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ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และบูรณาการองคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยเทคโนโลยี
สมยัใหม่ กบังานทางดา้นคณิตศาสตร์ประยุกตแ์ละวิทยาการค านวณ มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงานโดยมุ่งเน้น
การลงมือปฏิบติัจากโจทยปั์ญหาจริงตามความตอ้งการของผูเ้รียน เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดย
จดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) สามารถช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ได ้
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาการ และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 
“ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 

PLO1   บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ดว้ยการพฒันา
และออกแบบระบบ เพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจ 

PLO2   สร้างผลงานวิจัย หรือนวตักรรมด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
สาธารณสุข หรือธุรกิจ 

PLO3   แสดงออกถึงทกัษะการท างานเป็นทีมและมีภาวะผูน้ า 
PLO4   ส่ือสารและน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO5   ใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
PLO6   แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการ ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม และถือประโยชน์

ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1                            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

2. หมวดวชิาเลือก  00 หน่วยกติ 

    ไม่มี 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

934-500 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

36(0-108-0) 

 
 แผน ก แบบ ก 2                             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั   5 หน่วยกติ 

934-510 สมัมนา 1 
(Seminar I) 

1(0-2-1) 

934-511 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

934-530 วทิยาการเชิงค านวณท่ีส าคญั 
(Essential Computing Science) 

3((2)-2-5) 

2. หมวดวชิาเลือก   3 หน่วยกติ 

934-531 ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence) 

3((2)-2-5) 

934-532 เทคโนโลยเีซนเซอร์ 
(Sensor Technology) 

3((2)-2-5) 

934-533 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
(Spatial Data Analysis) 

3((2)-2-5) 

934-534 การวเิคราะห์หลายตวัแปร 
(Multivariate Analysis) 

3((2)-2-5) 

934-535 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 
(Statistical Forecasting Techniques) 

3((2)-2-5) 

934-536 นวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งชาญฉลาด 
(Innovation to Support Smart Mathematical Learning) 

3((2)-2-5) 

934-537 หวัขอ้พิเศษ 1 
(Special Topics I) 

3((2)-2-5) 

934-538 หวัขอ้พิเศษ 2 
(Special Topics II) 

3((2)-2-5) 



3. หมวดชุดวชิาเลือก  6  หน่วยกติ 

934-520 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐข์องสรรพส่ิง 
(Module : Artificial Intelligence of Things) 

6((5)-3-10) 

934-521 ชุดวชิาเทคโนโลยตีรวจรู้ระยะไกลส าหรับจดัการพลงังานอจัฉริยะ 
(Module : Remote Sensing Technology for Smart Energy Management) 

6((5)-3-10) 

934-522 ชุดวชิาคณิตศาสตร์ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล 
(Module : Mathematics for Data Analysis) 

6((5)-3-10) 

934-523 ชุดวชิาการบริการวเิคราะห์เชิงลึกทางดิจิทลั 
(Module : Digital Analytics Service) 

6((5)-3-10) 

934-524 ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงนิเวศน ์
(Module : Ecological Data Analysis) 

6((5)-3-10) 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  22  หน่วยกติ 

934-501 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

22(0-66-0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

934-500 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 

934-500 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

9(0-27-0) 

934-510 สมัมนา 1* 
(Seminar I) 

1(0-2-1) 

 รวม 9(0-27-0) 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
934-500 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 
9(0-27-0) 

934-511 สมัมนา 2* 
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

 รวม 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 

934-500 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 9(0-27-0) 
* ลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) และไดรั้บสญัลกัษณ์ S 

 
 
 
 
 
 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

934-530 วทิยาการเชิงค านวณท่ีส าคญั 
(Essential Computing Science) 

3((2)-2-5) 

934-53x ชุดวชิาเลือก 
(Elective Module) 

6((5)-3-10) 

 รวม 9((7)-5-15) 
ภาคการศึกษาที ่2 

934-510 สมัมนา 1 
(Seminar I) 

    1(0-2-1) 

934-53x วชิาเลือก 
(Elective Course) 

   3((2)-2-5) 

934-501 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

6(0-18-0) 

 รวม 10((2)-22-6) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

934-511 สมัมนา 2  
(Seminar II) 

1(0-2-1) 

934-501 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

9(0-27-0) 

 รวม 10(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 

934-501 วทิยานิพนธ์  
(Thesis) 

7(0-21-0) 

 รวม 7(0-21-0) 

