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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ เป็นหลกัสูตรมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้ งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เช่ียวชาญในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และประยกุตก์บังานดา้นอุตสาหกรรม การแพทย ์และสาธารณสุขในพื้นที่
ภาคใตข้องประเทศไทย ผ่านกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า ยดึประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และ
พฒันาจากความต้องการของผู ้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นควา้ด้วยตนเอง (Self-directed 
Learning) กระบวนการที่ตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย ัง่ยนื และจาก
แนวคิดที่วา่การพฒันาคือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยูเ่พยีงภายในมหาวิทยาลยัแต่จะด าเนิน
ไปตลอดชีวิต การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้
โครงงาน เป็นฐาน  (Project-based Learning)  สร้างเสริมการเรียน รู้และพัฒนาตน เองอย่างต่อ เน่ือง 
(Continuous Professional Development) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและภาคเอกชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 ประยกุตค์วามรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพือ่การออกแบบ การพฒันา การบูรณาการ การ
แกปั้ญหา ตามความตอ้งการในศาสตร์ต่าง ๆ 
1.1 ประยกุตค์วามรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์เพือ่การแกปั้ญหา ตามความตอ้งการในศาสตร์ต่าง ๆ 
1.2 อธิบายองคค์วามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ เพื่อการต่อยอดความรู้ใน
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
1.3 ประยกุตค์วามรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์กบังานดา้นอุตสาหกรรม การแพทย ์และสาธารณสุข
ในพื้นที่ภาคใตข้องประเทศไทย 



PLO2 มีทกัษะการจดัการ การควบคุม การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การด าเนินการของระบบที่เก่ียวขอ้งกับ
ศาสตร์ทางดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
PLO3 มีทกัษะการท างานเป็นทีม การประสานงาน และการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO4 มีทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา  โดยใช้
ความรู้ทางดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์. 
PLO5 มีทกัษะการสืบคน้ การวเิคราะห์แหล่งขอ้มูล การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การปรับตวัตามสถานการณ์ และ
การแสวงหาความรู้เพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างาน ความรับผิดชอบผลของการกระท าของตนเองต่อสังคม 
ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  143 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   
240-001 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) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
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  
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 
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 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  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    99 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    18 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  



200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing     
  

2)  กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  81 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคบั  21 หน่วยกิต 
240-121 ปฏิบติัการพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์  1(0-2-1) 
 Basic Hardware Laboratory  
240-122 ปฏิบติัการพื้นฐานทางซอฟตแ์วร์  1(0-2-1) 
 Basic Software Laboratory  
240-213 คณิตศาสตร์ดิสครีต  2((2)-0-4) 
 Discrete Mathematics  
240-216 ส ารวจเทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์และระบบฐานขอ้มูล 1(0-2-1) 
 Exploring software development and database technologies  
240-218 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  4((4)-0-8) 
 Circuit and Basic Electronic  
240-226 เทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์และระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 1(0-2-1) 
 Advance software development and database technologies  
240-228 ดิจิทลั ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร์  3((3)-0-6) 
 Digitial Logic and Microcontroller  
240-316 ประสบการณ์เทคโนโลยขีั้นสูงทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1(0-2-1) 
 Experiencing Advance Technologies in Computer Engineering  
240-318 ปัญญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้ของเคร่ือง  3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence and Machine learning   
240-327 สถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชอ้าร์  2((2)-0-4) 
 Statistic for Data Analysis using R  
240-328 การวเิคราะห์ขอ้มูลและวทิยาศาสตร์ขอ้มูล  2((2)-0-4) 
 Data Analytic and Data Science  
 



กลุ่มวิชาชีพบังคบั (Module)  42 หน่วยกิต 
240-123 ชุดวชิาโครงสร้างขอ้มูล ขั้นตอนวธีิ และโปรแกรม  6((3)-6-9) 
 Data Structure, Algorithm and Programming Module  
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  
 
* ชุดวิชา 240-124 ชุดวิชา 240-219 และชุดวิชา 240-229 เป็นชุดวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปเพ่ือ   
up-skills/re-skills     
    
วิชาชีพเลือก     18  หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคบั 1 ชุดวิชา จาก 4 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้      9  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application developer and Software Engineer)  
240-331* ชุดวชิานกัพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที ่ 9((6)-6-15)  
 Mobile Applications Developer Module   
2) กลุ่มวิชาวิศวกรระบบและเครือข่าย (Network and System Engineer)    
240-351 ชุดวชิาวศิวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย  9((6)-6-15)  
 Network Infrastructure Engineer Module   
3) กลุ่มวิชาวิศวกรอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things Engineer)    
240-371 ชุดวชิานกัพฒันาระบบไอโอที  9((6)-6-15)  
 IoT System Developer Module   
4) กลุ่มวิชาวิศวกรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Artifitial Intelligence and Robotic Engineer)  
240-391 ชุดวชิาวศิวกรควบคุมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์ 9((6)-6-15)  
 Artifitial Intelligence and Robotic Control Engineer Module   
    
* ชุดวิชา 240-331 เป็นชุดวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปเพ่ือ up-skills/re-skills     
 
 



และเลือกลงทะเบียนเรียนชุดรายวิชา ดังต่อไปนี้  9 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application developer and Software Engineer)  
240-332 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)  
 Game Designer and Developer Module   
240-333 ชุดวชิานกัพฒันาเวบ็แบบโปรแกรมประยกุตข์า้มแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15)  
 Cross-Platform Web and Application Developer Module   
240-352 ชุดวชิาวศิวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)  
 High-performance Computing Engineer Module   
240-353 ชุดวชิาเจา้หนา้ที่ความมัน่คงไซเบอร์  9((6)-6-15)  
 Cybersecurity Officer Module   
2) กลุ่มวิชาวิศวกรระบบและเครือข่าย (Network and System Engineer)    
240-331 ชุดวชิานกัพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที ่ 9((6)-6-15)  
 Mobile Applications Developer Module   
240-352 ชุดวชิาวศิวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)  
 High-performance Computing Engineer Module   
240-353* ชุดวชิาเจา้หนา้ที่ความมัน่คงไซเบอร์  9((6)-6-15)  
 Cybersecurity Officer Module   
240-392 ชุดวชิาวศิวกรระบบอตัโนมตัิทางอุตสาหกรรมที่ทนัสมยั 9((6)-6-15)  
 Modern Industrial Automation Engineer Module   
3) กลุ่มวิชาวิศวกรอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things Engineer)    
240-372 ชุดวชิานกัวเิคราะห์ขอ้มูลระบบไอโอที  9((6)-6-15)  
 IoT Data Analyst Module   
240-373 ชุดวิชานกัพฒันาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใชพ้ลงังานต ่าและแบบใชส้ าหรับสวมใส่ 9((6)-6-15) 
 Wearable and Low Power IOT device developer Module   
4) กลุ่มวิชาวิศวกรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Artifitial Intelligence and Robotic Engineer)  
240-332 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)  
 Game Designer and Developer Module   
240-392* ชุดวชิาวศิวกรระบบอตัโนมตัิทางอุตสาหกรรมที่ทนัสมยั 9((6)-6-15)  
 Modern Industrial Automation Engineer Module   
240-393 ชุดวชิาวศิวกรเคร่ืองจกัรวทิศัน์ดา้นอุตสาหกรรม  9((6)-6-15)  
 Industrial Machine Vision Engineer Module   
240-394 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตเ์คล่ือนที ่  9((6)-6-15)  
 Mobile Robot Developer Module   



240-395 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตซ้ื์อขายหุน้  9((6)-6-15)  
 Stock Trading Robot Developer Module   
    
* ชุดวิชา 240-353 และ 240-392 เป็นชุดวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปเพ่ือ up-skills/re-skills  
   
และเลือกลงทะเบียนเรียนชุดรายวิชา ดังต่อไปนี ้  9 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application developer and Software Engineer)  
240-332 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)  
 Game Designer and Developer Module   
240-333 ชุดวชิานกัพฒันาเวบ็แบบโปรแกรมประยกุตข์า้มแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15)  
 Cross-Platform Web and Application Developer Module   
240-352 ชุดวชิาวศิวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)  
 High-performance Computing Engineer Module   
240-353 ชุดวชิาเจา้หนา้ที่ความมัน่คงไซเบอร์  9((6)-6-15)  
 Cybersecurity Officer Module   
2) กลุ่มวิชาวิศวกรระบบและเครือข่าย (Network and System Engineer)    
240-331 ชุดวชิานกัพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 9((6)-6-15)  
 Mobile Applications Developer Module   
240-352 ชุดวชิาวศิวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)  
 High-performance Computing Engineer Module   
240-353* ชุดวชิาเจา้หนา้ที่ความมัน่คงไซเบอร์  9((6)-6-15)  
 Cybersecurity Officer Module   
240-392 ชุดวชิาวศิวกรระบบอตัโนมตัิทางอุตสาหกรรมที่ทนัสมยั 9((6)-6-15)  
 Modern Industrial Automation Engineer Module   
3) กลุ่มวิชาวิศวกรอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things Engineer)    
240-372 ชุดวชิานกัวเิคราะห์ขอ้มูลระบบไอโอที  9((6)-6-15)  
 IoT Data Analyst Module   
240-373 ชุดวชิานกัพฒันาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใชพ้ลงังานต ่าและแบบใชส้ าหรับสวมใส่ 9((6)-6-15) 
 Wearable and Low Power IOT device developer Module   
4) กลุ่มวิชาวิศวกรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Artifitial Intelligence and Robotic Engineer)  
240-332 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)  
 Game Designer and Developer Module  
  



