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
PLOs 2 สามารถพฒันาหรือสร้างตวัแบบในงานดา้นวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทยภ์าคอุตสาหกรรม 
หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
PLOs 3 สามารถวเิคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 
PLOs 4 สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 



PLOs 5 ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ตรงประเด็น 
PLOs 6 ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์
ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์    4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Health for All   
241-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds   
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
   

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ    1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั    4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก)  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
 
    



สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา)  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   



890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success 
   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต  
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
  



895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต 
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 



วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   



142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด ์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances  
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   



874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English  
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies  
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   



890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment  
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace  
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese 
  



891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German  
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage  
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language 
  



895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey  
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music  
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation 
  



895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    95 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    17 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม    2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
241-203 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกรปัญญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for AI Engineers  
241-204 สนุกกบัแคลคูลสั   3((3)-0-6) 
 Have Fun with Calculus  
241-302 การประยกุตแ์คลคูลสัในการวเิคราะห์ปัญหา   3((3)-0-6) 
 Applying Calculus for Problems Solving  
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกบัปัญหาที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) 
 Probability and Statistics for Non-pattern Problems  
241-405 การหาค่าเหมาะสม  3((3)-0-6) 
 Optimization     
  

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์  7  หน่วยกิต 
241-101 แนะน าระบบคอมพวิเตอร์  3((2)-2-5) 
 Introduction to Computer Systems  
241-102 พื้นฐานตรรกะดิจิทลั อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ 4((3)-2-7) 
 Basic Digital Logic, Electronics, and Microcontrollers  
    

3) กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  71 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคบั    8 หน่วยกิต 
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1  3((2)-2-5) 
 Machine Learning I  



241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2  3((2)-2-5) 
 Machine Learning II  
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สงัคมและกฎหมายส าหรับวชิาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ 2((1)-2-3) 
 Ethical, Social and Legal Issues for Artificial Intelligence Professions  

 

กลุ่มวิชาชีพบังคบั  36 หน่วยกิต 
241-151 ชุดวชิาแนะน าปัญญาประดิษฐแ์ละการประยกุต ์  9((6)-6-15)  
 Introduction to Artificial Intelligence and Applications Module   
241-152 ชุดวชิาการพฒันาระบบปัญญาประดิษฐพ์ื้นฐาน  9((6)-6-15)  
 Basic Artificial Intelligence Systems Development Module   
241-251 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐเ์พือ่การควบคุมหุ่นยนต ์  9((6)-6-15)  
 Artificial Intelligence for Robot Controlling Module   
241-252 ชุดวชิาเคร่ืองจกัรวทิศัน์อจัฉริยะ  9((6)-6-15)  
 Intelligent Machine Vision Module   
 
บังคบัเลือกนักศึกษาเลือกรายวิชาดังรายการต่อไปนี้ 2 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต 
หรือรายวิชาชุดวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา ให้เป็นรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคบัเลือก    
240-332 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)  
 Game Designer and Developer Module   
240-353 ชุดวชิาเจา้หนา้ที่ความมัน่คงไซเบอร์  9((6)-6-15)  
 Cybersecurity Officer Module   
240-372 ชุดวชิานกัวเิคราะห์ขอ้มูลระบบไอโอที  9((6)-6-15)  
 IoT Data Analyst Module   
240-395 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตซ้ื์อขายหุน้  9((6)-6-15)  
 Stock Trading Robot Developer Module   
241-351 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐส์ าหรับส่ือสงัคมออนไลน์  9((6)-6-15)  
 Artificial Intelligence for Social Media Module   
241-352 ชุดวชิาระบบอตัโนมตัิทางอุตสาหกรรมอจัฉริยะ  9((6)-6-15)  
 Intelligent Industrial Automation Module   
241-353 ชุดวชิาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ ์  9((6)-6-15)  
 Artificial Intelligence Ecosystem Module   
   
  



เลือกชีพ     9 หน่วยกิต 
 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากชุดวิชาบังคบัเลือกที่ยังไม่ได้เลือกเรียน หรือเลือกเรียน
รายวิชาจากชุดวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชาและหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนจากรายการดังต่อไปนี้     
    
240-124 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเวบ็  9((6)-6-15)  
 Web Designer and Developer Module   
240-219 ชุดวชิาผูดู้แลระบบเครือข่าย  9((6)-6-15)  
 Network Administrator Module   
240-229 ชุดวชิาวศิวกรสถาปัตยกรรมที่ก  าหนดโดยซอฟตแ์วร์ 9((6)-6-15)  
 Software Defined Architecture Engineer Module   
240-319 ชุดวชิานกัพฒันาระบบฝังตวั  9((6)-6-15)  
 Embedded System Developer Module   
240-331 ชุดวชิานกัพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 9((6)-6-15)  
 Mobile Applications Developer Module   
240-333 ชุดวชิานกัพฒันาเวบ็แบบโปรแกรมประยกุตข์า้มแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15)  
 Cross-Platform Web and Application Developer Module   
240-351 ชุดวชิาวศิวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย  9((6)-6-15)  
 Network Infrastructure Engineer Module   
240-352 ชุดวชิาวศิวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)  
 High-performance Computing Engineer Module   
240-371 ชุดวชิานกัพฒันาระบบไอโอที  9((6)-6-15)  
 IoT System Developer Module   
240-373 ชุดวชิานกัพฒันาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใชพ้ลงังานต ่าและแบบใชส้ าหรับสวมใส่ 9((6)-6-15) 
 Wearable and Low Power IoT Device Developer Module   
240-394 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตเ์คล่ือนที ่  9((6)-6-15)  
 Mobile Robot Developer Module   
หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา  8 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษาการฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศึกษาต่อไปนี้    
ฝึกงานและโครงงาน     
241-300 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 Practical Training   



241-301 เตรียมการโครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์  2(0-6-0)  
 Artificial Intelligence Engineering Project Preparation   
241-401 โครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์1  3(0-9-0)  
 Artificial Intelligence Engineering Project I   
241-402 โครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์2  3(0-9-0)  
 Artificial Intelligence Engineering Project II   
    

สหกิจศึกษา  8 หน่วยกิต 
241-403 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) 
 Cooperative Education Preparation  
241-404 สหกิจศึกษา  7(0-35-0)  
 Cooperative Education   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

241-300 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 Practical Training   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-108 สาระที่ 5 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์ 2((2)-0-4) 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
241-101 แนะน าระบบคอมพวิเตอร์ 3((2)-2-5) 
241-151 ชุดวชิาแนะน าปัญญาประดิษฐแ์ละการประยกุต ์ 9((6)-6-15) 
*890-00x สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร   2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                   18(14-8-32) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
200-103 สาระที่ 4 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
241-102 พื้นฐานตรรกะดิจิทลั อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ 4((3)-2-7) 
241-152 ชุดวชิาการพฒันาระบบปัญญาประดิษฐพ์ื้นฐาน 9((6)-6-15) 
*890-00x สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร   2((2)-0-4) 
 รวม                                                                                  18(14-8-32)  
 
 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
001-102 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) 
241-203 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกรปัญญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
241-251 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐเ์พือ่การควบคุมหุ่นยนต ์ 9((6)-6-15) 
950-102 สาระที่ 2 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                 20(16-8-36) 
 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
    
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
200-107 สาระที่ 4 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวิตยคุดิจิทลั 2((2)-0-4)  
241-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2)  
241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5)  
241-204 สนุกกบัแคลคูลสั 3((3)-0-6)  
241-252 ชุดวชิาเคร่ืองจกัรวทิศัน์อจัฉริยะ 9((6)-6-15)  
  รวม                                                                                   18(14-8-32)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
 
 
 
 
 
 
    

 



ปีที่ 3 แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
241-302 การประยกุตแ์คลคูลสัในการวเิคราะห์ปัญหา   3((3)-0-6) 
xxx-xxx ชุดวชิาบงัคบัเลือกวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์  9((6)-6-15) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (บงัคบั)  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ (บงัคบั)  1(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก)  2(x-y-z) 
  รวม 17(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
241-301 เตรียมการโครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2(0-6-0) 
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกบัปัญหาที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) 
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สงัคมและกฎหมายส าหรับวชิาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ 2((1)-2-3) 
xxx-xxx ชุดวชิาบงัคบัเลือกวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  18(12-14-28)  
 
 
ภาคฤดูร้อน 
241-300 การฝึกงาน                                                                                                   ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง  
 
 
การลงทะเบียนวิชาฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบังคับที่เป็นรหัสของ
หลักสูตรฯ คดิเป็นจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนรายวิชารหัสของหลักสูตรฯ (เฉพาะ 241-xxx) ตามแผนการ
ศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ (รายวิชาในปีที่  1, 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)    
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
241-401 โครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์1 3(0-9-0) 
241-405 การหาค่าเหมาะสม 3((3)-0-6) 
xxx-xxx ชุดวชิาเลือก 9(x-y-z) 
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา (บงัคบั) 1(x-y-z) 
  รวม 17(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
241-402 โครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์2 3(0-9-0) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 13(x-y-z) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปีที่ 3 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
241-302 การประยกุตแ์คลคูลสัในการวเิคราะห์ปัญหา  3((3)-0-6) 
xxx-xxx ชุดวชิาบงัคบัเลือกวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ (บงัคบั) 1(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
  
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกบัปัญหาที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) 
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สงัคมและกฎหมายส าหรับวชิาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ์ 2((1)-2-3) 
xxx-xxx ชุดวชิาบงัคบัเลือกวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 18(x-y-z) 
 
 
ภาคฤดูร้อน    
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี   3(x-y-z)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
 
ภาคการศึกษาที่ 1      
241-403 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)  
241-405 การหาค่าเหมาะสม  3((3)-0-6)  
xxx-xxx ชุดวชิาเลือก  9(x-y-z)  
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา (บงัคบั) 1(x-y-z)  
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี  3(x-y-z)  
  รวม 18(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาที่ 2     
241-404 สหกิจศึกษา   7(0-35-0)  
  รวม  7(0-35-0)  
 
    
หมายเหตุ การลงทะเบียนวชิาสหกิจศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นก่อนในรายวชิาบงัคบัของ
หลกัสูตร คิดเป็นจ านวนร้อยละ 80 ของรายวชิาในหลกัสูตรฯ (เฉพาะ 241-xxx) ตามแผนการศึกษา 5 ภาค
การศึกษาปกติ (รายวชิาในปีที่ 1 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)    



 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์
ในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ ์

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใ ช้ ปั ญ ห า ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม

ปัญญ าประดิษฐ์ เป็นตัวอย่างในวิชา
พ้ื น ฐ า น  วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  วิ ช า
คอมพิวเตอร์

3. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดยเน้นงานภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมใน
บริบทของพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละประเทศ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. สังเกตการณ์อภิปราย
3. การทดสอบปากเปล่า
4. ความสมบูรณ์ของผลงาน

PLO2 สามารถพฒันาหรือสร้างตวัแบบในงาน
ด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ท่ีตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ 
การแพทย ์หรือสังคมในบริบทของพ้ืนท่ีภาคใต้
หรือประเทศได ้

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การเรียนปฏิบติัการ
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
4. การเรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหา

5. ใช้กรณี ศึกษาจริงให้ผู ้เรียนได้ทดลอง
แกปั้ญหา

6. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
7. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดยเน้นงานภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมใน
บริบทของพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละประเทศ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบติังาน
3. สังเกตการณ์อภิปราย
4. การทดสอบปากเปล่า
5. ความสมบูรณ์ของผลงาน
6. ประเมินจากรายงานท่ีให้คน้ควา้
และการฝึกปฏิบติัต่างๆ