 
 

 

 
 



เอกสาร 3-5 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1    บู รณ าก าร อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ ดว้ยการพฒันาและ
ออกแบบระบบ เพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาใน
ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข 
หรือธุรกิจ 

1) การอภิปราย 
2) การสอนแบบสมัมนา 
3) การฝึกปฏิบติั 
4) การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
5) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1) การสอบขอ้เขียน 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การสอบทกัษะ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) การประเมินตนเอง 
6) การประเมินจากการสะทอ้น 
การท างานร่วมกนั 

PLO2   สร้างผลงานวิจัย หรือนวตักรรม 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือแก้ปัญหา
ท างด้ าน ก าร เก ษ ต ร  อุ ต ส าห ก ร รม 
สาธารณสุข หรือธุรกิจ 
 

1) การอภิปราย 
2) การสอนแบบสมัมนา 
3) การฝึกปฏิบติั 
4) การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
5) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1) การสอบขอ้เขียน 
2) การสอบปากเปล่า 
3) การสอบทกัษะ 
4) การน าเสนอผลงาน 
5) การประเมินตนเอง 
6) การประเมินจากการสะทอ้น 
การท างานร่วมกนั 

PLO3   แสดงออกถึงทกัษะการท างานเป็น
ทีมและมีภาวะผูน้ า 

1) การใหง้านกลุ่ม 
2) การระดมสมอง 
3) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินรายงาน 
3) การน าเสนอผลงาน 
4) การประเมินจากการสะทอ้น 
การท างานร่วมกนั 

PLO4    ส่ือสารและน าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 

1) การสอนแบบสมัมนา 
2) การอภิปราย 
 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินรายงาน 
3) การน าเสนอผลงาน 
4) การประเมินตนเอง 

PLO5   ใชส้ารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2) การสอนแบบสมัมนา 
3) การระดมสมอง 
4) การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
5) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินรายงาน 
3) การน าเสนอผลงาน 
4) การประเมินตนเอง 
5) การประเมินจากการสะทอ้น 
การท างานร่วมกนั 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO6   แสดงออก ถึ งการ มี คุณ ธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการ ป ฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม และถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2) การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
3) การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การประเมินรายงาน 
3) การประเมินจากการสะทอ้น 
การท างานร่วมกนั 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

สำขำวชิำคณิตศำสตร์ประยุกต์และวทิยำกำรค ำนวณ 
 

934-500 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับแผน ก 1  
 ค้นควา้วิจัยในหัวข้อเร่ืองท่ีน่าสนใจในปัจจุบันในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการค านวณ 
ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ น าเสนอความกา้วหน้าของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียน จดัท าบทความจากงานวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจทางดา้นคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวทิยาการค านวณ 
2. ด าเนินการวจิยัตามรูปแบบระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. ด าเนินการวจิยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
4. น าเสนอความกา้วหนา้ของงานวจิยั 
5. จดัท าบทความจากงานวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามรูปแบบ 

 Research study on the current interesting topic in applied mathematics and computing science; do 
research according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of advisors; present the 
thesis progress to the advisory committee every semester end; prepare research articles and write the thesis report in an 
appropriate format 

Learning outcomes: Students are able to 
 1. research study on an interesting topic in applied mathematics and computing science 

2. do research according to the appropriate principles and research methodology 
3. do research with advisor or co-advisor (if any) 
4. present the thesis progress 
5. prepare research articles and write the thesis report in an appropriate format 

 
934-501  วทิยำนิพนธ์       22(0-66-0) 
 (Thesis) 
 ส าหรับแผน ก 2 
 คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวทิยาการค านวณ ด าเนินการวิจยัตาม
รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอ
ความกา้วหนา้ของงานวจิยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน จดัท าบทความ
จากงานวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจทางดา้นคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวทิยาการค านวณ 
2. ด าเนินการวจิยัตามรูปแบบระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 



 

3. ด าเนินการวจิยัร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัหรือท่ีปรึกษาร่วม (ถา้มี) 
4. น าเสนอความกา้วหนา้ของงานวจิยั 
5. จดัท าบทความจากงานวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามรูปแบบ 
Research study on the current interesting topic in applied mathematics and computing science; do 

research according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of advisors; present the 
thesis progress to the advisory committee every semester; prepare research articles and write the thesis report in an 
appropriate format 