240-392* ชุดวชิาวศิวกรระบบอตัโนมตัิทางอุตสาหกรรมที่ทนัสมยั 9((6)-6-15)  
 Modern Industrial Automation Engineer Module   
240-393 ชุดวชิาวศิวกรเคร่ืองจกัรวทิศัน์ดา้นอุตสาหกรรม  9((6)-6-15)  
 Industrial Machine Vision Engineer Module   
240-394 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตเ์คล่ือนที ่  9((6)-6-15)  
 Mobile Robot Developer Module   
240-395 ชุดวชิานกัพฒันาหุ่นยนตซ้ื์อขายหุน้  9((6)-6-15)  
 Stock Trading Robot Developer Module   
    
* ชุดวิชา 240-353 และ 240-392 เป็นชุดวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดให้บุคคลทั่วไปเพ่ือ up-skills/re-skills  
   
หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังไปต่อนี้  9 หน่วยกิต 
240-214 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย  3((3)-0-6)  
 Data Communications and Networking   
240-306 เครือข่ายไร้สายและเคล่ือนที ่  3((3)-0-6)  
 Wireless and Mobile Networks   
240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ  3((3)-0-6)  
 Microcontroller and Interfacing   
240-310 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ    3((3)-0-6)  
 Algorithms: Design and Analysis   
240-311 คอมพวิเตอร์แบบกระจายและเทคโนโลยเีวบ็  3((3)-0-6)  
 Distributed Computing and Web Technologies   
240-312 ความมัน่คงคอมพวิเตอร์  3((3)-0-6)  
 Computer Security   
240-322 วศิวกรรมขอ้มูล  3((3)-0-6)  
 Data Engineer   
240-323 องคป์ระกอบการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบต่อเน่ือง  3((3)-0-6)  
 Elements of Continuous Software Development   
240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส  3((3)-0-6)  
 CMOS VLSI Design       
240-341 การออกแบบระบบฝังตวั  3((3)-0-6)  
 Embedded System Design 
   



240-360 แบบจ าลองเครือข่ายและการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 3((3)-0-6)  
 Network Modeling and Performance Analysis   
240-361 โพรโตคอลเครือข่าย  3((3)-0-6)  
 Network Protocols   
240-362 การเขา้รหสัและบล็อกเชน  3((3)-0-6)  
 Cryptography and Blockchain   
240-380 การประมวลผลสญัญาณและภาพ  3((3)-0-6)  
 Signals and Image Processing   
240-381 ระบบควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร์  3((3)-0-6)  
 Computer Control Systems   
240-382 Signals and Systems  3((3)-0-6)  
   สญัญาณและระบบ   
240-425 เหมืองขอ้มูลและการประยกุตใ์ชง้าน  3((3)-0-6)  
 Data Mining and Applications   
240-426 ขั้นตอนวธีิขั้นสูง  3((3)-0-6)  
 Advanced Algorithms   
240-440 หลกัการระบบการท างานแบบเวลาจริง  3((3)-0-6)  
 Principles of Real Time Systems   
240-441 สถาปัตยกรรมแบบมลัติคอร์และการเขียนโปรแกรม 3((3)-0-6)  
 Multi-Core Programming and Architecture   
240-447 ไมโครโพรเซสเซอร์สมรรถนะสูง  3((3)-0-6)  
 High Performance Microprocessors   
240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต  3((2)-2-5)  
 Internet Programming   
240-480 หลกัการหุ่นยนต ์  3((3)-0-6)  
 Principle of Robotics   
240-486 คอมพวิเตอร์วทิศัน์ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ  3((3)-0-6)  
 Computer Vision Theory and Practice   
    
 
 
 
 



หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา    
นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษาหน่ึงในสองทางเลือกต่อไปนี ้    
หมวดวิชาฝึกงาน   8 หน่วยกิต  
240-300 การฝึกงาน                              ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง  
 Practical Training   
240-308 เตรียมการโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  2(0-6-0)  
 Computer Engineering Project Preparation   
240-401 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1  3(0-9-0)  
 Computer Engineering Project I   
240-402 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2  3(0-9-0)  
 Computer Engineering Project II   
    
สหกิจศึกษา  8 หน่วยกิต 
240-403 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)  
 Pre-cooperative Education   
240-404 สหกิจศึกษา  7(0-35-0)  
 Cooperative Education   
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

240-300   การฝึกงาน                                               ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
   Practical Training 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20(18-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103 สาระที่ 3  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ   1((1)-0-2) 
240-121 ปฏิบติัการพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์ 1(0-2-1) 
240-122 ปฏิบติัการพื้นฐานทางซอฟตแ์วร์ 1(0-2-1) 
240-123 ชุดวชิาโครงสร้างขอ้มูล ขั้นตอนวธีิ และโปรแกรม 6((3)-6-9) 
240-124 ชุดวชิานกัพฒันาและออกแบบเวบ็ 9((6)-6-15) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 รวม                                                                                   20(12-16-32) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
    
 
 
 
 
    
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
001-102 สาระที่ 1  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
240-216 ส ารวจเทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์และระบบฐานขอ้มูล 1(0-2-1) 
240-218 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 4((4)-0-8) 
240-219 ชุดวชิาผูดู้แลระบบเครือข่าย 9((6)-6-15) 
950-102 สาระที่ 2  ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
  รวม 19(15-8-34)  
  
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
  
ภาคการศึกษาที่ 2 
200-107 สาระที่ 4  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
240-001 สาระที่ 1  ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
240-213 คณิตศาสตร์ดิสครีต 2((2)-0-4) 
240-226 เทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์และระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 1(0-2-1) 
240-228 ดิจิทลั ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3((3)-0-6) 
240-229 ชุดวชิาวศิวกรสถาปัตยกรรมที่ก  าหนดโดยซอฟตแ์วร์ 9((6)-6-15) 
xxx-xxx สาระที่ 7  สุนทรียศาสตร์ (บงัคบั) 1(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
 
 
 
    

 
 
 



ปีที่ 3 แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-103 สาระที่ 4  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
240-316 ประสบการณ์เทคโนโลยขีั้นสูงทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1(0-2-1) 
240-318 ปัญญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
240-319 ชุดวชิานกัพฒันาระบบฝังตวั 9((6)-6-15) 
xxx-xxx สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
  รวม 17(13-8-30)  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
240-308 เตรียมการโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  2(0-6-0) 
240-327 สถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชอ้าร์ 2((2)-0-4) 
240-328 การวเิคราะห์ขอ้มูลและวทิยาศาสตร์ขอ้มูล 2((2)-0-4) 
240-3xx กลุ่มวชิาชีพเลือก 9((6)-6-15) 
895-001 สาระที่ 2  พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5  การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
  รวม 19(14-12-31)  
 
ภาคฤดูร้อน 
240-300 การฝึกงาน                                                                                                   ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
หมายเหตุ   การลงทะเบียนวิชาฝึกงานนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบงัคบัที่เป็นรหัส
ของหลักสูตรฯ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนรายวิชารหัสของหลกัสูตรฯ (เฉพาะ 240 -xxx) ตาม
แผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ (รายวชิาในปีที่ 1, 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)  
  
 
 
 
 



ปีที่ 4 แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
240-3xx กลุ่มวชิาชีพเลือก  9((6)-6-15) 
240-401 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 3(0-9-0) 
388-100 สาระที่ 1  สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7  กีฬา (บงัคบั) 1(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 16(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
240-402 โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 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 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1    
200-103 สาระที่ 4  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
240-316 ประสบการณ์เทคโนโลยขีั้นสูงทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1(0-2-1) 
240-318 ปัญญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
240-319 ชุดวชิานกัพฒันาระบบฝังตวั 9((6)-6-15) 
xxx-xxx สาระที่ 5  การคิดเชิงระบบ (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
  
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
240-327 สถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชอ้าร์ 2((2)-0-4) 
240-328 การวเิคราะห์ขอ้มูลและวทิยาศาสตร์ขอ้มูล 2((2)-0-4) 
240-3xx กลุ่มวชิาชีพเลือก 9((6)-6-15) 
895-001 สาระที่ 2  พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5  การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
  รวม 19(x-y-z) 
 
 
ภาคฤดูร้อน   
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
  รวม 3(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 1   
240-3xx กลุ่มวชิาชีพเลือก   9((6)-6-15) 
240-403 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
388-100 สาระที่ 1  สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7  กีฬา (บงัคบั) 1(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
  รวม 17(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2   
240-440 สหกิจศึกษา   7(0-35-0) 
  รวม 7(0-35-0) 
 
 
 
หมายเหตุ   การลงทะเบียนวชิาสหกิจศึกษานกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นก่อนในรายวชิาบงัคบัที่เป็น
รหสัของหลกัสูตรฯ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนรายวิชารหัสของหลกัสูตรฯ (เฉพาะ 240-xxx) ตาม
แผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ (รายวชิาในปีที่ 1, 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)  
  



 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1 ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ การพัฒนา 
การบูรณาการ การแกปั้ญหา ตามความตอ้งการ
ในศาสตร์ต่าง ๆ 
1.1 ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการแก้ปัญหา ตามความ
ตอ้งการในศาสตร์ต่าง ๆ 
1.2 อธิบายองค์ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการต่อ
ยอดความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.3 ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอม พิ ว เต อ ร์กับ งานด้ าน อุ ตส าหก รรม 
การแพทย ์และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใตข้อง
ประเทศไทย 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใชปั้ญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใน วิ ช า พ้ื น ฐ าน ท างด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน  โดยเน้น งานด้าน อุตสาหกรรม
การแพทย์ และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย

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

PLO2 มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การด าเนินการของ
ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ทางดา้นวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การเรียนจากการไป ศึกษาดูงานจาก
สถานท่ีจริง
3. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบติัการ
5. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดย เน้ น งานด้ าน อุ ตส าหกรรม
การแพทย์ และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย

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

PLO3 มี ทั ก ษ ะ ก ารท า ง าน เป็ น ที ม  ก า ร
ป ร ะส าน ง าน  แล ะก าร ส่ื อ ส าร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ยและแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบโดยหมุนเวียนกนัในกลุ่ม

1. ประเมินจากการสังเกตการท างาน
เป็นกลุ่มของนกัศึกษา
2. ประเมินจากผลงานของงานกลุ่มท่ี
มอบหมาย
3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั
4. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน

PLO4 มีทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผน
เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือแก ้
ปัญหา  โดยใช้ความ รู้ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์. 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใชก้รณีศึกษาจริงให้นกัศึกษาไดแ้กปั้ญหา
3. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบติัการ
4. ใชก้ารศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง
5. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดย เน้ น งานด้าน อุ ตส าหกรรม

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



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล การแพทย์ และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย 

PLO5 มี ทัก ษ ะก าร สื บค้น  ก ารวิ เค ราะ ห์
แหล่งขอ้มูล การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การปรับตวั
ตามสถานการณ์ และการแสวงหาความรู้เพ่ือ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหา 
2. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง 
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
4. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน โดย เน้ น งานด้าน อุ ตส าหกรรม 
การแพทย์ และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย 

1. ประเมินการปฏิบติังาน 
2. ประเมินจากรายงานท่ีให้คน้ควา้
และการฝึกปฏิบติัต่าง ๆ 
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 

PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างาน 
ความรับผิดชอบผลของการกระท าของตนเอง
ต่อสั งคม ตลอดจน จิตส าธารณะและถือ
ประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. สังเกตการแสดงพฤติกรรม
ระหว่างผูเ้รียนร่วมกนักบัผูส้อนทุก
คน 
2. ประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีนกัศึกษา
ด าเนินการ 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
Into Engineering World 
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 

จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 

200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
Fundamental Mathematics for Engineer 
คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพนัธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงาน
วศิวกรรม  

Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions and applications in engineering; integration of functions and applications in 
engineering 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
Fundamental Physics for Engineer 
ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนที่ งาน

และโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 

and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
Chemistry for engineer 
สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของไหล และก๊าซ 

กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ 



 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, fluid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบกาลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลัง 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบื้องตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงที่ตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts; high-level language programming concepts; program design and development 
methodology; data types; constant; operations and expression; statement and compound statement; flow 
controls; sequence; alteration and iteration; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing 
 ความส าคญัของการเขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวธีิใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ



บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวศิวกรรม 
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
240-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 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 
 
240-121 ปฏิบัติกำรพื้นฐำนฮำร์ดแวร์  1(0-2-1) 
 Basic Hardware Laboratory  
 เคร่ืองมือพื้นฐานดา้นฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ การ
ติดตั้งและดูแลคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่  
 Hardware basic equipments; computer and mobile device components; computer and mobile 
device installation and maintenance 
 
240-122 ปฏิบัติกำรพื้นฐำนซอฟต์แวร์  1(0-2-1) 
 Basic Software Laboratory  
 เคร่ืองมือพื้นฐานดา้นซอฟตแ์วร์ การใชง้านระบบควบคุมรุ่นของซอฟตแ์วร์ การใชง้านเคร่ืองมือที่
ช่วยในการพฒันาโปรแกรมส าหรับคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ เทคนิคในการพฒันาโปรแกรม 
เทคนิคในการติดตั้ง การตั้งค่า และใชง้านเฟรมเวร์ิก 
 Software basic equipments; revision control usage; integrated development environment usage 
for computer program and mobile device applications; program development techniques; framework 
installation configuration and usages 
   
240-123 ชุดวิชำโครงสร้ำงข้อมูล ข้ันตอนวิธี และกำรเขียนโปรแกรม 6((3)-6-9) 
 Data structure, algorithm and programming Module 
 โครงสร้างขอ้มูลพื้นฐาน ลิงค์ลิสท์ คิว สแต็ค ไบนารีทรี บีทรี ฮิพ การวิเคราะห์อัลกอริธึมและ
ความซับซ้อนของอัลกอริธึม อัลกอริธึมการค านวณและการแกปั้ญหา กลยทุธ์อลักอริทึม การใช้เอพีไอ 



กระบวนทศัน์การเขียนโปรแกรม โครงสร้างการเขียนโปรแกรม การเรียกซ ้ า การโปรแกรมเชิงวตัถุ การเขียน
โปรแกรมเชิงเหตุการณ์และพร้อมกัน การสร้างแบบจ าลองขอ้มูล การวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและ
ประเมินผลระบบที่ใชค้อมพวิเตอร์ คอมพวิติงไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์และอลักอริทึมแบบกระจาย กรณีศึกษา 
 Basic data structures, linked list, queues, stacks, binary tree, B-tree, Heap; algorithm analysis 
and algorithmic complexity; computing algorithms and problem-solving; algorithmic strategies; using 
APIs; programming paradigms; programming constructs; recursion; object-oriented programming; event-
driven and concurrent programming; data modeling; analyze, design, test and evaluate computer-based 
systems; client-server computing and distributed algorithms; case study 
 
240-124 ชุดวิชำนักพัฒนำและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 
 Web designer and developer Module 
 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ ออกแบบความคิด 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 
 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; software 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   
 
240-213 คณติศำสตร์ดิสครีต 2((2)-0-4) 
 Discrete Mathematics 
 เซต ความสมัพนัธ์ ฟังกช์นั วิธีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิงการจดั ตรรกะพื้นฐาน ตรรกะประพจน์ 
ตรรกะภาคขยาย ฟังกช์นัเรียกซ ้ า ออโตมาตาและนิพจน์ปกติ ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท 
 Sets, relations, functions, theorem and proof; combinatorics; basic logic, propositional logic, 
predicate logic; recursive functions; automata and regular expressions; context free grammars 
 



240-214 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำย 3((3)-0-6) 
 Data Communications and Networking 
 แนะน าการส่ือสารขอ้มูล โมเดลของเครือข่าย การส่ือสารชั้นกายภาพ ขอ้มูลและสัญญาณ การบีบ
อดัและการคลายการบีบอดั อุปสรรคของการส่งขอ้มูล ขอ้จ ากดัของอัตราความเร็วการรับส่งขอ้มูล การ
ประเมินประสิทธิภาพ การส่งขอ้มูลแบบดิจิทลั การส่งขอ้มูลแบบแอนะล็อก การมอดดูเลชัน่ การมลัติเพล็กซ์ 
สเปรดสเปคตรัม ส่ือตวักลางในการส่งขอ้มูล การสวิทช์ การส่ือสารชั้นดาตา้ล้ิงก์ การตรวจพบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด   การควบคุมการเขา้ถึงส่ือตวักลาง โพรโทคอลส่ือสารแบบเพยีร์ทูเพยีร์ 
 Introduction to data communications, network models, physical layer, data and signals, 
compression and decompression, transmission impairment, data rate limits, performance evaluation, digital 
transmission, analog transmission, modulation, multiplexing, spread spectrum, transmission media, 
switching, data-link layer, error detection and correction, media access control, peer-to-peer protocols 
 
240-216 ส ำรวจเทคโนโลยีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และระบบฐำนข้อมูล 1(0-2-1) 
 Exploring software development and database technologies 
 การลงมือปฏิบติัเพือ่รู้จกัเทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์ตามหลกัการวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ รวมทั้ง
การใช้งานระบบฐานขอ้มูล ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จกัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลและการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 Hand-on laboratory to explore technologies related to software development including database 
usages approval granted by the curriculum management team in order for the students to know new 
technologies related to database and software development  
 
240-218 วงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำน 4((4)-0-8) 
 Circuit and Basic electronic 
 ปริมาณและหน่วยวดัทางไฟฟ้า  นิยามและความหมายของแรงดัน กระแส และความตา้นทาน 
แหล่งจ่ายแรงดนั แหล่งจ่ายกระแส กฎของโอห์ม พลงังานและก าลงัไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรอนุกรม 
วงจรขนาน ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชนั ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอร์ตนั การวเิคราะห์วงจรโดยใชว้ธีิลูปและโหนด 
แนะน าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คุณสมบติัของตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และตวัเหน่ียวน า อิมพีแดนซ์ของ
วงจร การวิเคราะห์วงจรที่มีอุปกรณ์เป็นตวัตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และตวัเหน่ียวน า ก าลงัไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวสัดุ ไดโอดและวงจรไดโอด 
ทรานซิสเตอร์แบบมอสและการไบแอส ตรรกะตระกูลมอส ทรานซิสเตอร์แบบไบโพล่าร์และตระกูลตรรกะ 
วงจรขยายเชิงด าเนินการ แบบจ าลองวงจรและการจ าลองการท างาน วงจรแปลงสัญญาณ แหล่งจ่ายแรงดนั
และแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรขยายสญัญาณ องคป์ระกอบยอ่ยของวงจร
รวม 



 Quantities and units; definition and meaning of voltage, current, and resistance; current source; 
voltage source; Ohm’s law; energy and power; Kirchhoff’s laws; series circuit; parallel circuits; 
superposition theorem; Thevenin’s theorem; Norton’s theorem; circuit analysis using loop and node 
methods; introduction to alternating current circuits; characteristics of resistor, capacitor, and inductor; 
circuit impedance; analysis of RLC circuits; power in AC circuits; basic electronics, electronic properties 
of materials; diodes and diode circuits; MOS transistors and biasing, MOS logic families; bipolar 
transistors and logic families; operational amplifiers; circuit modeling and simulation; data conversion 
circuits; electronic voltage and current sources; amplifier design; integrated circuit building blocks 
 