PLO3 ส าม ารถ วิ เค ร าะ ห์ แล ะ เส น อ แน ว
ทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การเรียนปฏิบติัการ
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
4. การเรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหา

5. ใช้กรณี ศึกษาจริงให้ผู ้เรียนได้ทดลอง
แกปั้ญหา

6. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
7. การเรียนจากการไปศึกษาดูงานสถานท่ี
จริง

8. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดยเน้นงานภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมใน
บริบทของพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละประเทศ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบติังาน
3. สังเกตการณ์อภิปราย
4. การทดสอบปากเปล่า
5. ความสมบูรณ์ของผลงาน
6. ประเมินจากรายงานท่ีให้คน้ควา้
และการฝึกปฏิบติัต่างๆ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล PLO4 สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นกัศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ยและแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยหมุนเวียนกนั
ในกลุ่ม 

1. ประเมินจากการสังเกตการท างาน
เป็นกลุ่มของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากผลงานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายภายในกลุ่ม 

3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 

PLO5 ส่ื อส ารและน าเสนอข้อ มูลรวมถึ ง
เลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้า
ดว้ยตนเอง 

2. ใช้กรณี ศึกษาจริงให้ผู ้เรียนได้ทดลอง
แกปั้ญหา 

1. ประเมินจากการสังเกตการท างาน
เป็นกลุ่มของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากผลงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายภายในกลุ่ม 

3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 

PLO6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย  ยึด ถือ
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะ
และถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
หน่ึง 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
2. มอบหมายงานก ลุ่ม  สอนโดยอ้างอิ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. สั ง เก ตก ารแส ด งพ ฤ ติ ก รรม
ระหว่างผูเ้รียนร่วมกันกับผูส้อน
ทุกคน 

2. ประเมินด้วยกิจกรรมท่ีนักศึกษา
ด าเนินการ 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์ 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy and Sustainable Development 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัการทรงงาน หลักการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยกุตใ์ช้ในพื้นที่ระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  

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 

001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า

แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 

opportunity analysis; using business models with modern business tools 

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
Modern Life for Green Love 
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ มลพษิส่ิงแวดลอ้มใน

ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวติประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพษิ 

Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation of air pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 



200-107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital Life  
 แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท์ี่จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications 
for 21st century skills 
 
200-108 โมบำและกำรพัฒนำกลยุทธ์ 2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
 แนะน าโมบา การคิดเชิงระบบ องคป์ระกอบของโมบา บทบาทและหนา้ที่ของผูเ้ล่น ความสมัพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ การท างานเป็นทีม การพฒันากลยุทธ์ มารยาทและน ้ าใจนักกีฬา อาชีพที่
เก่ียวเน่ืองกบัโมบา การคิดเชิงระบบในชีวติประจ าวนั 
 Introduction to MOBA; systems thinking; elements of MOBA; player roles and function of 
players; MOBA elements relationship; team work; strategy development; manners and sportsmanship; 
career related to MOBA; system thinking in daily life 
 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
 พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. มีความ รู้พื้นฐานงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ จรรยาบรรณและสภาวิชาชีพทางด้าน
วศิวกรรมศาสตร์และเสน้ทางอาชีพวศิวกร 
 2. รู้จกัตนเองวา่มีความเหมาะสมกบัวศิวกรรมสาขาใด 
 3. ท  างานเป็นทีมในการวางแผนเพือ่แกปั้ญหาทางวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. รู้ทนัศาสตร์วศิวกรรมในปัจจุบนัและใชค้วามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ใน
การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมได ้
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 



 Learning outcomes: Students are able to 
 1 . has basic knowledge of engineering disciplines, professional organizations, ethics and career 
path 
 2. know the engineering majors suitable to their capabilities 
 3. work with others to effectively solve engineering problems 
 4 . aware of current engineering disciplines and are able to use basic knowledge of science and 
engineering to solve engineering problems+ 
 
240-124 ชุดวิชำนักพัฒนำและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 
 Web designer and developer Module  
 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบ การออกแบบความคิด ไอเอสโอ 29110 เทคโนโลยีการพฒันาเว็บ
อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมเว็บ การวิเคราะห์อัลกอริทึมพื้นฐาน กลยุทธ์อัลกอริทึม 
อลักอริทึมแบบกระจาย อลักอริธึมคอมพิวติง วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ หลกัการออกแบบซอฟตแ์วร์ การบริการจดัการโครงการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิของซอฟตแ์วร์ ระบบฐานขอ้มูล การประเมินประสิทธิภาพ ยู
ไอ/ยเูอ็กซ์ เทคนิคการน าเสนอ ความมัน่คงและความเป็นส่วนตวั เทคนิคการเจรจาต่อรอง กรณีศึกษาจริงจาก
ภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ด าเนินการตามกระบวนการเพื่อเก็บรวบรวมความตอ้งการของเวบ็ที่ตอ้งพฒันาหรือปรับปรุง 
จดัท าเอกสารสรุปและน าเสนอขอ้มูลดังกล่าวต่อหัวหน้า ผูร่้วมงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
 2. วางแผนจดัการ ด าเนินการ การพฒันาเวบ็อยา่งเป็นระบบ ตามแนวทางมาตราฐาน ISO29110 
 3. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือในการพฒันาเวบ็ไซต ์พร้อมทั้งปรับแต่งคุณลกัษณะของเวบ็ไดต้ามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 4. วิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมจริง และเลือกแนวทางการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม และน าไปปฎิบติัไดจ้ริง 
 5. เขา้ใจสถาปัตยกรรมของเว็บ และ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลเวบ็ไดต้ามมาตรฐานที่ยอมรับใน
ธุรกิจปัจจุบนั 
 Entrepreneurship concept; design thinking; ISO2 9 1 1 0 ; web development technologies; 
algorithms and problem-solving; web architecture; basic algorithmic analysis; algorithmic strategies; 
distributed algorithms; computing algorithms; software engineering; introduction to software development 
process; software requirement and specifications; soft-ware design principle; the concept of software 
development project management; software testing and validation; database systems; performance 



evaluation; UI/UX; presentation techniques; security and privacy; negotiation technique; real case studies 
from medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. carry out procedures for collecting web requirements that need to be developed or improved, 
prepare a summary document and present that information to the supervisor, partners, and relevant parties 
correctly and completely 
 2. plan, manage and implement web site systematically, following the ISO29110 standards 
 3. apply website development tools as well customize web features according to customer 
requirements 
 4. analyze technical errors in the real environment and select suitable problem solving 
approaches and apply them in real situations 
 5 .  understand the web architecture, and design, install and maintain the web ac-cording to the 
standards complied by the current entrepreneurs 
 
240-219 ชุดวิชำผู้ดูแลระบบเครือข่ำย 9((6)-6-15) 
 Network Administrator Module  
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการส่ือสาร โปรโตคอลเครือข่ายการส่ือสาร เครือข่ายทอ้งถ่ินและวงกวา้ง 
การประมวลผลไคลเอ็นตเ์ซิร์ฟเวอร์ ความมัน่คงและบูรณภาพของขอ้มูล คอมพิวติงไร้สายและมือถือ การ
ประเมินประสิทธิภาพ การส่ือสารขอ้มูล การจดัการเครือข่าย การบีบอดัและการคลายการบีบอดั ผูดู้แลระบบ 
การบริการจดัการเคร่ืองเสมือน การบริหารจดัการคอนเทนเนอร์/ด็อกเกอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทาง
การแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายองคป์ระกอบพื้นฐานของโครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 2. อธิบาย เปรียบเทียบ เครือข่ายชนิดต่าง ๆ ที่ใชง้านอยา่งแพร่หลาย 
 3. เลือกอุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 4. พฒันาโปรแกรมประยกุตเ์ครือข่ายอยา่งง่าย 
 Communications network architecture; communications network protocols; local and wide area 
networks; client-server computing; data security and integrity; wireless and mobile computing; 
performance evaluation; data communications; network management; compression and decompression; 
system administrator, virtual machine management, con-tainer/docker management, real case studies from 
medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. explain basic components of computer network infrastructure 



 2. explain and compare various types of common networks 
 3. choose devices to develop a computer network  
 4. develop a simple network application  
 
240-229 ชุดวิชำวิศวกรสถำปัตยกรรมที่ก ำหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) 
 Software defined architecture engineer Module  
 แนวคิดของระบบปฏิบตัิการ หลกัการออกแบบ ภาวะพร้อมกนั การจดัก าหนดการและการจดัส่ง 
การจัดการหน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ ความมั่นคงและการป้องกัน ระบบไฟล์ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เลขคณิตของคอมพิวเตอร์ การจดัระบบ
หน่วยความจ าและสถาปัตยกรรม การเช่ือมต่อและการส่ือสาร ระบบยอ่ยของอุปกรณ์ การออกแบบระบบ
ประมวลผล องคป์ระกอบของซีพีย ูประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ความตอ้งการและขอ้ก าหนด
ของระบบ การออกแบบระบบ ระบบบูรณาการ การทดสอบและประเมินผลระบบ แบบจ าลองระบบกระจาย 
แบบจ าลองระบบแบบกระจายและเทคโนโลยทีี่รองรับ กลุ่มคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลผลที่ปรับ
ขนาดได ้เคร่ืองเสมือนและการจ าลองเสมือนจริงของคลสัเตอร์และดาตา้เซ็นเตอร์ การออกแบบแพลตฟอร์ม
คลาวดค์อมพวิต้ิง การโปรแกรมบนคลาวดแ์ละสภาพแวดลอ้มซอฟตแ์วร์ การค านวณที่แพร่หลายดว้ยคลาวด์
และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายการท างานของสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มคลาวด ์และองคป์ระกอบ 
 2. อธิบายการท างานของระบบปฎิบตัิการคอมพวิเตอร์ และองคป์ระกอบ 
 3. อธิบายการท างานของสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร์ และองคป์ระกอบ 
 4. ด าเนินการตามกระบวนการเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลของลูกคา้เก่ียวกับระบบปฎิบติัการและ
สถาปัตยกรรมระบบคอมพวิเตอร์ปัจจุบนัของลูกคา้ จดัท าเอกสารสรุปและน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวต่อหวัหน้า 
ผูร่้วมงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 5. วิเคราะห์ ออบแบบ และเสนอแนะแนวทางการเลือกสถาปัตยกรรม แพลตฟอร์มและระบบ
ปฎิบติัการ ที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้
 Operating system concept; design principles; concurrency; scheduling and dis-patch; memory 
management; device management; security and protection; file systems; system performance evaluation; 
fundamentals of computer architecture; computer arithmetic; memory system organization and 
architecture; interfacing and communication; device subsystems; processor systems design; organization of 
the CPU; performance; performance enhancements; System requirements and specifications; system 
design; system integration; system testing and evaluation; distributed system models; distributed system 
models and enabling technologies; computer clusters for scalable computing; virtual machines and 
virtualization of clusters and datacenters; design of cloud computing platforms; cloud programming and 



software environments; ubiquitous computing with clouds and the internet of things; real case studies from 
medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. explain the working mechanism of the cloud platform architecture and its components  
 2. explain the working mechanism of operating systems and its components 
 3. explain the working mechanism of computer system architecture and its components 
 4. process according to the process to collect customer information about the operating system 
and the current computer system architecture of the customer, prepare a summary document and present 
the said information to the supervisor and relevant parties correctly and completely 
 5.analyze the model and make recommendations for architectural choices, plat-forms and 
operating systems, that is suitable for the needs of customers 
 