Learning outcomes: Students are able to 
1. research study on an interesting topic in applied mathematics and computing science 
2. do research according to the appropriate principles and research methodology 
3. do research with advisor or co-advisor (if any) 
4. present the thesis progress 
5. prepare research articles and write the thesis report in an appropriate format 

 
934-510 สัมมนำ 1 1(0-2-1) 
                    (Seminar I) 
 ศึกษาและคน้ควา้หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละวทิยาการค านวณ และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จาก
วรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ วารสาร เอกสารส่ิงพิมพต์่าง ๆ หรือขอ้มูล และผลความคืบหน้าจากงานวิจยัท่ีไดท้ าไปแลว้ 
น าเสนอแบบปากเปล่า อภิปราย ตอบขอ้ซักถาม สรุปประเด็น เขียนรายงานในหัวขอ้เร่ืองท่ีตนไดน้ าเสนอสัมมนาไปแลว้ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวทิยากรท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ (ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ/นกัวชิาการ) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. สืบคน้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการประยกุตใ์ชไ้ด ้
2. รวบรวมแนวคิดจากงานวจิยัและน าเสนอได ้
3. จดัการสมัมนาร่วมกนัเป็นทีมได ้

 Self-study on current interesting topics in applied mathematics and computing science and related fields 
from various current literatures e.g. journals, documents, and research progress from previous works; oral presentation; 
discussion; questions and answers; conclusions; write reports on seminar topic; and sharing knowledge with invited 
speaker who successful in career (i.e. entrepreneur, academic) 

Learning outcomes: Students are able to 
1. explore the related research on information technology for application 
2. collect the concepts from research articles and present to the audients 
3. organize a seminar together as the team building 
 

934-511 สัมมนำ 2       1(0-2-1) 
                    (Seminar II) 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ และน ามาอภิปรายภายใตก้ารช้ีแนะโดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
และเขียนรายงาน ในหวัขอ้เร่ืองท่ีตนไดน้ าเสนอสมัมนาไปแลว้ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 



 

 1. อภิปรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ได ้
 2. เขียนรายงานและน าเสนอผลงานได ้

3. จดัการสมัมนาร่วมกนัเป็นทีมได ้
 Literature review related to thesis and discussion by advisors and report writing on seminar topic 

Learning outcomes: Students are able to 
1. discuss the related research with thesis research 

 2. write a report and present to the audients 
3. organize a seminar together as the team building 

 
934-520 ชุดวชิำปัญญำประดษิฐ์ของสรรพส่ิง     6((5)-3-10) 

 (Module : Artificial Intelligence of Things) 
 แนวคิดส าคัญส าหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเคร่ือง และการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ การรับรู้ภาพคงท่ี การจ าแนกและการแท็ก กลยุทธ์การลงทุนขั้นตอนวิธี การเรียนแบบเสริมก าลงั การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การประมวลผลท่ีปรับขนาดได ้การวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ การบ ารุงรักษาเชิงท านาย การเรียนรู้เชิงลึก
จากตน้จนจบ การตรวจจับวตัถุและการจ าแนกประเภท การกระจายเน้ือหา การป้องกันความปลอดภยัในโลกไซเบอร์ 
กรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจ 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวชิา: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. บูรณาการเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงร่วมกบัปัญญาประดิษฐไ์ด ้
 2. พฒันาระบบดว้ยเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงร่วมกบัปัญญาประดิษฐไ์ด ้
 3. ประเมินระบบส าหรับเลือกใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง 
 4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือผลงานสู่ชุมชนได ้

Essential concepts to computer vision, artificial intelligence, machine learning, and natural language 
processing; static image recognition; classification and tagging; algorithmic trading strategy; reinforcement learning; 
performance improvements; scalable processing; sentiment analysis; predictive maintenance; end-to-end deep learning; 
object detection and classification; content distribution; cybersecurity protection; case studies in agriculture, industry, 
public health, or business 

Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate internet of things technologies with artificial intelligence 
2. develop a system using internet of things technologies with artificial intelligence 
3. evaluate system for selecting correct tools 
4. transfer the knowledge or research to community 
 