240-219 ชุดวิชำผู้ดูแลระบบเครือข่ำย 9((6)-6-15) 
 Network Administrator Module 
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการส่ือสาร โปรโตคอลเครือข่ายการส่ือสาร เครือข่ายทอ้งถ่ินและวงกวา้ง 
การประมวผลไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ความมั่นคงและบูรณภาพของขอ้มูล คอมพิวติงไร้สายและมือถือ การ
ประเมินประสิทธิภาพ การส่ือสารขอ้มูล การจดัการเครือข่าย การบีบอดัและการคลายการบีบอดั ผูดู้แลระบบ 
การบริการจดัการเคร่ืองเสมือน การบริหารจดัการคอนเทนเนอร์/ด็อกเกอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทาง
การแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 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, container/docker management, real case studies from 
medical or industrial business sectors 
 
240-226 เทคโนโลยีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และระบบฐำนข้อมูลข้ันสูง 1(0-2-1) 
 Advance software development and database technologies 
 การลงมือปฏิบติัเพือ่รู้จกัเทคโนโลยกีารพฒันาซอฟตแ์วร์ตามหลกัการวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ รวมทั้ง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก
เทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลและการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 Hand-on laboratory to explore advance technologies related to software development including 
database usages approval granted by the curriculum management team in order for the students to know 
new technologies related to database and software development  
  
 
 



240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3((3)-0-6) 
 Digital Logic and Microcontroller  
 ทฤษฎีสวิตช่ิง วงจรลอจิกเชิงผสม การออกแบบแบบแยกส่วนของวงจรเชิงผสม องค์ประกอบ
หน่วยความจ า วงจรลอจิกเชิงต่อเน่ือง การออกแบบระบบดิจิทลั การสร้างแบบจ าลองและการจ าลอง การ
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ แบบจ าลองความผิดพลาดและการทดสอบ การออกแบบส าหรับโครงสร้าง
ขอ้มูลและอลักอริธึมการทดสอบได ้การเช่ือมโลจิกตระกูลและบสัมาตรฐาน พื้นฐานของสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อและการส่ือสาร ภาษาค าอธิบายฮาร์ดแวร์ คอมพิวติง การสร้างแบบจ าลองวงจร 
เคร่ืองมือในการออกแบบ โฟลวเ์คร่ืองมือและแพลตฟอร์มลอจิกแบบโปรแกรมไดส้ าหรับการสร้างระบบ
คอมพวิติง การสร้างแบบจ าลองวงจรคอมพวิติง 
 Switching theory; combinational logic circuits; modular design of combinational circuits; 
memory elements; sequential logic circuits; digital systems design; modeling and simulation; formal 
verification; fault models and testing; design for testability data structures and algorithms; interfacing logic 
families and standard buses; fundamentals of computer architecture; interfacing and communication; 
hardware description language; computing; circuit modeling; design tools, tool flow and programmable 
logic platforms for implementing computing systems; computing circuit modeling 
 
240-229 ชุดวิชำวิศวกรสถำปัตยกรรมที่ก ำหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) 
 Software defined architecture engineer module 
 แนวคิดของระบบปฏิบติัการ 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 
 Operating system concept; design principles; concurrency; scheduling and dispatch; 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 
 
240-300 กำรฝึกงำน                                                                                                    ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 ฝึกงานทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม องคก์ร สถานประกอบการ หรือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบงัคบัที่เป็นรหัสของภาควิชา 
ทั้งหมดตามแผนการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 
320 ชัว่โมง 
 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 
 
240-306 เครือข่ำยไร้สำยและเคล่ือนที่ 2((2)-0-4) 
 Wireless and Mobile Networks 
 แนะน าการส่งขอ้มูลแบบไร้สาย มาตรฐานการส่ือสารแบบไร้สาย การส่ือสารคล่ืนวทิย ุเครือข่าย
ส่วนบุคคลไร้สาย เครือข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย เครือข่ายระดบัเมืองไร้สาย เครือข่ายบริเวณกวา้งไร้สาย เครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่การส่งสัญญาณดาวเทียม แนะน าเทคโนโลยไีร้สายเกิดใหม่ การประมวลผลไร้สายและ
เคล่ือนที่ 
 Introduction to wireless data transmission, wireless standards, radio frequency communications, 
wireless personal area networks, wireless local area networks, wireless metropolitan area networks, 
wireless wide are networks, cellular telephony networks, satellite transmissions, introduction to emerging 
wireless technologies wireless: and mobile computing 
 
240-308 เตรียมกำรโครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2(0-6-0) 
 Computer Engineering Project Preparation 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 240-123 และ 240-228 
 การศึกษาปัญหาที่จะน ามาใชท้  าโครงงานในรายวชิาโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 และ 2 โดย
การค้นควา้ข้อมูลและท าการทดลองเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าโครงงาน มีการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ยแรงจูงใจ วตัถุประสงค ์ขอบเขต งานของผูอ่ื้นที่เก่ียวขอ้ง วิธีการด าเนินงาน ผลที่
คาดวา่จะไดรั้บ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีการน าเสนอปากเปล่าสองคร้ังเก่ียวกบัขอ้เสนอโครงงาน 



 Study of problems to be used as a project in computer 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 
 
240-309  ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรเช่ือมต่อ 3((3)-0-6) 
 Microcontroller and Interfacing 
 แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ แนะน าชุดค าสั่งและภาษาแอสเซมบล้ี การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์รอบขา้ง การส่ือสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยอูาร์ท และเอสพไีอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C 
ในระดับล่าง การเรียกใช้อินพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจ า พูลล่ิงและอินเทอร์รัพท์ การเข้าถึง
หน่วยความจ าโดยตรง วงจรตั้งเวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ไดแ้ก่ ตวัแปลงสัญญาณระหว่างแอนะล็อก 
และดิจิทลั หน่วยความจ าแบบแฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพือ่การเช่ือมต่อและมาตรฐานบสั และ
งานประยกุตไ์มโครคอนโทรลเลอร์ 
 Introduction to microcontroller architecture, introduction to instruction set and assembly 
language, peripheral interfacing, serial communication, I2 C, UART, SPI, low-level C programming 
technique, memory mapped I/O, polling, interrupt, DMA, timer, external interfacing ADC, DAC, flash 
memory and display, interfacing logic families and standard bus, and microcontroller applications 
 
240-310 กำรออกแบบและวิเครำะห์ขั้นตอนวิธี   3((3)-0-6) 
 Algorithms: Design and Analysis  
 แนะน าความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี, หลกัการการวิเคราะห์ขั้นตอนวธีิ การวิเคราะห์
เชิงเส้นก ากบั(รวมถึง บิ๊กโอ) ขอบบน ขอบล่าง ขอบกระชบั กลยทุธ์การออกแบบขั้นตอนวธีิ ขั้นตอนวิธีที่
เก่ียวขอ้งกับโครงสร้างขอ้มูล ฮีป บี-ทรี การเรียง การคน้หา ตารางแฮช กราฟ การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด 
ขั้นตอนแบบทื่อขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ หลกัการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ ก าหนดการพลวตั การคน้ปริภูมิสถานะ 
การคน้แนวลึก การคน้แนวกวา้ง การยอ้นรอย, อลักอริทีมแบบกระจาย อลักอริทึมทางการค านวณ แนะน า
ความซับซอ้นของขั้นตอนวิธี ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหาอินแทร็กเทเบิล คลาสแบบพี เอ็นพี และเอ็นพี
สมบูรณ์ ปัญหามาตรฐานแบบเอ็นพสีมบูรณ์ 
 Overview of algorithms; algorithmic analysis principles, asymptotic analysis (including big-O), 
upper bound, lower bound, tight bound; algorithmic strategies: data structure-related algorithms, heap,       
b-tree, sorting, searching, hash table, graph, shortest-path algorithms; brute-force algorithm, greedy 
algorithm, divide-and-conquer, dynamic programming, state space search, depth-first search, breadth-first 
search, backtracking; distributed algorithms; computing algorithms; introduction to algorithmic 



complexity; tractable and intractable problems; class P,class NP, NP-completeness; standard NP-complete 
problems 
 
240-311 คอมพิวเตอร์แบบกระจำยและเทคโนโลยีเว็บ 3((3)-0-6) 
 Distributed Computers and Web Technologies 
 แนะน าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบกระจาย เช่น แบบแม่ข่าย/ลูกข่าย และแบบเพียร์ทูเพียร์ 
เป็นตน้ การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การกระจายภาระงาน การเรียกใช้กระบวนงานระยะไกล มิดเดิลแวร์ 
เทคโนโลยเีว็บ การโปรแกรมฝ่ังแม่ข่ายและฝ่ังลูกข่าย การยืนยนัตวัตนผูใ้ช้งานบนเว็บ และการให้สิทธ์ิ 
เคร่ืองมือสนบัสนุนในการสร้างและจดัการเวบ็ 
 Introduction to distributed computing, such as client/server and peer to peer computing; socket 
programming; workload distribution; remote procedure call; middleware; web technologies, server-side 
and client-side programming; web authentication and authorization; support tools for web creation and 
management  
 
240-312   ควำมมั่นคงคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
     Computer Security 
     หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลบั กุญแจสาธารณะ กุญแจสมมาตร บูรณภาพ 
ฟังกช์นัแฮชวทิยาการ การซ่อนขอ้มูล การพิสูจน์ตวัจริง รหัสผ่าน ชีวมาตร การให้อ านาจ กลไกการควบคุม
การเขา้ถึง ความมัน่คงเครือข่าย มลัแวร์ ไวรัส หนอน ความมัน่คงไร้สาย 
     Principle of computer security; cryptography, public key, symmetric key; integrity, hash 
function; steganography; authentication, password, biometric; authorization, access control mechanisms; 
network security; malware, virus, worm; wireless security 
 