240-319 ชุดวิชำนักพัฒนำระบบฝังตัว 9((6)-6-15) 
 Embedded system developer Module  
 เทคโนโลยรีะบบฝังตวั ฮาร์ดแวร์ระบบฝังตวั ซอฟตแ์วร์ระบบฝังตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้
งานในระบบฝังตวั โปรแกรมฝังตวั การประมวลผลแบบพลงังานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได้ ระเบียบ
วธีิการและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตวั การเช่ือมต่อ และระบบสัญญาณแบบผสม การออกแบบวงจร
ดิจิทลัไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผูป้ระกอบการ ระบบเวลาจริงและการเขียนโปรแกรม โจทยแ์ละปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตรกลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้: ผู้เรียนสำมำรถ 
 1. ออกแบบระบบฝังตวั (Embedded System)  ใหท้  างานที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสูง 
 2. ออกแบบ ปรับปรุง พฒันา ระบบสมองกลฝังตวัตามแนวทางมาตรฐาน MISRA ได ้ 
 3. ประยกุตใ์นการใชง้าน Cloud service พร้อมปรับแต่งส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) ใหต้รง
ตามความตอ้งการของหน่วยงานที่ร่วมท างาน 
 4. จ  าแนกและแก้ปัญหาที่เกิดจากการน าระบบฝังตวั ไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจาก
หอ้งพฒันาฯ และใชเ้วลาอนัสั้นในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
 5. แยกแยะขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของตวัประมวลผลรุ่นใหม่ ๆ ที่มีการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
เลือกตวัประมวลผลที่เหมาะสมที่จะน าไปประยกุตใ์นการออกแบบระบบสมองกลฝังตวัให้สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของโจทยท์ี่ไดรั้บจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
 Embedded systems technology; embedded system hardware; embedded system software; 
embedded microcontrollers; embedded programs; low-power computing; reliable system design; design 
and methodologies; network embedded systems; interfacing and mixed-signal systems; digital 



microelectronic circuit design; entrepreneurship; realtime system and programming; real case studies from 
agriculture, food and healthcare, and smart city sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. design highly reliable embedded systems 
 2. design, improve, and develop embedded systems complying to the MISRA standards 
 3 . apply cloud services and configuring the user interfaces according to the requirements of the 
collaborating organizations 
 4. categorize and solve the problems according to applying embedded systems in the 
environments different to the laboratory and take a short to solve the problems 
 5. distinguish the the pros and cons of new generations of processors which continuously change 
over time and select an appropriate processor for being ap-plied in designing an embedded system 
according to the problem requirements from the collaborating organizations 
 
240-331 ชุดวิชำนักพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 
 Mobile Applications Developer Module  
 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ ออกแบบความคิด วิธีการแบบอไจล์ เทคโนโลยีการพฒันาเว็บ 
อลักอริทึมและการแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมเวบ็ การวิเคราะห์อัลกอริทึมพื้นฐาน ภาษาของฐานขอ้มูล กล
ยทุธอลักอริทึม การสร้างแบบจ าลองขอ้มูล อลักอริธึมการค านวณ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดซอฟตแ์วร์
อลักอริทึมแบบกระจาย การออกแบบซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบและตรวจสอบ
ซอฟตแ์วร์ เทคนิคการน าเสนอ เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์และสภาพแวดล้อม ยูไอ/ยูเอ็กซ์ การควบคุมเวอร์ชัน 
ความมัน่คงและความเป็นส่วนตวั การติดตามขอ้ก าหนดและขอ้บกพร่อง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสร้าง
อตัโนมตัิ การใชเ้อพไีอ โครงสร้างเอพไีอและการพฒันา ไมโครเซอร์วสิ การวเิคราะห์ ออกแบบทดสอบและ
ประเมินผลระบบที่ใชค้อมพวิเตอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ออกแบบ UX/UI เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการจริงของผูใ้ช้ ด าเนินการตามกระบวนการเพื่อ
ทดสอบ UI/UX และรับข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้ เพื่อน ากลับมาปรับปรุง UI/UX ของโปรแกรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. วางแผนจัดการ ด าเนินการ การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนที่อย่างเป็นระบบ ตาม
แนวทางของ Agile ไปพร้อมกบัการด าเนินการพฒันาซอฟตแ์วร์ที่ดี (Dev Ops) 
 3. เขา้ใจสถาปัตยกรรมโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนที่ และออกแบบ ติดตั้ง และดูแลโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคล่ือนที่ไดต้ามมาตรฐานที่ยอมรับในธุรกิจปัจจุบนั 
 4.วิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมจริง และเลือกแนวทางการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม และน าไปปฎิบติัไดจ้ริง 



 5. เขา้ใจหลกัการทดสอบซอฟตแ์วร์ การบูรณาการโคด้ และการส่งมอบซอฟตแ์วร์อยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่ป้องกนัขอ้ผดิพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิม่คุณภาพของซอฟตแ์วร์ 
 6. ก าหนดโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพวิเตอร์ดว้ยโคด้เพื่อการส่งมอบโปรแกรมที่ไดพ้ฒันาขึ้น 
ตามความตอ้งการของระบบ 
 Entrepreneurship concept; design thinking; agile-based methodology; web development 
technologies; algorithms and problem-solving; web architecture; basic algorithmic analysis; database 
query languages; algorithmic strategies; data modeling; computing algorithms; software requirements and 
specifications; distributed algorithms; software design; performance evaluation; software testing and 
validation; presentation techniques; software tools and environments; UI/UX; version control; security and 
privacy; track requirements and bugs; negotiation technique; automate building; using APIs; API 
development and architecture; micro services; analyze, design, test and evaluate computer-based systems; 
real case studies from medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. design and test UX/UI corresponding to real-world requirements 
 2 .  plan and execute tasks required to complete a mobile application. All executions should 
comply with best practices of Agile and Dev Ops 
 3. understand mobile application architecture, and design, implement, deploy and maintain 
mobile applications 
 4 .  analyze and investigate technical issues in the production environment, and find practical 
solutions to resolve such issues 
 5. understand the concepts of software testing and Continuous Integration/Continuous Delivery, 
in order to prevent errors as well as to increase software quality 
 6. define system infrastructure as codes in order to simplify software delivery ac-cording to the 
system requirement 
 
240-332 ชุดวิชำนักพัฒนำและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 
 Game Designer and Developer Module  
 องคป์ระกอบเกม แพลตฟอร์ม โหมดผูเ้ล่น เป้าหมาย ประเภท องคป์ระกอบผูเ้ล่น ภาษาโปรแกรม
เกม สถาปัตยกรรมเกม แนวคิดทางคณิตศาสตร์ การตรวจจบัการชนกนั แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ การ
ออกแบบเกม การพฒันาเกม การตลาดและการบ ารุงรักษา กรณีศึกษาที่ทนัสมยั กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจโครงสร้างและกระบวนการพฒันาเกม 



 2. รู้จกัและวเิคราะห์รูปแบบเกมต่างๆ ได ้
 3. ออกแบบและพฒันาเกม 
 Game elements; platforms; player modes; goals; genres; player elements; game programming 
languages; game architecture; mathematical concepts; collision detection; animation; artificial intelligence; 
game design; game development; marketing and maintenance; various cutting-edge case studies; real case 
studies industrial or business sectors 
Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand the game structure and development processes. 
 2. know and analyze game patterns 
 3. design and develop games 
 
240-333 ชุดวิชำนักพัฒนำเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ำมแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15) 
 Cross-Platform Web and Application Developer Module  
 การพฒันาแอปพลิเคชันมือถือหลากหลายแพลตฟอร์มพร้อมเทคโนโลยเีวบ็ ระบุและวิเคราะห์
ความตอ้งการของผูใ้ช ้จ  าลองแบบดิจิทลั เคร่ืองมือและเทคโนโลยขีา้มแพลตฟอร์ม เทคนิคขา้มแพลตฟอร์ม
ส าหรับโครงการ แอปพลิเคชนัมือถือขา้มแพลตฟอร์มจากโปรแกรมเวบ็ กิจกรรมตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไอ
อีซี 29110 ส าหรับการประกนัคุณภาพ คุณลกัษณะการวเิคราะห์และการพฒันาความตอ้งการตามไอเอสโอ/
ไออีซี 29110 การออกแบบแอพข้ามแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รือ
อุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. รู้จกัเคร่ืองมือเพื่อการพฒันาแบบขา้มแพลตฟอร์มและเทคนิคในการพฒันาเพื่อสร้างแอปพลิเค
ชนัส าหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
 2. วิเคราะห์เทคนิคแบบขา้มแพลตฟอร์มแบบต่างๆ เพื่อการประยุกต์ส าหรับแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนได ้
 3. อธิบายแบบจ าลองของกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแผนงานในโครงการที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได ้
 4. เตรียมขอ้ก าหนดตามความตอ้งการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO/IEC 
29110 ได ้ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชนัแบบขา้มแพลตฟอร์ม 
 5. ประยกุตก์ารจดัการโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์และการวิเคราะห์ความตอ้งการรวมถึงหลกัการ 
เพือ่พฒันาแอปพลิเคชนัแบบขา้มแพลตฟอร์มตามที่ตอ้งการได ้
 6. พฒันาแอปพลิเคชนัแบบขา้มแพลตฟอร์มส าหรับแพลตฟอร์มที่ตอ้งการได ้
 Multiplatform mobile application development with web technologies; identify, analyze user’s 
requirements; digital mockups; cross-platform tools and technologies; cross-platform techniques for 



projects; cross-platform mobile apps from web codes; ISO/IEC 2 9 1 1 0  standard activities for quality 
assurance; analyze, develop requirement specifications conforming to ISO/IEC 2 9 1 1 0  standard; cross-
platform app design; real case studies from medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 . identify cross-platform tools and techniques in building multiplatform  in mobile application 
development  
 2. analyze various cross-platform techniques in applying in smartphone applications  
 3 .  explain a process model for software project development, project plan con-forming to the 
ISO/IEC 29110 standard  
 4. prepare requirement specification, and design documents conforming to the ISO/IEC 29110 
standard documents according to the requirements of the given cross-platform software system  
 5. apply software project management and requirement analysis, as well as principles to develop 
cross platform project according to the requirements of a given cross-platform software system  
 6. develop the cross-platform software system for given mobile application  
 
240-351 ชุดวิชำวิศวกรโครงสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำย 9((6)-6-15) 
 Network Infrastructure Engineer Module  
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการส่ือสาร โปรโตคอลเครือข่ายการส่ือสาร เครือข่ายทอ้งถ่ินและวงกวา้ง 
ความมัน่คงและบูรณภาพของขอ้มูล การจดัการเครือข่าย องคป์ระกอบของเครือข่าย ขอ้ก าหนดการใชง้าน
กบัระบบเครือข่าย การจ าลอง ปัญหาด้านความปลอดภยัและประสิทธิภาพที่เก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายไร้สาย 
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายเครือข่ายที่ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเทคนิคการรักษาความปลอดภยัในเครือข่าย 
 2. เลือกอุปกรณ์ เพือ่พฒันาเครือข่ายคอมพวิเตอร์ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 3. ออกแบบ ติดตั้ง และจดัการดูแลเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 4. ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
 Communications network architecture; communications network protocols; local and wide area 
networks; data security and integrity; network management; network components; application 
requirements with a network system; simulations; security and performance issue related to wireless 
networks; real case studies from medical or industrial business sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1.explain common networks and security techniques used in these networks 
 2. choose devices to develop a computer network according to the user’s requirements 