934-521 ชุดวชิำเทคโนโลยตีรวจรู้ระยะไกลส ำหรับจดักำรพลงังำนอจัฉริยะ  6((5)-3-10) 
 (Module : Remote Sensing Technology for Smart Energy Management) 
  แนวคิดเทคโนโลยีเซนเซอร์ การออกแบบและพฒันาระบบสมองกลฝังตวัอจัฉริยะ การเช่ือมต่อของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและการพฒันาซอฟต์แวร์และการจดัการขอ้มูล การควบคุมสภาพแวดลอ้ม การท านาย
ผลผลิต เทคโนโลยีการประยกุตต์รวจรู้ระยะไกล การจดัเก็บพลงังานหลกัและพลงังานทดแทน การเปล่ียนรูปพลงังานจาก
แหล่งจ่ายพลงังานทดแทน การออกแบบพลงังานอจัฉริยะ 



 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวชิา: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. บูรณาการองคค์วามรู้เก่ียวกบัเซนเซอร์ผา่นเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและปัญญาประดิษฐไ์ด ้
 2. พฒันาแอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลบนเวบ็ร่วมกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ได ้
 3. ออกแบบระบบพลงังานร่วมกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและปัญญาประดิษฐไ์ด ้

 4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้หรือผลงานสู่ชุมชนได ้
 Sensor technology concept, design and development of intelligent embedded systems, the connection of 
the internet of things ( IoT)  and software development; data management, environmental control, product prediction; 
technology of remote sensing applications; primary and renewable energy storage; energy transformations from renewable 
energy sources; smart energy management system design 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. integrate the selection of sensor with internet of things technologies and artificial intelligence 
 2. develop application and database on web with hardware devices 
 3. design energy system together with internet of things technologies and artificial intelligence 

4. transfer the knowledge or research to community 
 
934-522 ชุดวชิำคณิตศำสตร์ส ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมูล    6((5)-3-10) 
 (Module : Mathematics for Data Analysis) 
 แคลคูลสัของการแปรผนั สนามเวกเตอร์ สนามจาโคบี จุดสังยคุ โลกสัสังยคุ แมนิโฟลด์ เมตริกรีมนัน์ ค่า
ความโคง้ ปริภูมิท่ีมีค่าความโคง้คงท่ี ทฤษฎีบทการเปรียบเทียบของรัช ทฤษฎีบททรงกลม  จีออเดสิก คทัพอยนท ์คทัโลกสั 
ปัญหาการเดินทางของแซร์มิโล โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวชิา: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ประยกุตท์ฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. เลือกใชท้ฤษฎีทางคณิตศาสตร์ไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล 
 3. เผยแพร่ผลงานทางวชิาการได ้
 4. เลือกใชส้ารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัชุดขอ้มูล 
 Calculus of variation; vector field; Jacobi field; conjugate point; conjugate locus manifolds; Riemannian 
metric; curvature; spaces of constant curvature; Rauch comparison theorem; sphere theorem; geodesic; cut point; cut 
locus; Zermelo’s navigation problem; mathematical programming 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. apply mathematical theories for data Analysis 
 2. select suitable mathematical theories with characteristics of data 
 3. publish a manuscript 
 4. select suitable information for data series 
 
934-523 ชุดวชิำกำรบริกำรวเิครำะห์เชิงลกึทำงดจิทิลั     6((5)-3-10) 
 (Module : Digital Analytics Service) 
 การตดัสินใจแบบอจัฉริยะ การพยาการณ์เชิงลึก ธุรกิจอจัฉริยะ การตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์ลูกคา้แบบไร้
รอยต่อ การตลาดหลายช่องทางแบบไร้รอยต่อ การร่วมกนัของสารสนเทศ และคลงัขอ้มูล การออกแบบหลายมิติ แนวโนม้



 

และเทคโนโลยีของธุรกิจอจัฉริยะ การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงทศันภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ี ตวัแบบเชิงพ้ืนท่ีตามช่วงเวลา การออกรายงานเชิงโตต้อบและออกรายงานเชิงสรุป การวิเคราะห์ขอ้มูลจากส่ือสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบทันทีทันใด การวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านเวบ็ กรณีศึกษาทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
สาธารณสุข หรือธุรกิจ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวชิา: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. พฒันาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันทีทันใดโดยใช้ขอ้มูลต่าง ๆ ได้ เช่น ขอ้มูลทางการเกษตร 
สาธารณสุข ธุรกิจได ้
 2. น าเสนอผลงานโดยใชส่ื้อและเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. สืบคน้งานวจิยัหรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
 smart decision-making; predictive analytics; business intelligence; digital Marketing; seamless consumer 
journey analytics; omni channel marketing; corporate information and data warehouse; multidimensional design; trends 
and technologies in business intelligence; advanced big data analytics; data visualization; spatial data analysis; spatio -
temporal modelling; interactive/ informative reports and intuitive dashboards; social media analytics; real-time data 
analytics; web analytics; case studies in agriculture, industry, public health, or business  
 Learning outcomes: Students are able to 
 1.  develop a real-time data analytics system using various sources of data such as agricultural data, 
public health data, business data 
 2. present the system using a suitable media and tool 
 3. explore the new research or technology for application 
 