240-316 ประสบกำรณ์เทคโนโลยีข้ันสูงทำงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 Experiencing advance technologies in computer engineering 
 การลงมือปฏิบติัเพื่อสัมผสัเทคโนโลยทีางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ตามที่กรรมการบริหาร
หลกัสูตรก าหนด เพือ่ใหน้กัศึกษาไดส้มัผสัเทคโนโลยขีั้นสูงใหม่ๆ  
 Hand-on laboratory to experience advance technologies related to computer engineering field 
approval granted by the curriculum management team in order for the students to experience new advance 
technologies  
 
 
 



240-318 ปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 
 Artificial Intelligence and Machine learning 
 นิยามปัญญาประดิษฐ ์การแกปั้ญหาโดยการคน้ การแทนความรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ 
การโปรแกรม การคานวณเชิงววิฒัน์เบื้องตน้ การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองจกัร เครือข่ายประสาท การเรียนรู้เชิงลึก 
 Definition of Artificial Intelligence; problem solving by search; knowledge representation; 
natural language processing; introduction to evolutionary computation; machine learning; neural networks; 
deep learning 
 
240-319 ชุดวิชำนักพัฒนำระบบฝังตัว 9((6)-6-15) 
 Embedded system developer module 
 เทคโนโลยรีะบบฝังตวั ฮาร์ดแวร์ระบบฝังตวั ซอฟตแ์วร์ระบบฝังตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้
งานในระบบฝังตวั โปรแกรมฝังตวั การประมวลผลแบบพลงังานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได ้ระเบียบ
วธีิการและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตวั การเช่ือมต่อและระบบสญัญาณแบบผสม การออกแบบวงจร
ดิจิทลัไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผูป้ระกอบการ ระบบเวลาจริงและการเขียนโปรแกรม โจทยแ์ละปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
  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 
 
240-322 วิศวกรรมข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Data Engineering 
 แนะน าวิศวกรรมขอ้มูล การท าความสะอาดขอ้มูล การแปลงขอ้มูล การบูรณาการขอ้มูล เอสคิว
แอล และ โนเอสคิวแอล สถาปัตยกรรมขอ้มูลขนาดใหญ่ การสตรีมขอ้มูล ขอ้มูลเสมือน แนวคิดวิทยาการ
ขอ้มูล การโปรแกรม กรณีศึกษา 
  Introduction to data engineering; data cleansing; data transformation; data integration; SQL and 
NoSQL; big data architecture; data streaming; data virtualization; data science concept; programming; case 
study 
 
 
 
 



240-323 องค์ประกอบกำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบต่อเน่ือง 3((3)-0-6) 
 Elements of Continuous Software Development 
 แนะน าการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบต่อเน่ือง แนะน าการทดสอบซอฟตแ์วร์ แนวทางปฏิบติัที่ดีที่สุด
ในการเขียนโคด้ เคร่ืองมือและขั้นตอนการท างานแบบอัตโนมัติ การทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ 
การบูรณาการโคด้อย่างต่อเน่ือง  การส่งมอบซอฟต์แวร์แบบต่อเน่ือง นิยามโครงสร้างพื้นฐานด้วยโค้ด 
กรณีศึกษา 
 Introduction to continuous software development; introduction to software testing; best practices 
in coding; automatic workflow and tools; automated software testing; continuous integration; continuous 
delivery; infrastructure as a code; case study 
 
240-327 สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้อำร์ 2((2)-0-4) 
 Statistic for data analysis using R 
 ทฤษฎีเซทและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม ฟังก์ชนัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองและการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม ค่าคาดหมายของฟังก์ชนัความน่าจะ
เป็น กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงตวัอยา่ง การคาดหมาย การวเิคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสมัพนัธ ์การโปรแกรมภาษาอาร์ 
 Set and probabilities theory; random variables; probability mass function; discrete random 
variables and probability distributions; continuous random variables and probability distributions; 
stochastic process; simple distribution; expectation; variance analysis; estimation theory; hypothesis tests; 
correlation and regression; R programming 
 
240-328 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและวิทยำศำสตร์ข้อมูล 2((2)-0-4) 
 Data Analytics and Data Science 
 แนะน าแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการจดัการขอ้มูลแบบโครงสร้าง การเตรียมข้อมูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล การสกดัขอ้มูลส าคญัเพือ่ท  านายผลการวเิคราะห์ และการสร้างภาพจากขอ้มูล 
 Introduction to fundamental concepts and theories to process structural data sets, data 
preparation, data analysis, extracting useful data to predict the analysis results, and data visualization 
 
240-331 ชุดวิชำนักพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 
 Mobile Applications Developer Module 
 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ ออกแบบความคิด วิธีการแบบอไจล์ เทคโนโลยีการพฒันาเว็บ 
อลักอริทึมและการแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมเวบ็ การวิเคราะห์อัลกอริทึมพื้นฐาน ภาษาของฐานขอ้มูล กล
ยทุธ์อลักอริทึม การสร้างแบบจ าลองขอ้มูล อลักอริธึมการค านวณ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดซอฟตแ์วร์ 



อลักอริทึมแบบกระจาย การออกแบบซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบและตรวจสอบ
ซอฟตแ์วร์ เทคนิคการน าเสนอ เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์และสภาพแวดล้อม ยูไอ/ยูเอ็กซ์ การควบคุมเวอร์ชัน 
ความมัน่คงและความเป็นส่วนตวั การติดตามขอ้ก าหนดและขอ้บกพร่อง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสร้าง
อตัโนมตัิ การใชเ้อพไีอ โครงร้างเอพไีอและการพฒันา ไมโครเซอร์วิส การวเิคราะห์ ออกแบบทดสอบและ
ประเมินผลระบบที่ใชค้อมพวิเตอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 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; microservices; analyze, design, test and evaluate computer-based systems; 
real case studies from medical or industrial business sectors 
 
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 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ระบบฐานขอ้มูล กรณีศึกษา
ที่ทนัสมยั กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 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; software engineering; database system; 
various cutting-edge case studies; real case studies from medical or industrial business sectors 
 
240-333 ชุดวิชำนักพัฒนำเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ำมแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15) 
 Cross-Platform Web and Application Developer Module 
 การพฒันาแอพมือถือหลากหลายแพลตฟอร์มพร้อมเทคโนโลยีเว็บ ระบุและวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ จ  าลองแบบดิจิทัล เคร่ืองมือและเทคโนโลยีขา้มแพลตฟอร์ม เทคนิคขา้มแพลตฟอร์ม
ส าหรับโครงการ แอพมือถือขา้มแพลตฟอร์มจากโปรแกรมเว็บ กิจกรรมตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 
29110 ส าหรับการประกนัคุณภาพ คุณลกัษณะการวิเคราะห์และการพฒันาความตอ้งการตามไอเอสโอ/ไออี
ซี 29110 การออกแบบแอพขา้มแพลตฟอร์ม วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ระบบฐานขอ้มูล กรณีศึกษาจริงจากภาค
ธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 



 Multiplatform mobile app 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 secifications conforming to ISO/IEC 2 9 1 1 0  standard; cross-
platform app design; software engineering; database system; real case studies from medical or industrial 
business sectors 
 
240-340  กำรออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส 3((3)-0-6) 
 CMOS VLSI Design   
 แนะน าการออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส ทฤษฎีทรานซิสเตอร์แบบมอส เทคโนโลยกีระบวนการ
ผลิตซีมอส ค่าหน่วงเวลา ลอจิคอลเอฟฟอร์ท การลดค่าหน่วงเวลา ก าลงังานไฟฟ้า การเช่ือมต่อ ความเสถียร
ของวงจร การจ าลองการท างานของวงจร การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน่ การออกแบบวงจรซีเควนเซียล 
ขั้นตอนการออกแบบและเคร่ืองมือ การทดสอบ 
 Introduction to CMOS VLSI design, MOS Transistor theory, CMOS processing technology, 
delay, logical effort, delay optimization, power, interconnect, robustness, circuit simulation, combination 
circuit design, sequential circuit design, design methodology and tools, testing 
 
240-341  กำรออกแบบระบบฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Embedded System Design   
 ประวตัิศาสตร์และภาพรวมของระบบฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในระบบฝังตัว 
โปรแกรมฝังตวั การประมวลผลแบบพลังงานต ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได้ ระเบียบวิธีการและการ
ออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตวั การเช่ือมต่อและระบบสญัญาณแบบผสม 
 History and overview of embedded systems; embedded microcontrollers; embedded programs; 
low-power computing; reliable system design; design and methodologies; network embedded systems; 
interfacing and mixed-signal systems  
 
240-351 ชุดวิชำวิศวกรโครงสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำย 9((6)-6-15) 
 Network Infrastructure Engineer Module 
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายการส่ือสาร โปรโตคอลเครือข่ายการส่ือสาร เครือข่ายทอ้งถ่ินและวงกวา้ง 
ความมัน่คงและบูรณภาพของขอ้มูล การจดัการเครือข่าย องคป์ระกอบของเครือข่าย ขอ้ก าหนดการใชง้าน
กบัระบบเครือข่าย การจ าลอง ปัญหาด้านความปลอดภยัและประสิทธิภาพที่เก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายไร้สาย 
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 