 3. design, configure and manage a computer network 
 4. examine and solve problems in a computer network 
 
240-352 ชุดวิชำวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) 
 High-performance Computing Engineer Module  
 การเขียนโปรแกรมที่ขบัเคล่ือนด้วยเหตุการณ์และเกิดขึ้นพร้อมกัน อัลกอริธึม แบบกระจาย
แบบจ าลองระบบกระจาย ความซับซ้อนของอลักอริทึม ภาวะพร้อมกนั การจดัก าหนดการและการส่งการ
ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ ระบบไฟล ์เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย การ 
วิเคราะห์ออกแบบทดสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย การโปรแกรมเธรด เธรดโพสิกซ์และโอ
เพนเอ็มพี อาร์พซีี อาร์เอ็มไอ และเอ็มพไีอ โมเดลการเขียนโปรแกรมแม็บรีดิวซ์และระบบไฟลแ์บบกระจาย 
การจดัการคิวขอ้ความและภาวะติดตาย การจดัก าหนดการและการท าโหลดบาลานซ์ อลักอริธึมการกระจาย
ขั้นสูง การค านวณอเนกประสงค์ในหน่วยประมวลผลกราฟิก จีพีจี พี ย ูการประมวลผลเวกเตอร์และการ
โปรแกรมเอสไอเอ็มดี การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับขยายได้ขนาดใหญ่  ไมโครเซอร์วิส การ
ค านวณคลสัเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับความผดิปกติ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รือ
อุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิการและอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 2. เขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจายที่มีประสิทธิภาพ และประเมินค่าสมรรถนะ (speed up 
and efficiency) ของโปรแกรมได ้
 3. เขา้ใจและวเิคราะห์พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมส าหรับภาระงานแบบทบัซ้อน (concurrency) และ
ท าการแบ่งภาระงานในการประมวลผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. วเิคราะห์ความตอ้งการของระบบ และออกแบบระบบคอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง  
 Event-driven and concurrent programming; distributed algorithms; distributed sys-tem models; 
algorithmic complexity; concurrency; scheduling and dispatch; system performance evaluation; file 
systems; performance measurement tools; distributed infrastructure: analyze, design, test, and evaluate 
computer-based system; parallel programming models; parallel and distributed architecture and 
programming; threads programming : POSIX thread and OpenMP; RPC/RMI and MPI; map-reduce 
programming model and distributed file sys-tem; message queue and deadlock management; scheduling 
and load balancing; advanced distributed algorithms; general-purpose computing on graphics processing 
units : GPGPU; vector processing and SIMD programming; large scalable architecture design; micro-



service; cluster computing; fault tolerance computer system; real case studies from medical or industrial 
business sectors; 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. understand computer architectures, operating systems and reasonably explain the relationships 
among components inside the computer systems  
 2. write efficient parallel and distributed programs and evaluate their speedup and efficiency  
 3 .  understand, analyze and write concurrent programs, as well as suitably balance processing 
loads  
 4. analyze system requirements and design high-performance computing systems 
 
240-353 ชุดวิชำเจ้ำหน้ำที่ควำมมั่นคงไซเบอร์ 9((6)-6-15) 
 Cybersecurity Officer Module  
 เทคโนโลยคีวามมัน่คงทางไซเบอร์ การประเมินและจดัการความเส่ียงในโลกไซเบอร์ ภยัคุกคาม
และการป้องกนัในโลกไซเบอร์ ความมัน่คงของระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคญั การออกแบบและ
การรักษาความมัน่คงระบบไซเบอร์ทางกายภาพ การแฮ็กขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรม การวิเคราะห์และป้องกัน
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย การจดัการเหตุการณ์ ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคงของขอ้มูล ไอเอสโอ 
27000 ความมัน่คงและความเป็น ส่วนตวั แนวทางปฏิบติัที่ส าคญัขององคก์ร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เทคนิคการน าเสนอ การเขารหัส ความมั่นคงเครือข่าย การเขียนโปรแกรมยนิูกส์ กรณีศึกษาจริงจากภาค
ธุรกิจ ทางการแพทย ์หรืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายองคค์วามรู้ดา้นพื้นฐานความมัน่คงคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 2. วเิคราะห์ หาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 3. เสนอแนวทางการแก้ไข ป้องกันจุดอ่อนของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ได้อย่าง
เหมาะสมและน าไปปฎิบตัิจริงได ้
 4. วเิคราะห์ตน้ทุน และระยะเวลา ในการประยกุตแ์นวทางการแกไ้ขปัญหาทางความมัน่คงได ้
 5. สืบคน้ ทดลอง และศึกษาเคร่ืองมือและเทคโนโลยทีางความมัน่คงได ้
 Cybersecurity technology; cybersecurity risk assessment and management; cyber-security threats 
and defense; critical infrastructure control systems security; designing and securing cyber-physical 
systems; ethical hacking; malicious software analysis and defense; incident handling; system security; 
information security; ISO2 7 0 0 0 ; security and privacy; vital organization practices; performance 
evaluation; presentation techniques; cryptography; net-work security; UNIX programming; real case 
studies from medical or industrial business sec-tors 



 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  explain basic knowledge on computer security, information systems, network systems, and 
related laws 
 2. analyze the weaknesses of information systems and networks 
 3. propose a solution to prevent weaknesses of information systems and net-works appropriately 
and the solution must be able to put into practice 
 4. analyze the cost and timing in applying the solutions to the security problems 
 5. search, experiment and study the security tools and technology 
 
240-371 ชุดวิชำนักพัฒนำระบบไอโอที 9((6)-6-15) 
 IoT System Developer Module  
  เทคโนโลยรีะบบไอโอที ฮาร์ดแวร์ไอโอที ซอฟต์แวร์ไอโอที ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การ
ออกแบบ วงจรดิจิทลั ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผูป้ระกอบการ โจทยแ์ละปัญหาจริงในกลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ออกแบบระบบไอโอที (Internet of Things: IoT)  ใหส้ามารถท างานที่มีระดบัความน่าเช่ือถือ 
 2. ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา ระบบไอโอทีให้มีประสิทธิภาพแต่ยงัคงกินพลังงานต ่ า ตาม
ขอ้ก าหนดที่ไดรั้บจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
 3. เขา้ใจการท างานของแพลตฟอร์มไอโอที วเิคราะห์ขอ้มูลจากระบบไอโอที และปรับแต่งส่วน
ติดต่อกบัผูใ้ชใ้หต้รงตามความตอ้งการของหน่วยงานคู่ความร่วมมือ  
 4. จ  าแนกและแกปั้ญหาที่เกิดจากการน าระบบไอโอที ไปใชใ้นสภาวะแวดลอ้มที่แตกต่างไปจาก
หอ้งพฒันาฯ และใชเ้วลาอนัสั้นในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
 5. แยกแยะขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของแพลตฟอร์มไอโอทีต่าง ๆ ที่มีการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่จะน าไปประยกุตใ์นการออกแบบระบบไอโอทีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของโจทยท์ี่ไดรั้บจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ  
 IoT technology; IoT hardware; IoT software; energy efficiency; digital microelectronic circuit 
design; entrepreneurship; real case studies from agriculture, food and healthcare, and smart city sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. design highly reliable IoT 
 2. design, improve and develop efficient but low-energy required by the collabo-rating 
organization 
 3. understand IoT platforms, analyze IoT information and configure user interfac-es according to 
the collaborating organizations 



 4 . categorize and solve the problem occurring while applying the IoT in the environments 
different from the laboratory, and take a short time in solving the problems 
 5 .distinguish the the pros and cons of IoT platforms which continuously modified as well as 
select an appropriate platform for being applied in IoT system de-signing according to the problem 
requirements from the collaborating organizations 
 
240-372 ชุดวิชำนักวิเครำะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) 
 IoT Data Analyst Module  
 การบริหารจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้จากอุปกรณ์ไอโอที  ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประยกุตใ์ชง้านแพลตฟอร์มส าหรับการจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล การเป็นผูป้ระกอบการ โจทยแ์ละปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. เขา้ใจถึงหลกัการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการจดัเก็บขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากอุปกรณ์ไอโอ
ที 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนมากซ่ึงรวบรวมจากอุปกรณ์ไอโอที และสกดัขอ้มูลระดบัสูงออกมาได้
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้และหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
 3. ประยกุตใ์ชง้าน Data analytics platform พร้อมกบัประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ Data visualization tools 
และปรับแต่งส่วนติดต่อกบัผูใ้ชใ้หต้รงตามความตอ้งการของหน่วยงานคู่ความร่วมมือ  
 4. ประยกุต์และเลือกใชแ้พลตฟอร์มไอโอทีได้สอดคล้องและตรงกับความตอ้งการของโจทยท์ี่
ไดรั้บจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
 IoT data collection management; data analysis theory; data storing and analyzing platform 
usage; entrepreneurship; real case studies from agriculture, food and healthcare, and smart city sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand the efficient principles in managing the collected IoT information 
 2 .  analyze the big data collected form IoT devices and extract the highly relevant information 
according to the requirements of the users and collaborating organizations 
 3 . apply the data analytics platform, apply the data visualization tools and configuring the user 
interfaces according to the requirements of the collaborating organizations 
 4. appropriately apply and select IoT platforms according to the problem requirements from the 
collaborating organizations 
 
 
 



240-373 ชุดวิชำนักพัฒนำอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงำนต ่ำและแบบใช้ส ำหรับสวมใส่ 9((6)-6-15) 
 Wearable and Low Power IoT device developer Module  
 อุปกรณ์ไอโอที การใช้พลังงานของอุปกรณ์  การจดัเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ การสร้างต้นแบบ
อุปกรณ์ แนวคิดการพฒันาอุปกรณ์ การทดสอบอุปกรณ์ การเป็นผูป้ระกอบการ โจทยแ์ละปัญหาจริงในกลุ่ม
เกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สร้างต้นแบบ IoT ในการท า Proof of Concept ให้สามารถท างานได้ที่ มีความน่าเช่ือถือใน
ระดบัสูง 
 2. เลือกใช้มาตรฐานการส่ือสารแบบไร้สายทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ระหว่างอุปกรณ์และ
อินเตอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสูง 
 3. ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดทางเทคนิคในกระบวนการ Proof of Concept (POC) ในสภาพแวดลอ้ม
จริงที่ใชง้านจากสถานประกอบการ 
 4. ค  านวณปริมาณพลังงานที่ใชจ้ริงของอุปกรณ์ตน้แบบ IoT ในการท า POC  และ อุปกรณ์ที่จะ
ผลิตใช้งานจริง และท านายระยะเวลาที่เหลือในการใช้งานของอุปกรณ์ค านวณระยะเวลาในการเปล่ียน
แบตเตอร่ี (end of life) ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอร่ี โดยมีความเขา้ใจ State of Charge 
และการเลือกใชช้นิดของ Battery ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระดบัสูง 
 5. แยกแยะขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของตวัประมวลผลรุ่นใหม่ ๆ ที่มีการปรับเปล่ียนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
เลือกตวัประมวลผลที่เหมาะสมที่จะน าไปประยกุตใ์นการออกอุปกรณ์ IoT ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของโจทยท์ี่ไดรั้บจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
 IoT device; device power usage; device data storing process; device prototype development; 
device development concept; device testing; entrepreneurship; real case studies from agriculture, food and 
healthcare, and smart city sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. build a highly reliable IoT prototype in the proof of concept process  
 2. select highly efficient wireless communication standards between device and the Internet both 
in the current and in the future 
 3. investigate for technical errors in the proof of concept process in real simulations 
environments 
 4 . calculate the actual energy applied in the IoT prototypes during the proof of concept process 
and the device fabrication, predict the rest time of life of the devices, calculate the time to change the 
batteries, understand the state of charge and properly select the battery types 