934-524 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงนิเวศน์       6((5)-3-10)  
 (Module : Ecological Data Analysis) 
 แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล วฏัจักรการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์เชิงการวินิจฉัย การวิเคราะห์เชิงท านาย และการวิเคราะห์เชิงการก าหนด การเล่าเร่ืองขอ้มูล การสร้างภาพนิทศัน์
ส าหรับขอ้มูล ระบบธุรกิจอจัฉริยะ ระบบการแนะน า การเรียนรู้ของเคร่ือง การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ความรู้ความเขา้ใจ
และปัญญาประดิษฐใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลสมยัใหม่ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ คลาวด์คอมพิวติ้ง การแกปั้ญหาโดยใชแ้ละไม่ใช ้SQL ส าหรับการจดัการขอ้มูล และการประยกุต์ใชเ้พื่อการ
แกปั้ญหาในงานดา้นต่าง ๆ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวชิา: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. ศึกษาเรียนรู้เทคนิค กระบวน และเทคโนโลย ีท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 2. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค กระบวน และเทคโนโลยี ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนิเวศน์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
ขนาดใหญ่ 
 3. ถ่ายทอดและการน าเสนอองคค์วามรู้ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงนิเวศน์ ไดต้รงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้
 Concept of data analysis; data analysis lifecycle; principle of descriptive, diagnostic, predictive, and 
prescriptive analysis; data storytelling; data visualization; business intelligence; recommendation system; machine 
learning; spatial data analysis; cognitive and artificial intelligent in data analysis; modern technology and tools for data 
analysis; big data analytics; cloud computing; SQL and NoSQL solutions for massive data management; its applications 



 

 Learning outcomes: Students are able to  
 1. understand techniques, process, and technologies of ecological data analysis  
 2. apply techniques, process, and technologies of ecological data analysis for big data analytics 
 3. transfer and present the knowledge of ecological data analysis methodology to user requirements 
 
934-530  วทิยำกำรเชิงค ำนวณทีส่ ำคญั      3((2)-2-5) 
 (Essential Computing Science) 

การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ขั้นตอนส าหรับการแกปั้ญหาสมการเชิงอนุพนัธ์ แนวคิดของสถิติ 
เทคนิคการวเิคราะห์เชิงสถิติ แนวคิดของเคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการค านวณ ภาษาขั้นตอนวธีิ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และหาผลเฉลยได ้
 2. สร้างแบบจ าลองทางสถิติและทศันภาพของขอ้มูลได ้
 3. เลือกใชภ้าษาเขียนโปรแกรมและซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมได ้
 4. ท างานเป็นทีมโดยรับผิดชอบตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
 Modeling process in mathematics; procedure for differential equations problems solving; concept of 
statistics; statistical analysis techniques; concept tools and technics for computations; algorithmic language 
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. simulate mathematical model and find its solution 
 2. generate statistical model and data visualization 
 3. select suitable programming languages and software 
 4. work as a team with have a good responsible for the duties assigned 
 
934-531 ปัญญำประดษิฐ์  3((2)-2-5)  
 (Artificial Intelligence)   
 แนวคิดและเทคนิคในงานวิจยัดา้นปัญญาประดิษฐ์ การแทนและอนุมานความรู้ ตวัแบบปัญญาประดิษฐ ์
การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาท ทฤษฎีฟัซซ่ีเซ็ตและระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ อลักอริทึมแบบววิฒันาการ ความฉลาด
แบบกลุ่ม การประยกุตใ์ช ้กรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1. เขา้ใจหลกัการ แนวคิด และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ ์ 
 2. สามารถถ่ายทอดและการน าเสนอองคค์วามรู้ จากแนวคิดและเทคนิคของปัญญาประดิษฐใ์นรูปแบบของ
แอปพลิเคชนัสู่ผูใ้ชไ้ด ้
 Concepts and techniques in research of artificial intelligence; knowledge representation and inference; 
artificial intelligent models; deep knowledge learning; neural networks; fuzzy sets theory and fuzzy system; evolutionary 
algorithm; swarm intelligence; its applications; case studies in agriculture, industry, public health, or business  
 Learning outcomes: Students are able to 
 1. understand concepts, techniques, and applications of AI  
 2. transfer and present the knowledge of concepts, and techniques of AI with application form to user. 
 