 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 
 
240-352 ชุดวิชำวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) 
 High-performance Computing Engineer Module 
 การเขียนโปรแกรมที่ข ับเคล่ือนด้วยเหตุการณ์และเกิดขึ้ นพร้อมกัน อัลกอริทึมแบบกระจาย 
แบบจ าลองระบบกระจาย ความซับซ้อนของอลักอริทึม ภาวะพร้อมกนั การจดัก าหนดการและการส่ง การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ระบบไฟล ์เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย การ
วิเคราะห์ออกแบบทดสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย การโปรแกรมเธรด เธรดโพสิกซ์และโอ
เพนเอ็มพี อาร์พซีี อาร์เอ็มไอ และเอ็มพไีอ โมเดลการเขียนโปรแกรมแม็บรีดิวซ์และระบบไฟลแ์บบกระจาย 
การจดัการคิวขอ้ความและภาวะติดตาย การจดัก าหนดการและการท าโหลดบาลานซ์ อลักอริธึมการกระจาย
ขั้นสูง การค านวณอเนกประสงค์ในหน่วยประมวลผลกราฟิก จีพีจีพียู การประมวลผลเวกเตอร์และการ
โปรแกรมเอสไอเอ็มดี การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับขยายได้ขนาดใหญ่  ไมโครเซอร์วิส การ
ค านวณคลสัเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับความผดิปกติ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รือ
อุตสาหกรรม 
 Event-driven and concurrent programming; distributed algorithms; distributed system 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 system; 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 
 
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 ความมัน่คงและความเป็นส่วนตวั แนวทางปฏิบติัที่ส าคญัขององคก์ร การประเมินผลการปฏิบติังาน 
เทคนิคการน าเสนอ การเขา้รหัส ความมั่นคงเครือข่าย การเขียนโปรแกรมยนิูกส์ กรณีศึกษาจริงจากภาค
ธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 Cybersecurity technology; cybersecurity risk assessment and management; cybersecurity 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; network security; UNIX programming; real case studies 
from medical or industrial business sectors 
 
240-360 แบบจ ำลองเครือข่ำยและกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 3((3)-0-6) 
 Network Modeling and Performance Analysis  
 แนะน ากระบวนการสโทแคสติก  กระบวนการปัวซอง  กระบวนการเบิร์ธ-เด็ธ ทฤษฎีลูกโซ่แบบ
มาร์คอฟทฤษฎีคิว  การวิเคราะห์สมรรถนะส าหรับการจ าลองคิว คิวแบบ M/M/s คิวแบบ M/D/1 คิวแบบ 
M/G/1  
 Introduction to stochastic process; poisson process; birth-death process; Markov chains; 
queueing theory; performance analysis for queueing models; M/M/s queue, M/D/1 queue, M/G/1 queue 
 
240-361   โพรโทคอลเครือข่ำย 3((3)-0-6) 
 Network Protocols 
      แนะน าโพรโทคอลเครือข่าย การจดัเส้นทางของไอพีแพ็กเกต เออาร์พี/อาร์เออาร์พี อินเทอร์เน็ต
โพรโทคอล ไอซีเอ็มพ ีไอจีเอ็มพ ียดีูพ ีทีซีพี เอสซีทีพ ีการมลัติคาสท ์ดีเฮ็ทซีพี การล็อกอินทางไกล เอฟทีพ ี
เอสเอ็มทีพ ีป็อบและเม็ป เอสเอ็นเอ็มพ ีและโพรโตคอลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
               Introduction to network protocols, routing of IP packets, ARP/RARP, internet protocol (IP), 
ICMP, IGMP, UDP, TCP, SCTP, multicasting, DHCP, DNS, remote login,  FTP, SMTP, POP and IMAP, 
SNMP, other related protocols 
 
 
 
 
 



240-362 กำรเข้ำรหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6) 
 Cryptography and Blockchain 
 พชีคณิค เทคโนโลยกีารเขา้รหัส ลายเซ็นดิจิทลั แฮชชิง คริปโทเคอร์เรนซี บล็อกเชน ระบบนิเวศ
บล็อกเชน สญัญาอจัฉริยะ การใชง้านเชิงพาณิชย ์กรณีศึกษา 
 Algebra, encryption technology, digital signatures, hashing, cryptocurrency, blockchain 
ecosystem, smart contracts, commercial use cases, case studies 
 
240-371 ชุดวิชำนักพัฒนำระบบไอโอที 9((6)-6-15) 
 IoT System Developer Module 
 เทคโนโลยรีะบบไอโอที ฮาร์ดแวร์ไอโอที ซอฟต์แวร์ไอโอที ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การ
ออกแบบวงจรดิจิทลัไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผูป้ระกอบการ โจทยแ์ละปัญหาจริงในกลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 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 
 
240-372 ชุดวิชำนักวิเครำะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) 
 IoT Data Analyst Module 
 การบริหารจัดการข้อมูลที่รวบรวมได้จากอุปกรณ์ไอโอที  ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประยกุตใ์ชง้านแพลตฟอร์มส าหรับการจดัเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล การเป็นผูป้ระกอบการ โจทยแ์ละปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอจัฉริยะ 
 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 
 
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 
 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 
 
 



240-380  กำรประมวลผลสัญญำณและภำพ  3((3)-0-6) 
 Signals and Image Processing       
 ทฤษฏีและหลกัการของการประมวลผลขอ้มูลสัญญาณและภาพแบบดิจิทลั การได้มาของขอ้มูล
สัญญาณและภาพ การสุ่มตัวอย่างและควอนไทเซชัน การคอนโวลูชัน อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การกรองสัญญาณและภาพเชิงต าแหน่ง การกรองสญัญาณและภาพเชิงความถ่ี 
การวิเคราะห์ภาพเชิงสัณฐานวิทยา  การแยกขอ้มูลภาพ การประมวลผลภาพกบัรูปร่างและโครงสร้างของ
ภาพ การรู้จ  าภาพ การบีบอดัขอ้มูลภาพ 
 Theories and principle of digital signal and image processing; acquisition; sampling and 
quantization; convolution; Fourier series; continuous and discrete Fourier transform; spatial filters; 
frequency filters; morphological image processing; image segmentation; shape representation and 
description; image recognition; image compression 
 
240-381 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Computer Control systems   
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ผลตอบสนองในโดเมนเวลา ความเสถียรและความ
คลาดเคล่ือน ทางเดินของราก ผลตอบสนองในโดเมนความถ่ี การออกแบบตวัควบคุมแบบ PD, PID การ
แปลง Z เวลาการสุ่มขอ้มูล สมการผลต่าง การแปลงระบบเวลาต่อเน่ืองเป็นระบบเวลาเต็มหน่วยและระบบ
เวลาเต็มหน่วย  การใชง้านโปรแกรมช่วยวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม
บนไมโครคอนโทรเลอร์  
 Mathematic modelling, time response, stability and steady state error, roots locus frequency 
response, design of PD, PID controller, Z-transform, data sampling time, difference equation, conversion 
of continuous time system to digital system, mathematic program usage, microcontroller programming and 
design of controller.         
 
240-382   Signals and Systems 3((3)-0-6) 
   สัญญำณและระบบ 
 พื้นฐานของสัญญาณ สัญญาณแบบต่างๆ ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างอินพุทและเอาทพ์ุท คอน
โวลูชัน คุณสมบติัต่างๆ ของคอนโวลูชัน ทั้ งในเวลาต่อเน่ืองและเวลาเต็มหน่วย อนุกรมฟูเรียร์ในเวลา
ต่อเน่ืองและเวลาเตม็หน่วย ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลาและความถ่ี การแปลงฟูเรียร์ในเวลาต่อเน่ืองและเวลา
เตม็หน่วย 
 Basic of signals, relation between input and output of systems, continuous - time and discrete-
time convolution, properties of convolution, continuous-time and discrete-time Fourier series , time 
domain and frequency domain, continuous-time and discrete-time Fourier transform 



240-391 ชุดวิชำวิศวกรควบคุมหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 
 Artifitial Intelligence and Robotic Control Engineer 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 กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 Artifitial 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; real case 
studies from medical or industrial business sectors 
 
240-392 ชุดวิชำวิศวกรระบบอัตโนมัติทำงอุตสำหกรรมที่ทันสมัย 9((6)-6-15) 
 Modern Industrial Automation Engineer Module 
 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การวัดกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อุตสาหกรรม การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย การควบคุมการเคล่ือนไหวและระบบขบัเคล่ือน อินเทอร์เฟส
เคร่ืองมนุษย ์(เอชเอ็มไอ) อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง แพลตฟอร์มและความยืดหยุ่น ระบบ
ตรวจสอบเคร่ืองจกัร ระบบฐานขอ้มูล โปรแกรมประยกุตมื์อถือ โปรแกรมประยกุตเ์วบ็ กรณีศึกษาจริงจาก
ภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 Industrial process control; industrial process measurement; industrial control system; 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; real case studies from medical or industrial business sectors 
 
240-393 ชุดวิชำวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศน์ด้ำนอุตสำหกรรม 9((6)-6-15) 
 Industrial Machine Vision Engineer Module 
 พื้นฐานของการมองเห็นคอมพิวเตอร์: ธรรมชาติของภาพ การเปล่ียนแปลงที่เป็นเน้ือเดียวกนั การ
ไดม้าของภาพ การสร้างภาพทางเรขาคณิตและออปติคอล การฉายภาพมุมมอง เทคโนโลยกีลอ้งและการ
ออกแบบระบบการมองเห็น พื้นฐานของการประมวลผลภาพ: การกรอง การตรวจจบัขอบ การตรวจจบั
คุณสมบติั รูปทรง การแบ่งส่วน ตวัด าเนินการทางสัณฐานวทิยา การสอบเทียบ: รุ่นของกลอ้ง พารามิเตอร์
กลอ้งภายในและภายนอก การปรับเทียบกลอ้ง การเคล่ือนไหว: ตรวจจับการเคล่ือนไหวไหลออปติคอลการ
ติดตามวตัถุจบัการเคล่ือนไหว การถ่ายภาพสามมิติ: เรขาคณิตแบบ Epipolar การมองเห็นแบบสามมิติ การ