 5. distinguish the the pros and cons of new generations of processors which continuously change 
and select an appropriate processors for being applied in de-signing IoT devices according to the problems 
given from the collaborating organizations 
 
240-394 ชุดวิชำนักพัฒนำหุ่นยนต์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 
 Mobile Robot Developer Module  
 หลกัการท างานและการออกแบบหุ่นยนตโ์มบาย ชนิดหุ่นยนตโ์มบาย ระบบสมองกลฝังตวัส าหรับ
หุ่นยนตร์ะบบปฏิบติัการส าหรับ หุ่นยนต ์แอคชูเอเตอร์ เซ็นเซอร์ การควบคุมหุ่นยนต ์การสร้างแผนที่ การ
วางแผนการเคล่ือนที่ การหลบหลีกส่ิงกีดขวาง การเรียนรู้ของหุ่นยนต ์การจ าลองการท างานของหุ่นยนต ์
การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์กับสถานีฐาน การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์โมบาย หลกัการท างานของโดรน หุ่นยนต์กูภ้ยั หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย ์และ
หุ่นยนตช่์วยงานในอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการท างานของหุ่นยนตโ์มบายชนิดต่างๆ 
 2. เขา้ใจหลกัการท างานของเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ ที่ใชใ้นหุ่นยนตโ์มบาย 
 3. เขา้ใจหลกัการท างานของตน้ก าลงัขบัเคล่ือนหุ่นยนตแ์บบต่างๆ 
 4. เขา้ใจและใชง้าน Robot Operating System (ROS) ได ้
 5. เขา้ใจและพฒันาระบบน าทางหุ่นยนตไ์ด ้
 Mobile robot design principles; types of mobile robots; embedded systems for robots; robot 
operating system; actuators; sensors; robot controls; map creation; path plan-ning; obstacle avoidance; 
robot learning; robot simulation; robot to robot communication; robot to base station communication; 
mobile robot applications; principles of drones, rescue robots, soccer robots, service robots and industrial 
robots; case studies from medical or industrial sectors 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand the principles of mobile robots 
 2. understand various types of sensors for mobile robots 

 3. understand working principles of mobile robot actuators 
 4. understand and utilize robot operating systems 

 5. understand and develop mobile robot navigation systems 
 

 
 
 



240-395 ชุดวิชำนักพัฒนำหุ่นยนต์ซ้ือขำยหุ้น 9((6)-6-15) 
 Stock Trading Robot Developer Module  
 หลกัการลงทุนในตลาดหุ้น หลกัการลงทุนในตลาดโฟเรกซ์ หลกั การซ้ือขายดว้ยหุ่นยนต ์การใช้
โปรแกรมหุ่นยนตส์ าหรับการลงทุน กลยทุธ การลงทุน การใชภ้าษาเอ็มคิวแอลส าหรับพฒันาหุ่นยนตซ้ื์อ
ขาย การดึงขอ้มูลตลาดหุ้น การพฒันาระบบการเรียนรู เคร่ืองส าหรับท านายตลาดหุ้น การออกแบบและ
พฒันาหุ่นยนตซ้ื์อขายส าหรับตลาดหุน้และตลาดโฟเรกซ์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการท างานของระบบ Machine Learning ส าหรับการท านายขอ้มูลในอนาคต  
 2. เขา้ใจหลกัการลงทุนในตลาดหุน้และตลาด Forex 
 3. เขา้ใจหลกัสถิติเบื้องตน้ 
 4. เขา้ใจปัจจยั และตวัแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าของตลาดหุน้และ Forex 
 5. เขา้ใจและพฒันาระบบดึงขอ้มูลตลาดหุน้ และตลาด Forex จากอินเทอร์เน็ตได ้ 
 6. เขา้ใจและพฒันาระบบ AI เพือ่ท  านายอนาคตของตลาดหุน้และ Forex ได ้ 
 Stock market investment principles; Forex market investment principles; principles of trading 
using robots; robot software for investment usage; investment strategies; MQL for trading robot 
development; stock market data retrieval; machine learning development for stock market predictions; 
stock market and Forex market trading robot design and development; real case studies from the business 
sector. 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand machine learning-based system for data prediction algorithms 
 2. understand tradings in the stock market and Forex 
 3. understand basic statistics 
 4. understand factors and variables which affect the stock and Forex values 
 5. understand and collect trading data from the Internet 
 6. understand and design and implement AI systems to predict the stock market future and Forex 
prices 
 
241-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds  
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือ่ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 



 1. จดักิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือ่ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 The integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. organize integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
241-101 แนะน ำระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
 Introduction to Computer Systems  
 ความรู้พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
หน่วยความจ าและการจัดการ กระส่ือสารและการเช่ือมต่อ ระบบย่อยอุปกรณ์ การออกแบบระบบ
ประมวลผล การจดัการหน่วยประมวลผลกลาง ระบบปฏิบติัการ ภาระงานทบัซ้อน การส่งขอ้มูลและการจดั
ตารางงาน การจัดการหน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์  การป้องกันและความมั่นคง ระบบไฟล ์
สถาปัตยกรรมเครือข่ายส่ือสาร โปรโตคอลเครือข่ายส่ือสาร เครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่ายบริเวณกวา้ง การ
ประมวลผลแบบลูกข่ายแม่ข่าย บูรณภาพและความมัน่คงขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูล การจดัการเครือข่าย 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
 2. อธิบายพื้นฐานระบบปฏิบติัการคอมพวิเตอร์ 
 3. อธิบายการท างานของระบบเครือข่าย 
 Fundamentals of computer architecture; computer arithmetic; memory system organization and 
architecture; interfacing and communication; device subsystems; processor systems design; organization of 
the CPU; operating systems; concurrency; scheduling and dispatch; memory management; device 
management; security and protection; file systems;  communications network architecture; 
communications network protocols; local and wide area networks; client-server computing; data security 
and integrity; data communications; network management 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. explain the working mechanism of computer architectures 
 2. explain the working mechanism of computer operating systems 
 3. explain the working mechanism of computer networks 
 
 
 



241-102 พื้นฐำนตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ 4((3)-2-7) 
 Basic Digital Logic, Electronics, and Microcontrollers  
 ทฤษฏีสวิต วงจรตรรกะเชิงผสม การออกแบบโมดูลวงจรเชิงผสม การออกแบบระบบดิจิทลั การ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง การทดสอบและโมเดลความผดิพลาด การออกแบบการทดสอบ คุณสมบตัิไฟฟ้าของ
วสัดุ ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์และไบแอส การออกแบบพารามิเตอร์และประเด็นปัญหา 
องคป์ระกอบส่วนเก็บขอ้มูล วงศต์รรกะอินเตอร์เฟสและบสัมาตรฐาน การจ าลองและออกแบบวงจร วงจร
แปลงขอ้มูล กระแสและศกัยไ์ฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการสร้างวงจรรวม ไมโครคอนโทลเลอร์
และการเขียนโปรแกรม 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายการท างานของวงจรตรรกะดิจิทลัพื้นฐาน 
 2. อธิบายการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
 3. อธิบายการท างานของไมโครคอนโทลเลอร์ 
 4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ได ้
 Switching theory; combinational logic circuits; modular design of combinational circuits; digital 
systems design; formal verification; fault models and testing; design for testability; electronic properties of 
materials; diodes and diode circuits; MOS transistors and biasing; design parameters and issues; storage 
elements; Interfacing logic families and standard bus-es; circuit modeling and simulation; data conversion 
circuits; electronic voltage and current sources; Integrated circuit building blocks; microcontroller and 
programming 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. explain the working mechanism of basic digital logic circuits 
 2. explain the working mechanism of basic electronic circuits 
 3. explain the working mechanism of microcontroller 
 4. write a program for controlling microcontroller 
 
241-151 ชุดวิชำแนะน ำปัญญำประดิษฐ์และกำรประยุกต์ 9((6)-6-15) 
Introduction to Artificial Intelligence and Applications Module  
 ประวตัิของปัญญาประดิษฐ์ นิยามปัญญาประดิษฐ์ การคน้หาและการวางแผน การแทนความรู้  
พื้นที่ปัญหาและการคน้หา วิทยาการส านึก ตรรกะและการอนุมาน ออนโทโลจี การใช้เหตุผลแบบเบย ์การ
ให้เหตุผลแบบชั่วคราว การเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผูส้อน การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การประมวลผลภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์ใน
องค์กร การเขียนโปรแกรมเรียกใชง้านไลบรารีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การจดัการขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล 



การจดัเรียงขอ้มูล โครงงานยอ่ยปัญญาประดิษฐ์ เคร่ืองมือส าเร็จรูปทางด้านปัญญาประดิษฐ์ การใช้งาน
ไลบรารีส าหรับการประมวลผลงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐแ์ละองคป์ระกอบพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ ์
 2. เขา้ใจหลกัการเบื้องตน้ของการเรียนรู้ของเคร่ือง 

 3. ใชง้านโปรแกรมหรือไลบรารีส าหรับงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ 
 4. เขา้ใจความตอ้งการในการใชง้านปัญญาประดิษฐใ์นองคก์ร 
 5. คิดวเิคราะห์ วางแผน และประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือส าเร็จรูปไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้น
ปัญญาประดิษฐอ์ยา่งง่าย ผา่นการท างานเป็นทีม 
 History of artificial intelligence; definition of artificial intelligence; search and planning, 
problem spaces and search, heuristic, logic and inference, ontologies, bayesian reasoning, temporal 
reasoning; machine learning, supervised learning methods, unsupervised learning methods; artificial neural 
network; deep learning; image processing; natural language processing; Artificial Intelligence in the 
enterprise; programming using basic artificial Intelligence library;  data management; search data; sort 
data; artificial Intelligence small project; Artificial Intelligence tools; Artificial Intelligence development 
library 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. understand artificial intelligence technologies and fundamental components of artificial 
intelligence 
 2. understand the basic principles of machine learning 
 3. apply programs or libraries for artificial intelligence 
 4. understand the needs to implement artificial intelligence in organizations 
 5 .  analyze, plan, and apply ready-made tools for serving simple artificial intelligence needs 
through teamwork 
 
241-152 ชุดวิชำกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ระบบปัญญำประดิษฐ์พื้นฐำน 9((6)-6-15) 
 Basic Artificial Intelligence Systems Software Development Module  
 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน้ดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง ความรู้พื้นฐานในการโปรแกรม ชนิด
ขอ้มูล การด าเนินการและนิพจน์ โครงสร้างควบคุม การท างานแบบเง่ือนไขและการท าซ ้ า ฟังก์ชัน การ
จดัการขอ้ผิดพลาด การจดัการแฟ้มขอ้มูล การใชไ้ลบรารีและโมดูล โครงสร้างขอ้มูล ลิงกลิ์สต ์คิว สแตก็ ไบ
นารีทรี ฮีบ กระบวนทศัน์การเขียนโปรแกรม การสร้างโปรแกรม อลักอริทึมและการแกปั้ญหา เวยีนบงัเกิด 
การโปรแกรมแบบภารงานทบัซอ้นและการขบัเคล่ือนดว้ยเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมทางวทิยาศาสตร์  



ฐานขอ้มูล ตวัแบบขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ฐานขอ้มูลไร้ความสัมพนัธ์ ภาษาส าหรับการคน้หาขอ้มูล 
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การประมวลผลธุรกรรม กระบวนการซอฟตแ์วร์ ขอ้ก าหนดและความ
ตอ้งการของซอฟตแ์วร์ การออกแบบซอฟตแ์วร์ การทดสอบซอฟตแ์วร์และการยนืยนัความถูกตอ้ง เคร่ืองมือ
และสภาพแวดลอ้มในกาพฒันาซอฟตแ์วร์ การพฒันาเวบ็ การพฒันาโปรแกรมจียไูอ  การพฒันาซอฟตแ์วร์
ปัญญาประดิษฐ์ การใชง้านไลบรารีปัญญาประดิษฐ์ สภาพแวดล้อมการพฒันาซอฟตแ์วร์ปัญญาประดิษฐ ์
โครงงานยอ่ยวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายและแยกแยะประเภทของโครงสร้างขอ้มูลพื้นฐาน 
 2. เขียนโปรแกรมส าหรับงานปัญญาประดิษฐ ์
 3. เลือกใชเ้คร่ืองมือควบคุมโคด้ และใชง้านเพือ่จดัการโคด้ที่ไดพ้ฒันาขึ้นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 4. พฒันาโปรแกรม GUI หรือ Web ได ้ 
 Computer programming with high-level programming language; basic Programming concepts: 
data types, operations and expressions, control structures: conditions and iterations, functions, error 
handling, file manipulation, libraries and modules Data structure: linked list, queues, stacks, binary tree, 
heap; programming paradigms; programming constructs; algorithms and problem-solving; recursion; 
event-driven and concurrent programming; scientific programming Database systems; data modeling; 
relational databases; nonreational databases; database query languages; relational database design; 
transaction processing Software processes; software requirements and specifications; software design; 
software testing and validation; software tools and environments; web development; GUI Artificial 
Intelligence software development; using Artificial Intelligence library; Artificial Intelligence environment 
development; Artificial Intelligence small project 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. describe and classify basic data structures 
 2. write program for artificial intelligence application 
 3. select version control systems and employ it for collaborating code development 
 4. develop a web or GUI 
 
241-201 กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) 
 Machine Learning I  
 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการเรียนรู้ของเคร่ือง การจดจ ารูปแบบทางสถิติ การเรียนรู้แบบมีผูส้อน 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเลือกปฏิบติั การเรียนรู้แบบพารามิเตอร์ ไม่อิงพารามิเตอร์ เครือข่ายประสาท
เทียม เคร่ืองเวกเตอร์สนับสนุน การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน การจดักลุ่ม การลดมิติ วิธีเคอร์เนล ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ความล าเอียง ความแปรปรวน การเรียนรู้แบบเสริมแรงและการควบคุมแบบปรับตวั การประยกุตใ์ช้



งานของการเรียนรู้ของเคร่ือง การควบคุมหุ่นยนต ์การท าเหมืองขอ้มูล การน าทางอตัโนมตัิ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ การรู้จ  าเสียงพดูและการประมวลผลขอ้มูล 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจพื้นฐานการเรียนรู้ของเคร่ือง  
 2. คิด วเิคราะห์ และแกปั้ญหาดว้ยวธีิการเรียนรู้ของเคร่ือง  
 3. เขา้ใจเคร่ืองมือและใชง้านในการแกปั้ญหาทางดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองได ้ 
 4. ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือทางดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองได ้ 
 5. ประยกุตใ์ชง้านการเรียนรู้ของเคร่ืองเพือ่แกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ ได ้
 Introduction to machine learning; statistical pattern recognition; supervised learning: generative, 
discriminative learning, parametric, non-parametric learning, neural networks, support vector machines; 
unsupervised learning: clustering, dimensionality reduction, kernel methods; learning theory: bias, 
variance tradeoffs, practical advice reinforcement learning and adaptive control; Application: robotic 
control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and data processing 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand machine learning fundamentals 
 2. think, analyze and solve problems using machine learning methods 
 3. understand tools and use them to solve machine learning problems 
 4. design and develop machine learning application s 
 5. apply machine learning to solve problems in various fields 
 
241-202 กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5) 
 Machine Learning II 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-201  
 ความเขา้ใจพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้ในการมองเห็นทาง
คอมพวิเตอร์ การเขา้ใจภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้เชิงลึก การสร้างบล็อคของเครือข่ายประสาทเทียม เลเยอร์ที่
เช่ือมต่ออยา่งสมบูรณ์ โครงสร้างแบบคอนโวลูชนันัลและรีเคอเรนต ์โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกส าหรับ
งานตีความภาพ ตีความขอ้ความ วธีิการแบบเบยเ์พือ่การพฒันาเกม การออกแบบผลิตภณัฑ ์การจดัการขอ้มูล
ที่ขาดหาย เรียนรู้จากชุดข้อมูลขนาดเล็ก การประมาณการความไม่แน่นอน การเรียนรู้แบบเสริมแรง 
กรณีศึกษา 

ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการท างานการเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นสูงได ้ 
 2. คิด วเิคราะห์ และแกปั้ญหาดว้ยวธีิการเรียนรู้เชิงลึกได ้ 
 3. ใชเ้คร่ืองมือทางดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นสูงเพือ่แกปั้ญหาแบบต่าง ๆ ได ้ 



 4. เขา้ใจหลกัการเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นสูงเพือ่แกปั้ญหาที่ซบัซอ้นได ้
 5. ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือทางดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองได ้
 Basic understanding of modern neural networks; applications in computer vision; natural 
language understanding. deep learning: building blocks of neural networks including fully connected 
layers, convolutional and recurrent layers; image captioning; text meaning; bayesian methods in game 
development; handling missing data; extracting much more information from small datasets; estimate 
uncertainty in predictions; state of the art RL algorithms; case study  
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand advanced machine learning techniques 
 2. think, analyze and solve problems with deep learning methods  
 3. use advanced machine learning tools to solve various problems  
 4. understand advanced machine learning techniques in order to solve complex problems. 
 5. design and develop machine learning applications 
 
241-203 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกรปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for AI Engineers  
 เวกเตอร์ การบวก การลบ ดอดโปดกั ค่ามาตรฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ลิเนียร์คอมบิเนชนั มูลฐานการส
แปน อะเรย ์เมทริกซ์ ทรานสโพส ครอสโปดกั การแปลงเชิงเส้น ตวัก าหนด อนัดบั เมทริกซ์พิเศษ ค่าเฉพาะ 
เวกเตอร์เฉพาะ การวเิคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยกุต ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจการค านวณเก่ียวกบัเวกเตอร์และเมทริกซ์ 
 2. ใชโ้ปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพือ่ค  านวณค่าต่างๆ เก่ียวกบัเวกเตอร์และเมทริกซ์ได ้
 3. เขา้ใจการใชเ้วกเตอร์และเมทริกซ์ทาง AI 
 Vector; vector adding and subtracting; dot product; norm; vector space; linear combination; span 
basis; array; matrix; transpose; cross product; linear transform; determinant; rank; special matrix; 
eigenvalue; eigenvector; analysis with programming and applications 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. calculate vectors and matrices 
 2 .  applying programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg Python or R) for vector and 
matrix calculation 
 3. apply vectors and matrices in AI 
 
 



241-204 สนุกกับแคลคูลัส 3((3)-0-6) 
 Have Fun with Calculus 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-203  
 ฟังกช์นั ลิมิต อนุพนัธ ์ปริพนัธ ์คุณสมบติัต่าง ๆ ฟังกช์นัหลายตวัแปร อนุพนัธแ์ละปริพนัธฟั์งกช์นั
หลายตวัแปร พิกดัเชิงขั้ว ทรงกระบอก ทรงกลม เวกเตอร์และเมทริกซ์แคลคูลสั สมการเส้นและพื้นผิว การ
วเิคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยกุต ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ค  านวณลิมิต อนุพนัธ ์ปริพนัธ ์ของฟังกช์นัตวัแปรเดียวและหลายตวัแปรได ้
 2. ใชง้านพกิดัเชิงขั้ว ทรงกระบอก ทรงกลมได ้
 3. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อค  านวณค่าต่างๆ เก่ียวกับลิมิต อนุพนัธ์ ปริพนัธ์ ของ
ฟังกช์นัตวัแปรเดียวและหลายตวัแปรได ้
 4. เขา้ใจการใชลิ้มิต อนุพนัธ ์ปริพนัธ ์ของฟังกช์นัตวัแปรเดียวและหลายตวัแปรไดด้า้น AI 
 Function; limit; derivative; integration; properties; multivariable function; partial derivative and 
integration; polar coordination; cylinder; sphere; vector and matrix calculus; line and surface equations, 
analysis with programming and applications 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. calculate limit, derivative, integral for one and multiple variables 
 2. apply polar coordination, cylindrical coordination, spherical coordination 
 3. apply programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for calculating limit; 
derivative; integration for one and multiple variables 
 4. apply limit, derivative, integral for one and multiple variables in AI 
 
241-251 ชุดวิชำปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรควบคุมหุ่นยนต์ 9((6)-6-15) 
 Artificial Intelligence for Robot Controlling Module  
 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ ์การเรียนรู้เชิงลึก หุ่นยนตโ์มบายล ์เซ็นเซอร์ในหุ่นยนต ์คอนโทรลเลอร์ พี
ดี พีไอ พีไอดี โครงสร้างของโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์แนวคิดของผูป้ระกอบการ เครือข่ายไร้สาย การ
เช่ือมต่อและการส่ือสาร อลักอริทึมและการแกปั้ญหา การประมวลผลสัญญาณ ความปลอดภยัและความเป็น
ส่วนตวั การประมวลผลภาพ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เซ็นเซอร์ เทคนิคการน าเสนอ มอเตอร์และการควบคุม
เบื้องตน้ โครงงานยอ่ยวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจโครงสร้างหุ่นยนตเ์คล่ือนที่แบบต่าง ๆ 
 2. วเิคราะห์รูปแบบการรับรู้ขอ้มูลแบบต่าง ๆ ได ้
 3. เขา้ใจระบบปัญญาประดิษฐเ์พือ่หุ่นยนตเ์คล่ือนที่ได ้



 4. ออกแบบและพฒันาปัญญาประดิษฐเ์พือ่หุ่นยนตเ์คล่ือนที่ได ้
 Artificial Intelligence fundamental; deep learning; mobile robot; sensors in robot; controller PD 
PI PID; structure of robot control program; entrepreneurship concept; wireless networking; interfacing and 
communication; algorithms and problem-solving; signal processing; security and privacy; image 
processing; negotiation technique; sensors; presentation techniques; motor and basic control; Artificial 
Intelligence small project 

 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand the structure of different types of mobile robots 
 2. analyze various types of data perception 
 3. understand artificial intelligence for mobile robots 
 4. design and develop artificial intelligence for mobile robots 
 