 

934-532  เทคโนโลยเีซนเซอร์ 3((2)-2-5)  
   (Sensor Technology) 
   เซนเซอร์ ระบบการติดตาม เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไร้สาย เซนเซอร์แบบไร้สายส าหรับ การตรวจวดั
ขอ้มูล การติดตั้งเซนเซอร์ ระบบการบ ารุงรักษา เทคโนโลยกีารค านวณ ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ ระบบการติดตามแบบทนัที 
การแสดงผลขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
   1. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีซนเซอร์กบัขอ้มูลทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจได ้ 
   2. บูรณาการองคค์วามรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีซนเซอร์ กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้
   3. พฒันาระบบดว้ยเทคโนโลยเีซนเซอร์ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในงานจริงได ้
   4. สามารถถ่ายทอดและการน าเสนอองคค์วามรู้สู่ผูใ้ชไ้ด ้

Sensors; monitoring system; wireless sensor technology; wireless sensor for data measurement; deployed 
sensor; system maintenance; computing technology; sensor network system; real-time monitoring system; data 
visualization; data analysis and interpretation 

Learning outcomes: Students are able to  
1. apply sensor technology with data in agriculture, industry, public health, or business 
2. integrate the knowledge about sensor technology with knowledge other sciences 
3. develop a system using sensor technology to solve problems in real work 
4. transfer and present the knowledge to the users 

 
934-533 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที ่ 3((2)-2-5) 
 (Spatial Data Analysis) 
 ห ลัก ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล เชิ ง พ้ื น ท่ี  ป ระ เภท ขอ งปั ญ ห าใน ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พ้ื น ท่ี  
การวเิคราะห์การกระจายตวัของจุด ตวัแบบการกระจายตวัของจุด การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัแปรต่อเน่ืองเชิงพ้ืนท่ี การสร้างภาพ
นิทศัน์ส าหรับขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี  การวิเคราะห์พ้ืนท่ีขอ้มูล การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพ้ืนท่ี ตวัแบบเชิงพ้ืนท่ีตามช่วงเวลา การ
ประยกุตใ์ช ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. คน้หาและเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีได ้
2. วเิคราะห์การกระจายของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีได ้
3. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีโดยใชต้วัแบบท่ีเหมาะสมส าหรับกรณีศึกษาดา้นต่าง ๆ ได ้
4. สร้างแผนท่ีเชิงนิทศัน์ส าหรับขอ้มูลเพื่อการน าเสนอได ้

 Concept of spatial data analysis; problem types in spatial data analysis; analysis of point patterns; 
modeling of point patterns; analyzing spatially continuous data; spatial data visualization; analysis of area data; spatial 
regression; spatio-temporal modelling; applications 

Learning outcomes: Students are able to 
1. find and select appropriate data for spatial data analysis 
2. analyze the pattern of spatial data 
3. analyze spatial data using suitable model for various case studies 
4. create a visualization map for presentation 



 

934-534 กำรวเิครำะห์หลำยตวัแปร 3((2)-2-5) 
(Multivariate Analysis) 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั การวเิคราะห์ปัจจยั การวเิคราะห์การ

จ าแนก การวิเคราะห์จัดกลุ่ม กรณีศึกษาทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจ การใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรได้อย่างเหมาะสมโดยใช้กรณีศึกษาทางด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจ 
2. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคและองคค์วามรู้กบัขอ้มูลจริง 
Multivariate analysis of variance; principal components analysis; factor analysis; discriminant analysis; 

cluster analysis; case studies in agriculture, industry, public health, or business; computer software applications 
Learning outcomes: Students are able to 
1 .  select the appropriate analysis methods using case studies in agriculture, industry, public health, or 

business  
2. apply methods and knowledges to real data 

 
934-535 เทคนิคกำรพยำกรณ์เชิงสถิต ิ 3((2)-2-5) 

(Statistical Forecasting Techniques) 
แนวคิดของการพยากรณ์  ตวัแบบการพยากรณ์  เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลา  ความคลาด