ถ่ายภาพช่วงแอคทีฟ แสงแบบมีโครงสร้าง การสร้างแบบจ าลองและการลงทะเบียน: เทคนิคการสร้าง
แบบจ าลองส าหรับระบบอตัโนมติั ฟิวชนัขอ้มูล การท าแผนที่ความไม่แน่นอน การลงทะเบียน การประมาณ
แบบ Pose แอปพลิเคชัน: การควบคุมคุณภาพขอ้เสนอแนะภาพ การท าแผนที่และค าแนะน าหุ่นยนต ์การ
ตรวจสอบกิจกรรม การประมาณการเคล่ือนไหว ระบบอตัโนมติั อุปกรณ์ถ่ายภาพชีวการแพทย ์กรณีศึกษา
จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 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; real case studies from medical or industrial business sectors 
 
240-394 ชุดวิชำนักพัฒนำหุ่นยนต์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 
 Mobile Robot Developer Module   
 หลกัการท างานและการออกแบบหุ่นยนตโ์มบาย ชนิดหุ่นยนตโ์มบาย ระบบสมองกลฝังตวัส าหรับ
หุ่นยนต ์ระบบปฏิบติัการส าหรับหุ่นยนต ์แอคชูเอเตอร์ เซ็นเซอร์ การควบคุมหุ่นยนต ์การสร้างแผนที่ การ
วางแผนการเคล่ือนที่ การหลบหลีกส่ิงกีดขวาง การเรียนรู้ของหุ่นยนต ์การจ าลองการท างานของหุ่นยนต ์
การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ การส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์กับสถานีฐาน การประยุกต์ใช้งาน
หุ่นยนต์โมบาย หลกัการท างานของโดรน หุ่นยนต์กูภ้ยั หุ่นยนตเ์ตะฟุตบอล หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย ์และ
หุ่นยนตช่์วยงานในอุตสาหกรรม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 
 Mobile robot design principles; types of mobile robots; embedded systems for robots; robot 
operating system;  actuators; sensors; robot controls; map creation; path planning; 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 
 
 
 
 



240-395 ชุดวิชำนักพัฒนำหุ่นยนต์ซ้ือขำยหุ้น 9((6)-6-15) 
 Stock Trading Robot Developer Module    
 หลกัการลงทุนในตลาดหุ้น หลกัการลงทุนในตลาดโฟเรกซ์ หลกัการซ้ือขายดว้ยหุ่นยนต ์การใช้
โปรแกรมหุ่นยนตส์ าหรับการลงทุน กลยทุธก์ารลงทุน การใชภ้าษาเอ็มคิวแอลส าหรับพฒันาหุ่นยนตซ้ื์อขาย 
การดึงขอ้มูลตลาดหุ้น การพฒันาระบบการเรียนรู้เคร่ืองส าหรับท านายตลาดหุ้น การออกแบบและพฒันา
หุ่นยนตซ้ื์อขายส าหรับตลาดหุน้และตลาดโฟเรกซ์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ 
 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. 
 
240-401 โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(0-9-0) 
 Computer Engineering Project I 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-121, 240-122 และ 240-308 
 นักศึกษาแต่ละคนจะตอ้งท าโครงงานทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่ึงโครงงานซ่ึงคลุมสอง
เทอม โดยเน้นงานดา้นการออกแบบและการสร้าง หรือการศึกษาคน้ควา้จากการทดลอง นักศึกษาจะต้อง
รายงานความกา้วหน้าของงานดว้ยการพูดในที่สัมมนาเป็นระยะๆ แมว้า่นกัศึกษาจะไดรั้บการแนะน าปรึกษา
จากอาจารยท์ี่ปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคน นกัศึกษาจะตอ้งแสดงความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่าง 
ๆ เองเป็นส่วนใหญ่ 
 Each student will perform a project in the fields of computer 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 
 
240-402 โครงงำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-0) 
 Computer Engineering Project II 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  240-401 
 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 240-401 โดยเป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เสร็จโครงงาน 
น าเสนอผลงานดว้ยวธีิการปากเปล่า และน าเสนอช้ินงาน รวมทั้งเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ดว้ย 
 Continuing of 2 4 0 -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 
 



240-403  เตรียมสหกิจศึกษำ   1((1)-0-2) 
 Cooperative Education Preparation 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 240-123 และ 240-228 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง
กบัการ ฝึกงาน การพฒันาโครงร่างการศึกษาวจิยัส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนงานวจิยัและสัมมนา การ
น าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 Cooperative education preparatory session; review of literature related to the assigned research 
project; development of the project proposal; research planning and seminar; oral presentations 
 
240-404  สหกิจศึกษำ   7(0-35-0) 
 Cooperative Education  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 240-403 
 การฝึกปฏิบตัิงานในลกัษณะเสมือนพนักงานในสถานประกอบการที่ภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษา
จะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเตม็เวลารวมแลว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 640 ชัว่โมง  เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 
นกัศึกษาตอ้งน าเสนอและจดัท ารายงานใหก้บัสถานประกอบการ 
 On the job training as a full-time staff of an approved workplace for a period not less than 1 6 
weeks or 640 hours including oral presentation and final report submission to the entrepreneur 
 
240-425 เหมืองข้อมูลและกำรประยุกต์ใช้งำน 3((3)-0-6) 
 Data Mining and Applications 
 แนะน าเหมืองขอ้มูล คุณสมบตัิของขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล วธีิลดขอบเขตของขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล ตน้ไมส้ าหรับการตดัสินใจ กฎของความเช่ือมโยง การแบ่งประเภทของขอ้มูล การจดักลุ่มของขอ้มูล 
การคน้พบความรู้ในฐานขอ้มูล เทคนิคในการประเมินผล การประยกุตใ์ชง้านเหมืองขอ้มูล 
 Introduction to data mining; data property; data preprocessing; data dimension reduction 
methods; data analysis; decision trees; association rules; data classification; data clustering; knowledge 
discovery in database; evaluation techniques; applications of data mining 
 
240-426 ข้ันตอนวิธีข้ันสูง  3(0-6-3) 
 Advanced Algorithms 
 ตวัอย่างปัญหาทางขั้นตอนวิธี  กราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบการแบ่งแยกเพื่อ
เอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวตั ขั้นตอนวธีิเชิงเรขาคณิต ปัญหาแบบ เอ็นพ ีและปัญหาที่ไม่สามารถจดัการ
ไดท้างการค านวณ กลุ่มของปัญหาที่อยูน่อกเหนือ เอ็นพี  ขั้นตอนวิธีการประมาณ การคน้หาแบบทอ้งถ่ิน 
ขั้นตอนวธีิที่ใชห้ลกัการสุ่ม      



 Some representative problems; graphs; greedy algorithms; divide and conquer; dynamic 
programming; geometric algorithms; NP and computational intractability; class of problems beyond NP; 
approximation algorithms; local search; randomized algorithms 
 
240-440  หลักกำรระบบกำรท ำงำนแบบเวลำจริง 3((3)-0-6) 
 Principles of Real Time Systems   
     พื้นฐานการออกแบบระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ การท างานตามเวลาจริง นโยบายความ
ปลอดภยัสูงสุด  ระบบสมองกลฝังตวัที่มีความน่าเช่ือถือและทนทานต่อส่ิงแวดลอ้ม พื้นฐานการรวมระบบ
ของระบบปฏิบติัการแบบเวลาจริง กระบวนการท างานแบบขดัจงัหวะ การท างานหลายงานพร้อมกนั และ
แนวคิดการจดัล าดบังาน  
                Principles of hardware and software design, hard real-time, critical safety policy; reliability and 
robustness embedded system; integrating principles of RTOS, interrupt service routine, multitasking, and 
scheduler algorithm  
 
240-441  สถำปัตยกรรมแบบมัลติคอร์และกำรเขียนโปรแกรม 3((3)-0-6) 
 Multi-Core Programming and Architecture  
 แนะน าสถาปัตยกรรมมลัติคอร์ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดบัเธรด  
รูปแบบที่ใชใ้นการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบกัโปรแกรมแบบขนาน การวเิคราะห์และปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมแบบขนาน   
 Introduction to multi-core architecture; concept of parallel programming; thread-level 
parallelism; design patterns for parallel programming; debugging parallel programs; performance analysis 
and optimization; development tool for parallel programming 
 
240-447 ไมโครโพรเซสเซอร์สมรรถนะสูง 3((3)-0-6) 
 High Performance Microprocessors 
 ทิศทางของเทคโนโลยี โพรเซสเซอร์แบบไปป์ลายน์ โพรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์  โครงสร้าง
ซุปเปอร์สเกลาร์ การประมวลผลแบบไม่เรียงล าดบั การค านวณแบบท านาย  ค  าสั่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ระบุ
การท างานแบบขนานในระดับค าสั่งอย่างชัดแจง้  การออกแบบโครงสร้างล าดับชั้นของหน่วยความจ า  
เทคนิคการควบคุมการไหลของขอ้มูลระหว่างรีจิสเตอร์ขั้นสูง การจดัองคก์รหน่วยความจ าแคช การท านาย
การบรานชแ์บบคงที่และแบบพลวตั  การบรานชแ์บบซีโรไซเคิล การท ามลัติเธรดและและมลัติโพรเซสเซอร์
ระดบัชิป 
 Trends in technology; pipelined processor, vector processors; superscalar organization; out-of-
order execution; speculative execution; explicitly parallel instruction computing; memory hierarchy 



design; advanced register dataflow techniques; cache organization; static and dynamic branch prediction; 
zero-cycle branching; multithreading and chip multiprocessors 
 