241-252 ชุดวิชำเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ 9((6)-6-15) 
 Intelligent Machine Vision Module  
 พื้นฐานของการมองเห็นคอมพวิเตอร์: ธรรมชาติของภาพ, การเปล่ียนแปลงที่เป็นเน้ือเดียวกนั, การ
ไดม้าของภาพ, การสร้างภาพทางเรขาคณิต และออปติคอล, การฉายภาพมุมมอง, เทคโนโลย ีกลอ้งและการ
ออกแบบระบบการมองเห็นพื้นฐานของการประมวลผลภาพ: การกรอง, การตรวจจบัขอบ, การตรวจจบั
คุณสมบตัิ, รูปทรง, การแบ่งส่วน, ตวัด าเนินการทางสณัฐานวทิยา การสอบเทียบ: รุ่นของกลอ้ง, พารามิเตอร์
กลอ้งภายในและภายนอก, การปรับ เทียบกลอ้ง การเคล่ือนไหว: ตรวจจบั การเคล่ือนไหวไหลออปติคอล
การติดตามวตัถุจบัการเคล่ือนไหว การถ่ายภาพสามมิติ: เรขาคณิตแบบ Epipolar, การมองเห็นแบบสามมิติ, 
การถ่ายภาพช่วงแอคทีฟ, แสงแบบมีโครงสร้าง การสร้างแบบจ าลองและการลงทะเบียน: เทคนิคการสร้าง
แบบจ าลองส าหรับระบบอัตโนมัติ, ฟิวชันข้อมูล, การท าแผนที่ความไม่แน่นอน, การลงทะเบียน, การ
ประมาณแบบ Poseแอปพลิเคชัน: การควบคุมคุณภาพ, ข้อเสนอแนะภาพ, การท าแผนที่และค าแนะน า
หุ่นยนต์, การตรวจสอบกิจกรรม, การประมาณการเคล่ือนไหว, ระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ ถ่ายภาพชีว
การแพทย ์โครงงานยอ่ยวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.การคิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงระบบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยแีมชชีนวชินัได ้
 2.วางแผนจัดการ ด าเนินการ การน าเทคโนโลยีแมชชีนวิชันไปใช้ในการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิม่ผลิตภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได ้
 3. ออกแบบพฒันาและติดตั้งเทคโนโลยแีมชชีนวชินัที่เหมาะสมกบักระบวนการผลิตได ้ 
 4. รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการทดสอบเทคโนโลยแีมชชีนวชินัได ้



 5. ท  างานท า ร่วมกับผู ้เช่ียวชาญด้าน ต่างๆ  เช่น  วิศวกรด้านการผลิตใน อุตสาหกรรม 
วศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมควบคุมได ้

Basics of computer vision: Nature of images, Homogeneous transformations, Image acquisition, 
geometrical and optical image formation, perspective projection, camera technologies and vision systems 
design. basics of Image processing: filtering, edge detection, features detection, contours, segmentation, 
morphological operators. calibration: camera model, Intrinsic and extrinsic camera parameters, camera 
calibration. motion: motion detection, optical flow, object tracking, motion capture. three-dimensional 
imaging: epipolar geometry, stereoscopic vision, active range imaging, structured lighting. modeling and 
registration: modeling techniques for autonomous systems, data fusion, uncertainty mapping, registration, 
pose estimation. applications: quality control, visual feedback, mapping and robot guidance, activity 
monitoring, motion estimation, autonomous systems, biomedical imaging devices; artificial Intelligence 
small project 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 think, analyze and plan systematically for improving and increasing the efficiency of the 
production process in the industry applying machine vision technology 
 2 .plan, manage and implement the machine vision technology in order to improve and increase 
the efficiency of the production process in the industry 
 3. design, develop and install the machine vision technology suitable for the production process. 
 4. collect data and analyze test results of machine vision systems 
 5. collaborate with various experts such as production engineers, electrical engineers and control 
engineers 
 
241-300 กำรฝึกงำน                                                                                                  ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training  
 ฝึกงานทางดา้นวศิวกรรมปัญญาประดิษฐใ์นโรงงานอุตสาหกรรม องคก์ร สถานประกอบการ หรือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบงัคบัที่เป็นรหัสของสาขาวิชา 
ทั้งหมดตามแผนการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 
320 ชัว่โมง 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้



 3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4. สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 Students who have completed a minimum of 5 regular semesters have to spend at least 320 hours 
training in industrial, enterprises, companies or academic institutes 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3 .  correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5. correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  
 6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the 
benefits of mankind 
 
241-301 เตรียมกำรโครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์ 2(0-6-0) 
 Computer Engineering Project Preparation 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 241-152 และ 241-201 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-202  
 การศึกษาปัญหาที่จะน ามาใชท้  าโครงงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 และ 2 
โดยการคน้ควา้ขอ้มูลและท าการทดลองเบื้องตน้เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าโครงงาน มีการเขียนขอ้เสนอ
โครงงานซ่ึงประกอบดว้ยแรงจูงใจ วตัถุประสงค ์ขอบเขต งานของผูอ่ื้นที่เก่ียวขอ้ง วธีิการด าเนินงาน ผลที่
คาดวา่จะไดhรับ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีการน าเสนอปากเปล่าสองคร้ังเก่ียวกบัขอ้เสนอโครงงาน 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์



 2.สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
 3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4. สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 Study of problems to be used as a project in artificial intelligence engineering project I and II, 
researching information and conducting some preliminary experiments for the senior project, writing a 
project proposal including motivation, objectives, scope, related works, methodologies, expected results, 
and others related information; giving two oral presentations on the project proposal 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3 .  correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5 .  correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  
 6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the 
benefits of mankind 
 
241-302 กำรประยุกต์แคลคูลัสในกำรวิเครำะห์ปัญหำ 3((3)-0-6) 
Applying Calculus for Problems Solving 
รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-204  
 เกรเดียนตแ์ละประยกุต ์การประยกุตใ์ชง้านฟังกช์นัมาตรฐานรูปแบบต่างๆ การสุ่ม เวลาเตม็หน่วย 
คอนโวลูชนั 1 และ 2 มิติ การแปลงฟูเรียร์และการวิเคราะห์เชิงความถ่ี การวิเคราะห์โดยการโปรแกรมและ
การประยกุต ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 



 1. ค านวณเกรเดียน คอนโวลูชนั 1 และ 2 มิติ การแปลงฟูเรียร์ 
 2. ใชโ้ปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพือ่ค  านวณค่าต่างๆ เก่ียวกบัเกรเดียน คอนโวลูชนั 1 และ 2 มิติ 
การแปลงฟูเรียร์ 
 3. เขา้ใจการประยกุตใ์ชเ้กรเดียน คอนโวลูชนั 1 และ 2 มิติ การแปลงฟูเรียร์ดา้น AI 
 Gradient and application; applying standard functions; discrete time sampling, 1 D and 2 D 
convolutions, Fourier transform and frequency analysis; analysis with programming and applications 
Learning outcomes: Students are able to  
 1. calculate Gradient, 1D and 2D convolutions, Fourier transform. 
 2 .  apply programs (eg Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for calculating 
Gradient, 1D and 2D convolutions, Fourier transform. 
 3. apply Gradient, 1D and 2D convolutions, and Fourier transform in AI 
 
241-303 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติกับปัญหำที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) 
 Probability and Statistics for Non-pattern Problems 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-203  
 ตวัแปรสุ่ม, การแจกแจงแบบต่าง ๆ, ค่าเฉล่ีย, ความแปรปรวน, ทฤษฎีบทของเบย ,์ การแจกแจง
ร่วม, ความแปรปรวนร่วม, ความเป็นอิสระ, ทฤษฎีค่ากลางจ ากดั, การอนุมานแบบเบย,์ การทดสอบที่ใชบ้่อย
และช่วงความเช่ือมัน่การสุ่มตวัอยา่งซ ้ า ลิเนียร์รีเกรซชนั การวเิคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยกุต ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ค านวณการแจกแจงแบบต่าง ๆ ค่าเฉล่ีย ความแปรปรวน ทฤษฎีบทของเบย ์การแจกแจงร่วม 
ความแปรปรวนร่วม ความเป็นอิสระ การอนุมานแบบเบย ์ลิเนียร์รีเกรซชนั 
 2. ใชโ้ปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อค  านวณค่าต่างๆ เก่ียวกบั ค่าเฉล่ีย ความแปรปรวน ความ
แปรปรวนร่วม ลิเนียร์รีเกรซชนั 
 3. เข้าใจการประยุกต์ใช้ ค่าเฉล่ีย ความแปรปรวน ทฤษฎีบทของเบย ์การแจกแจงร่วม ความ
แปรปรวนร่วม ความเป็นอิสระ การอนุมานแบบเบย ์ลิเนียร์รีเกรซชนัดา้น AI 
 Random variables; distributions; mean; average; variance; Bay’s theorem; joint distribution; 
joint variance; independence; center limit theorem, Bay inference, frequently applied testing and 
resampling confidence; analysis with programming and applications 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. calculate mean, average, variance, Bay’s theorem, joint distribution, joint variance, and linear 
regression 
 2. apply programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for calculating mean, 
average, variance, joint distribution, joint variance, and linear regression 



 3. apply distributions, mean, average, variance, Bay’s theorem, joint distribution, joint variance, 
center limit theorem, and Bay in AI 
 
241-304 ประเด็นทำงจริยธรรม สังคมและกฎหมำยส ำหรับวิชำชีพด้ำนปัญญำประดิษฐ์ 2((1)-2-3) 
 Ethical, Social and Legal Issues for Artificial Intelligence Professions  
 แนะน าประเด็นส าคญัต่าง ๆ ทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพดา้นปัญญาประดิษฐ ์
การคิดเชิงระบบ แนวคิด วิธีการ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การ
วเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข กรณีศึกษาส าคญั นโยบายสาธารณะ องคก์รและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  
การออกแบบและพฒันาปัญญาประดิษฐ ์ องคป์ระกอบของคณะท างาน ความโปร่งใสในการใชง้านและการ
ยนิยอมจากผูใ้ช้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสามารถในการเตรียมตวัและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 
ขั้นตอนวิธีและโมเดลที่อธิบายได ้การฝึกและการสร้างเงื่อนไขของโมเดล ขอ้มูลส าหรับฝึกโมเดล ความ
ล าเอียง ความโปร่งใสและความยุติธรรม ตวัหยุดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลที่ตามมาที่ไม่ได้ตั้ งใจหรือ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ขั้ นตอนวิธี ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีและโมเดล ข้อผิดพลาดและความ
คลาดเคล่ือน อัตราความคลาดเคล่ือน การชดเชย  ความมัน่คง ความรับผิดชอบต่อการกระท าประเด็นทาง
จริยธรรม การว่างงานหรือการส้ินสุดของงาน ความไม่เท่าเทียม ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฝึก 
ความล าเอียงหรือเลือกขา้งในปัญญาประดิษฐ ์ความปลอดภยัประเด็นทางกฎหมาย ระบบปัญญาประดิษฐท์ี่มี
ศีลธรรม สิทธิของหุ่นยนต์ ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันขอ้มูล ความรับผิดชอบต่อการกระท าตาม
ขั้นตอนวธีิตวัอยา่งวชิาชีพ นกัวทิยาศาสตร์ขอ้มูล วศิวกรปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เข้าใจและตระหนักในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิศวกร
ปัญญาประดิษฐ ์
 2. รู้จกัแนวคิด หลกัการ นโยบาย เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวมรวมขอ้มูลและองคป์ระกอบที่จ  าเป็น 
และแนวทางการวิเคราะห์และตัดสินใจที่ เก่ียวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิศวกร
ปัญญาประดิษฐ ์
 3.  รวบรวมประมวลขอ้มูลส าคญัและจ าเป็นที่เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์สถานการณ์ และตดัสินใจในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม กฎหมาย และสงัคมของวศิวกรปัญญาประดิษฐอ์ยา่งมีหลกัการ  
 Introduction to important ethical, legal and social issues on Artificial Intelligence; systematic 
thinking; concepts, methods, and tools of analysis; professional and ethical responsibilities; problem 
analysis and solutions; important case studies; public policy; related organizations and individuals; AI 
design and implementation: team composition; usage transparency and user consent; resilient 
infrastructure; algorithms and explainable models; training and conditioning; training data; bias; 
transparency and fairness; emergency brake; or unforeseen consequences; algorithm and model 
performance; mistakes and errors; compensation; error rates; security; accountability; Social Issues: 



unemployment, inequality, artificial stupidity or mistakes, AI bias, safety; Legal Issue: machines with 
moral status and robot rights, data privacy and protection, algorithmic accountability; 
Professions: data scientists, AI engineers 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  understand and aware of important issues for AI engineers concerning ethics, laws and 
societies  
 2 .  know concepts, principles, policies, tools for collecting related information and necessary 
components, and analysis approaches and decision making for AI engineers concerning ethics, laws and 
societies  
 3 .  collect important and necessary relevant information, analyze scenarios, and make decent 
decisions for AI engineers concerning ethics, laws and societies applying related principles 
 