เคล่ือนในการพยากรณ์  การเลือกวธีิพยากรณ์  การใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ระบุและเลือกใชเ้ทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติในขอ้มูลอนุกรมเวลา และตีความหมายของผลลพัธ์ได ้
Concepts of forecasting; forecasting models; forecasting techniques for time series data; forecast errors; 

selection of forecasting methods; using computer software in forecasting 
Learning outcomes: Students are able to 
1. identify and select suitable statistical forecasting techniques 
2. apply forecasting techniques to time series data and interpret outcomes of analyses 
 

934-536 นวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์อย่ำงชำญฉลำด   3((2)-2-5) 
            (Innovation to Support Smart Mathematical Learning) 

นวตักรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนการสอน นวตักรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยา่งชาญฉลาด การผลิตนวตักรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งชาญฉลาด แนวทางการน านวตักรรม
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  

 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและยกตวัอยา่งนวตักรรมทางการศึกษาได ้ 
2. อธิบายและยกตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอนได ้ 
3. อธิบายและยกตวัอยา่งนวตักรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งชาญฉลาดได ้ 



 

4. ผลิตนวตักรรมโดยบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตร์กบัเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่ง
ชาญฉลาดได ้

5. อภิปราย  วเิคราะห์แนวทางการน านวตักรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียนได ้        
6. ศึกษา คน้ควา้ และน าเสนองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้
7. แสดงออกถึงการมีระเบียบ วนิยั คุณธรรม จริยธรรม และการเห็นประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  
Educational innovation; technology to support learning; innovation to support smart mathematical 

learning; innovation development to support smart mathematical learning; how technology can be use in mathematical 
classroom; research on innovation to support mathematical learning 

Learning outcomes: Students are able to 
1. explain and give an example of educational innovation  
2. explain and give an example of technology to support learning  
3. explain and give an example of innovation to support smart mathematical learning  
4. develop innovation to support smart mathematical learning  
5. explain and analyze how technology can be use in mathematical classroom  
6. study, explore and present research on innovation to support mathematical learning 
7.  show discipline, morality, ethics, and doing for the benefit of humankind, as our motto states “Our 

Soul is for the Benefit of Mankind” 
 
934-537 หัวข้อพเิศษ 1         3((2)-2-5) 
 (Special Topics I) 
 หัวขอ้วิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจ และยงัไม่มีในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวชิาเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจได ้
2. สืบคน้ขอ้มูลวทิยาการใหม่ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
3. พฒันางานวิจยัหรือนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยกีบัขอ้มูลหรือกรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 

สาธารณสุข หรือธุรกิจได ้
4. ด าเนินงานวจิยัหรือนวตักรรมร่วมกบัผูร่้วมเรียนและอาจารยผ์ูส้อนได ้
New interesting course topics or technologies in Information Technology for applying in interesting 

fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum's requirement 
Learning outcomes: Students are able to 
1. select a suitable technology for case studies in agriculture, industry, public health, or business 
2. explore the new topics or technologies 
3.  develop a research or innovation with technology and data or case studies in agriculture, industry, 

public health, or business 
4. do the research or innovation together with participants and lecturer 



 

934-538 หัวข้อพเิศษ 2        3((2)-2-5) 
 (Special Topics II) 
 หัวขอ้วิชาใหม่ หรือวทิยาการใหม่ ๆ ทางการวเิคราะห์และการประยกุต ์เพ่ือการประยกุตใ์ชใ้นศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีน่าสนใจ และยงัไม่มีในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวชิาเป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข หรือธุรกิจได ้
2. สืบคน้ขอ้มูลวทิยาการใหม่ ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
3. พฒันางานวิจยัหรือนวตักรรมดว้ยเทคโนโลยกีบัขอ้มูลหรือกรณีศึกษาทางดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 

สาธารณสุข หรือธุรกิจได ้
4. ด าเนินงานวจิยัหรือนวตักรรมร่วมกบัผูร่้วมเรียนและอาจารยผ์ูส้อนได ้
New interesting course topics or technologies in analytics and application for applying in interesting 

fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum's requirement 
Learning outcomes: Students are able to 
1. select a suitable technology for case studies in agriculture, industry, public health, or business  
2. explore the new topics or technologies 
3.  develop a research or innovation with technology and data or case studies in agriculture, industry, 

public health, or business 
4. do the research or innovation together with participants and lecturer 
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