240-460 กำรเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต  3((2)-2-5) 
 Internet Programming 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การขบัเคล่ือนดว้ยเหตุการณ์ การประมวลผลโดยขึ้นอยูก่บัสถานะ การ
ประมวลผลโพรโตคอล โมดูล การโปรแกรมแบบกระจาย เวบ็เซอร์วสิ เซิร์ฟเวอร์โครงสร้างขอ้มูล ผูบ้อกรับ
ข่าว และผูแ้จง้ข่าว การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายสังคม การรองรับการขยายตวั เครือข่ายส่งเน้ือหา การแบ่งภาระ
งาน พร็อคซ่ีแบบยอ้นกลบั การส่ือสารแบบเวลาจริงผา่นเวบ็ การเฝ้าตรวจบริการ 
 Programming techniques; event-driven, state-based processing, protocol processing, modularity; 
distributed programming; web services, data structure server, subscriber and publisher, integration of 
social network; scalability; content-delivery network, load balancing, reverse proxy; real-time 
communication on web; service monitoring 
 
240-480 หลักกำรหุ่นยนต์ 3((3)-0-6)   
 Principle of Robotics  
 ววิฒันาการของหุ่นยนต ์ผลกระทบของเทคโนโลยหุ่ีนยนตต่์อสงัคม หลกัการพื้นฐานของหุ่นยนต ์
โครงสร้างของหุ่นยนต์ ตน้แบบทางคณิตศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต์ การมองเห็น การวางแผนการเคล่ือนที่ 
กลศาสตร์การเคล่ือนไหว กลศาสตร์การเคล่ือนไหวผกผนั ขั้นตอนวธีิและวิธีการแกปั้ญหา การควบคุม การ
จดัการขอ้มูล ตวัตรวจจบั การออกแบบการวางแผนการท างาน การเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุ่นยนต ์
กรณีศึกษา สร้างชุดขบัเคล่ือนหุ่นยนตด์ว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Robotic evolution; social impact of technology robotic; principle of robotics; machanical 
structure of robotics; mathematical model of robotics, vision, motion planning, mobile mechanisms; 
kinematics, inverse kinematics, algorithm and solutions, controls, data management; sensors; task 
planning; robot control programming techniques; case studies, construct robots driven by a microcontroller 
 
240-486 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ทฤษฎีและปฏิบัติ  3((3)-0-6) 
 Computer Vision Theory and Practice  
 แนวคิดหลักทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การสร้างภาพ แบบจ าลองกล้องและการปรับเทียบ
มาตรฐานการสกดัคุณลกัษณะส าคญัจากภาพ การตรวจจบัการเคล่ือนไหว เทคนิคการลบพื้นหลงัและเทคนิค
ออพติคอลโฟลว ์ การติดตามวตัถุคาลแมนและ การกรองเกาะกลุ่มแน่นการจดัแยกและจดจ าวตัถุ เค-มีน 
วิธีการของฮาร์ไลก์ ระบบสเตอริโอวิชัน เรขาคณิตแบบอิปิโพลาร์ การสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพ



หลายมุมมอง เทคนิคทางพีชคณิตและเทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่ สุดที่ เก่ียวข้อง ค่าไอเกน เวกเตอร์
ลกัษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การหาค่าเหมาะที่สุดดว้ยก าลงัสองนอ้ยที่สุดและวธีิเกรเดียนตดี์เซนท ์ 
 Concepts of computer vision; image creation, camera model and calibration; feature extraction 
and correspondence; motion detection; background subtraction, optical flow; tracking, Kalman filter, 
condensation filter; object recognition and classification, k-mean, Haar-like method; stereo vision, epipolar 
geometry, fundamental matrix; 3 D reconstruction from multiple views; linear algebra, matrices, rank, 
products, eigen values and eigen vectors, singular value decomposition; optimization, least square method, 
gradient descent method 
  
ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนให้ภำควิชำ/หลักสูตรอ่ืน 
240-207 กำรเขียนโปรแกรมและโครงสร้ำงข้อมูล 2((1)-2-3) 
 Programming and Data Structures 
   รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
   Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming 
 กระบวนทศัน์ของการเขียนโปรแกรม ตวัแปรชนิดขอ้มูลนิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยทุธในการ
แกโ้จทยปั์ญหาอาร์เรย ์ขอ้ความ การจดัการหน่วยความจ าแบบเฉพาะใชง้าน โครงสร้างขอ้มูลแบบเช่ือมต่อ 
แถวคอย กองเรียงทบัซอ้น ตารางแฮช กราฟตน้ไมก้ารยอ้นรอย 
 Programming paradigms; programming constructs, variables, types, expressions, control 
structures; program-solving strategies; array; string; runtime storage management; linked structures, 
queues, stack, hash tables, graphs, trees; recursion 
 
240-211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2((2)-0-4) 
 Software Engineering 
 แนะน ากระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ วงจรชีวติของซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของ
ซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมการคน้หาความตอ้งการของระบบซอฟตแ์วร์ หลกัการออกแบบซอฟตแ์วร์ การทดสอบ
และประเมินผลสัมฤทธ์ิของซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ของการแปลภาษา มโนทัศน์ของการบริหารจัดการ
โครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ การประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ การคงทนต่อความผิดพลาดของซอฟตแ์วร์ 
ววิฒันาการของซอฟตแ์วร์ การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์หลงัการพฒันา แนะน าเคร่ืองมือและส่ิงแวดลอ้มในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ 
 Introduction to software development process; software life cycle; software requirement and 
specifications; software requirement engineering; software design; software testing and validation; concept 
of language translation; the concept of project management; software quality assurance; fault tolerance; 
software evolution; software support maintenance; introduction to software tools and environments 



ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
กลุ่มสำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
 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 
 
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 
 
240-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 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  
 
 
 
 
 



กลุ่มสำระที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
   บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง 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    
 
กลุ่มสำระที่ 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร   
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสำระที่ 4.1 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน  
315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ีพลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; bIo Technology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 



820-100 รักษ์โลก รักษ์เรำ 2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ทั้ งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและย ัง่ยนื  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
 
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 ofair pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
142-121 โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
 ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยคุใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human life and modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
472-115 ฉันต้องรอด  2((2)-0-4) 
 Survival 101  
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ที่ไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  



  Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
กลุ่มสำระที่ 4.2 กำรรู้ดิจิทัล  
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy) 
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท์ี่จ  าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพวิต้ิง เพือ่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
200-107  กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life 
  แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด, 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 
 
142-225  ปัจจัยที่ 5 2((2)-0-4) 
 The 5th need 
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสงัคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพือ่การศึกษาและเพือ่การศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสงัคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
 
 



472-113 ดำบสองคม 2((2)-0-4) 
 Black and White 
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิทลั เรียนรู้ในการใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อสร้างสรรค์
สงัคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิทลั 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
 
กลุ่มสำระที่ 5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
กลุ่มสำระที่ 5.1 กำรคดิเชิงระบบ 
315-202 กำรคดิกับกำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 
895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิคิดก าหนดวถีิทาง  รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ ์และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working    
 
895-012 กำรคดิเชิงบวก 2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
 
 



142-124 กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วจิารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธก์นั แหล่งที่มาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งที่มาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
472-114  กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
  ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; 
แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
  Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 
กลุ่มสำระที่ 5.2 กำรคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surroundings; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
895-010 กำรคดิกับพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
  
 
 



142-129 คดิไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
  การคิดวเิคราะห์ การสนันิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
คน้หาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การเพิม่มูลค่า   
  Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
472-118 เงินในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพือ่กรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
 
กลุ่มสำระที่ 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
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 
 
890-003 ภำษำอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ที่เป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพือ่ส่ือสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 
 



890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การวเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 
 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
  
กลุ่มสำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ 
กลุ่มสำระที่ 7.1 สุนทรียศำสตร์ 
895-020  ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance; Kieo Khao Song; Ten 
Kam Ram Khieo Song; Ngu Kin Hang Song 
 
 
 
 



895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023 กีตำร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025 ฮำร์โมนิกำ 1((1)-0-2) 
 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 



895-027  อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
 ลักษณะภาษาที่ กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028  กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา; การจดัองค์ประกอบภาพ; สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม; 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย;์ สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพือ่การส่ือสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
061-001 ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
 General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai 
dance movements; Thai dance performances 
 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในทอ้งถ่ินเพือ่แลกเปล่ียนพดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 



  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  
  
142-234 โลกสวย  1((1)-0-2)  
 Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวติ บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมที่หลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้น
ต่าง ๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่าง ๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 
  
142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐ์ด้วยกระดาษ การตัด การพับ การสร้างสรรค์งานศิลปะจากกระดาษ 
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136 ป้ันดินให้เป็นดำว 1((1)-0-2) 
 Sculpture 
 การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่ น เรียนรู้การใช้
วสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการ
อภิปราย การพจิารณาพเิคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวติ ความรู้พื้นฐานดา้นงาน
ป้ันเพือ่ต่อยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
  
 
 
 



142-137 ใคร ๆ ก็วำดได้ 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน กางลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์  
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures   
 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
 การศึกษาประวตัิศาสตร์ ลกัษณะ องคป์ระกอบ ผูป้ระพนัธ ์แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
 
142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through The World of Art 
  ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวถีิชีวติประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
กลุ่มสำระที่ 7.2 กีฬำ  
895-030 ว่ำยน ้ำ  1((1)-0-2) 
 Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 



895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 
895-032 บำสเกตบอล 1((1)-0-2) 
 Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 
895-033  กรีฑำ  1((1)-0-2) 
 Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-034  ลีลำศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั    
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 
895-035  เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพือ่สร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 



 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 
895-036  ค่ำยพักแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 
895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing; badminton activities; application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 
895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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