241-351 ชุดวิชำปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับส่ือสังคมออนไลน์ 9((6)-6-15) 
 Artificial Intelligences for Social Media Module  
 แนะน าปัญญาประดิษฐ์ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์  ผลลพัธ์และผลกระทบของปัญญาประดิษฐท์ี่มี
ต่อส่ือสังคมออนไลน์  แชทบ็อตและตวัช่วยเสมือนต่าง ๆ การปรับเน้ือหาของแหล่งส่ือสังคมออนไลน์ให้
เหมาะสมกบัผูใ้ช ้การท านายการเติบโตในดา้นต่าง ๆ การเพิม่คุณค่าของกลยทุธในการช้ีน าของนกัการตลาด 
ความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า การปรับปรุงประสบการณ์ของผูใ้ช้ในแพลตฟอร์มส่ือสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ การวเิคราะห์การเติบโตของคู่แข่ง การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือทศันคติของสังคมออนไลน์ 
โครงงานยอ่ยวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. รู้จกัเคร่ืองมือทางดา้นปัญญาประดิษฐต่์าง ๆ ที่ใชใ้นส่ือสงัคมออนไลน์และผลกระทบ 
 2. วางแผนจดัการ ด าเนินการ การพฒันาระบบหรือกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ส าหรับส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งเป็นระบบ 
 3. ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบหรือกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ส าหรับส่ือสังคม
ออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งคุณลกัษณะได ้
 Introduction to AI for social media; The effect and impact of artificial intelligence on social 
media; chatbots and virtual assistants; optimizing content for social sites; predicting the outgrowth; 
enrichment of influencer strategies used by marketers; satisfactory customer service; Improving user 
experience in social media platforms; Improvement in the social listening process; growth of competitor 
analysis; social sentiment analysis; artificial intelligence small project 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. know AI tools used for online social media and their impacts 



 2 . plan and follow the processes in developing AI systems or processes for online social media 
systematically  
 3 .  apply relevant tools for developing and tuning the AI system or processes for online social 
media 
 
241-352 ชุดวิชำปัญญำระบบอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรมอัจฉริยะ 9((6)-6-15) 
 Intelligent Industrial Automation Module  
 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การวัดกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อุตสาหกรรม การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย การควบคุมการเคล่ือนไหวและระบบขบัเคล่ือน อินเทอร
เฟสเคร่ืองมนุษย ์(เอชเอ็มไอ) อุตสาหกรรมอินเทอร เน็ตของสรรพส่ิง แพลตฟอร์มและความยืดหยุ่น 
ระบบตรวจสอบเคร่ืองจกัร ระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมประยกุตมื์อถือ โปรแกรมประยกุตเ์วบ็ โครงงานยอ่ย
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. คิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงระบบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตัิได ้
 2. วางแผนจัดการ ด าเนินการ การน าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติไปใช้ในการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิม่ผลิตภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได ้
 3. ออกแบบพฒันาและติดตั้งระบบอตัโนมติัที่เหมาะสมกบักระบวนการผลิตได ้
 4. รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการทดสอบระบบอตัโนมตัิได ้
 5. ท างานท า ร่วมกับผู ้เช่ียวชาญด้าน ต่างๆ  เช่น  วิศวกรด้านการผลิตใน อุตสาหกรรม 
วศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมควบคุมได ้
 Industrial process control; industrial process measurement; industrial control sys-tem; data 
communication and network; motion control and drive system; human machine interface (HMI); industrial 
Internet-of-Things; platforms and scalability; machine monitoring system; database systems; mobile 
applications; web applications; artificial intelligence small project 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. think, analyze and plan systematically for improving and increasing the efficiency of 
production process in the industry with automation technology 
 2. plan, manage and implement the automation technology in order to improve and increase the 
efficiency of production process in the industry 
 3. design, develop and install the automation technology suitable for the production process. 
 4. collect data and analyze test results of automation systems 



 5. collaborate with various experts such as production engineers, electrical engineers and control 
engineers 
 
241-353 ชุดวิชำระบบนิเวศปัญญำประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 
 Artificial Intelligence Ecosystem Module  
 ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล เซนเซอร์ ไอโอที วิศวกรรมขอ้มูล วทิยาการ
ขอ้มูล ขอ้มูลขนาดใหญ่ ฐานขอ้มูลส าหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ การประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ ์ระบบขนานและกระจาย การส่งผา่นขอ้ความ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จินตทศัน์ขอ้มูล 
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบอตัโนมัติส่งเสริมการขาย ธุรกิจอจัฉริยะ โครงงานยอ่ย
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจองคป์ระกอบของระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ ์
 2. วิเคราะห์ความตอ้งการต่างๆ เพื่อออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
สร้างระบบปัญญาประดิษฐไ์ด ้
 3. เลือกเทคโนโลยทีี่เหมาะสมส าหรับการพฒันาระบบปัญญาประดิษฐไ์ด ้
 4. แยกแยะองคป์ระกอบของการพฒันาระบบปัญญาประดิษฐเ์พือ่แบ่งงานกนัพฒันาภายในทีมได ้
 Introduction to artificial intelligence; data; data management; sensor; IoT; data engineering; data 
science; big data; big data database; big data processing; artificial intelligence platform; parallel and 
distributed systems; message passing; cloud computing; data visualization; enterprise resources planning; 
sales force automation system; business intelligence; artificial intelligence small project 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand the components of an artificial intelligence ecosystem 
 2. analyze requirement in order to design a computer infrastructure for constructing an artificial 
intelligence system 
 3. choose the suitable technology for the development of artificial intelligence 
 4. distinguish the components of the development of artificial intelligence for di-viding the work 
to the development team 
 
241-401 โครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 
 Artificial Intelligence Project I 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 241-301  
 นกัศึกษาแต่ละคนจะตอ้งท าโครงงานทางดา้นวศิวกรรมปัญญาประดิษฐห์น่ึงโครงงานซ่ึงคลุมสอง
เทอมโดยเน้นงานด้านการออกแบบและการสร้าง หรือการศึกษาคน้ควา้จากการทดลองนักศึกษาจะตอ้ง



รายงานความกา้วหน้าของงานดว้ยการพูดในที่สัมมนาเป็นระยะๆ แมว้า่นกัศึกษาจะไดรั้บการแนะน าปรึกษา
จากอาจารยท์ี่ปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคน นกัศึกษาจะตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่าง 
ๆ เองเป็นส่วนใหญ่ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
 3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4. สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 Each student will perform a project in the fields of artificial intelligence engineering spanning 
two semesters; the project should focus on design, development or research and experimentation; students 
must give an oral presentation on his/ her progress periodically; although students are supervised by at 
least one supervisor, most of the time they should initiate project ideas and solve the problem by 
themselves 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3 .  correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5 .  correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  
 6 .  follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the 
benefits of mankind 
 



241-402 โครงงำนวิศวกรรมปัญญำประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) 
 Artificial Intelligence Project II 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 241-401  
 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 241-401 โดยเป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เสร็จโครงงาน 
น าเสนอผลงานดว้ยวธีิการปากเปล่าและน าเสนอช้ินงาน รวมทั้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 2.สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
 3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4. สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 Continuing of 2 4 1 -4 0 1  for developing the project until finish; an oral presentation and 
demonstration of the project must be given; a final written report must be submitted 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3 .  correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5 . correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  
 6 .  follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the 
benefits of mankind 
 
 



241-403 เตรียมสหกิจศึกษำ 1((1)-0-2) 
 Cooperative Education Preparation 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 241-152 และ 241-201 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-202  
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบั
การฝึกงาน การพฒันาโครงร่างการศึกษาวิจยัส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนงานวิจยัและสัมมนา การ
น าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
 3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4. สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 Cooperative education preparatory session; review of literature related to the assigned research 
project; development of the project proposal; research planning and seminar; oral presentations 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5 .  correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  
 6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the 
benefits of mankind 



241-404 สหกิจศึกษำ 7(0-35-0) 
 Cooperative Education 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 241-403  
 การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานในสถานประกอบการที่สาขาวิชาเห็นชอบโดย
ครอบคลุมสองภาคการศึกษา นักศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลารวมแลว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือ 640 ชัว่โมง เม่ือส้ินสุดการฝึกงานในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาตอ้งน าเสนอผลการฝึกปฏิบติังานต่อ
สถานประกอบการ 
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ในงานดา้น
วศิวกรรมปัญญาประดิษฐ ์
 2.สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย ์หรือสงัคมในบริบทของพื้นที่ภาคใตห้รือประเทศได ้
 3.สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ 
 4.สามารถท างานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 5. ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลรวมถึงเลือกใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และตรงประเด็น 
 6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 On the job training as a full-time staff of an approved workplace spanning two semesters; for a 
period not less than 1 6  weeks or 6 4 0  hours in the first semester including oral presentation to the 
entrepreneur 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1 .  integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial intelligence 
engineering tasks 
 2.develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the solutions for the 
industry or agriculture or medicine or societies in the South-ern region or the country 
 3 . correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial intelligence 
engineering tasks 
 4.contribute in a teamwork and listen to other people's opinions 
 5 . correctly and pertinently communicate and present information as well as select and apply 
related information technology  



 6.follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be aware of the benefits 
of mankind 
 
241-405 กำรหำค่ำเหมำะสม 3((3)-0-6) 
 Optimization 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 241-203  
 ฟังก์ชันค่า กราฟ ก าหนดการเชิงเส้น  วิธีส่ือทางเดียว วิธี Northwest Corner วิธี Least Cost การ
วเิคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยกุต ์
 ผลลพัธก์ารเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ค  านวณโดยใชฟั้งก์ชนัค่า, กราฟ, ก าหนดการเชิงเสน้  วิธีส่ือทางเดียว, วิธี Northwest Corner วิธี 
Least Cost 
 2. ใชโ้ปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพือ่ค  านวณค่าต่างๆ เก่ียวกบั กราฟ, ก าหนดการเชิงเสน้  วธีิส่ือ
ทางเดียว, วธีิ Northwest Corner, วธีิ Least Cost 
 3. เข้าใจการประยุกต์ใช้ กราฟ, ก าหนดการเชิงเส้น  วิธีส่ือทางเดียว, วิธี Northwest Corner, วิธี 
Least Cost ดา้น AI 

Cost function, graphs, linear programming, simplex method, Northwest Corner method, least cost 
method, analysis with programming and applications 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1. calculate cost function, graphs, linear programming, simplex method, North-west Corner 
method, least cost method 
 2. applying programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for calculating cost 
function, graphs, linear programming, simplex method, North-west Corner method, and least cost method 
 3 .apply cost function, graphs, linear programming, simplex method, Northwest Corner method, 
and least cost method in AI 
 
388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Health for All  
 หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องตน้ของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
 Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems,  warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 



890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English  
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาใกล้ตวัและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพือ่ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
 Good Citizens  
 บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
 Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society 
 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life  
 การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวติ การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การ
ใชชี้วติในสงัคมที่มีความหลากหลาย  
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 
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