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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  
 

       ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

            วิทยาเขตหาดใหญ   คณะวิศวกรรมศาสตร   

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร 25490101103864 

ภาษาไทย:    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ช่ือเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

                    ช่ือยอ :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม :  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)  
                    ช่ือยอ :   B.Eng. (Computer Engineering) 

 

3. วิชาเอก (ถามี) 
ไมม ี

 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

143 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4  ป 
 

5.2 ภาษาที่ใช  
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

5.3 การรับนักศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
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5.4 ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันอื่น   

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  

    เร่ิมใชมาตั้งแตป  พ.ศ. 2549 

    การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี ้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาเขต  ในคราวประชุมคร้ังที ่16(7/2563) เมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

  ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ที่ 416(6/2563)  เม่ือวันท่ี  
       19 กันยายน 2563   

  เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  (เลือกระบุความพรอมในการเผยแพร) 

  หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) วิศวกรคอมพิวเตอร (Computer Engineer) 

2) นักวิชาการ / นักวิจัยทางดานคอมพิวเตอร  

3) วิศวกรซอฟตแวร / ผูพัฒนาซอฟตแวร  

4) ผูออกแบบ/พัฒนาเว็บไซต 

5) วิศวกรวิเคราะห/ออกแบบ/พัฒนา/จัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสาร (Network and 
Communication Engineer) 

6) วิศวกรวิเคราะห/ออกแบบ/บริหารและจัดการสถาปตยกรรมคลาวดเทคโนโลยี (Cloud Technology 

Architecture Engineer) 
7) นักออกแบบ/พัฒนาระบบสมองกลฝงตัวและไอโอท ี(Embedded system and IoT Developer) 

8) วิศวกรขอมูลและสถาปตยกรรมขอมูล (Data Engineer/Data Architect Engineer) 

9) วิศวกรปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง (AI and Machine Learning Engineer) 
10) ผูประกอบการใหมหรือ Startup 



 มคอ.2  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 

ชื่อสาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นางสาวแสงสุรีย  

วสุพงศอัยยะ 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

วศ .บ.  

Doctor of Philosophy 

 

Master of Science 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Computer Science 

 

Computer Science 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Portland State University, United States 

of America  

California state University Chico, United 

States of America 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 

 

2543 

 

2539 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายนิคม   

สุวรรณวร 

 

Ph.D. 

DEA 

 

 

วศ.บ. 

Diplôme de Docteur  

Diplôme d’Etudes 

Approfondies 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Physique 

Systèmes Electroniques 

de Traitement de 

l’information 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Université de Paris-Sud, France 

Université de Paris-Sud, France  

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2550 

2546 

 

 

2542 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายปญญยศ  

ไชยกาฬ 

ปร .ด.  

วศ .ม  

วศ .บ  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

2553 

2545 

2542 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายธัชชัย   

เองฉวน 

M.S. 

 

วศ .บ.  

Master of Sciene 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Computer Science 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

National University of Singapore, 

Singapore 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

2540 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายเสกสรรค  

สุวรรณมณี  

 

DEA 

 

M.S. 

 

วศ.บ.   

Diplôme d’Etudes 

Approfondies 

Master of Science 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Informatique  

 

Informatique  

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Université Lyon I, France 

 

Université Paul Sabatier (Toulouse III), 

France 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

2544 

 

2540 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   

       คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ศาสตรดานคอมพิวเตอร การควบคุม หุนยนต ระบบสมองกลฝงตัว และระบบเครือขายคอมพิวเตอรมี
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมและธุรกิจ พรอมความทาทายที่มากข้ึนตามไปดวย ทั้งใน

แงของโอกาสจากการขยายตัวของงานดานคอมพิวเตอรในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ทามกลางการแขงขันที่

สูงข้ึน และเทคโนโลยีที่ผันเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 
ที่มุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เปนอีกปจจัยหลักในการกระตุนการเติบโตของงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร และการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  การพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรจึงเปน

ส่ิงจําเปนในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี ่ยนแปลงเขาสู ยุคการสื ่อสารไรพรมแดน เปนสังคมที ่การใชอุปกรณ

คอมพิวเตอรในรูปลักษณะตาง ๆ อยูทุกหนทุกแหง การพัฒนาและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงาน

เขมขน เปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น มาวิจัยและพัฒนาตอยอด 

ถายทอดและประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคมและชุมชน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จําเปนตองมี

ทรัพยากรบุคคลที ่ม ีคุณภาพ มีความรู  ความเขาใจพื ้นฐานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที ่เพียงพอ และมี

ความสามารถพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคลองกับ

วิถีชีวิตของสังคมไทย 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เนนผลลัพธการเรียนรู  

 การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มุงเนนผลลัพธใน

การเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนตอการเปนวิศวกรคอมพิวเตอรในอนาคต มีความรูที่ทันสมัยสอดรับกับการ

เปล่ียนแปลง มีทักษะในการปฎิบัติงานไดจริง อีกทั้ง เปนพลเมืองดีของชาต ิรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณะ มี

ความคิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะชีวิตและสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  เพื่อสรางบัณฑิตใหมีสมรรถนะดังกลาว การพัฒนาการจัดประสบการณเรียนรูในหลักสูตรจะ

มุงเนนกระบวนการเรียนรูเชิงรุก เพื่อนําไปสู การเรียนรูตลอดชีวิต และมุงเนนกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง  
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 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน         

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ และ

เปนกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตและประเทศ มุงสูมหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในป พ.ศ. 2570 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจ 3 ขอ ดังนี้ 

พันธกิจ 1  สรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพื่อการพัฒนาภาคใตและ

ประเทศ เช่ือมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 

พันธกิจ 2  สรางบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัติ 

พันธกิจ 3  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 

คณะวิศวกรรมศาสตรมุงเนน สรางวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับ โดยมี พันธกิจ 4 ขอดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสรางสรรค มีความรูและทักษะระดับสากล 

พันธกิจที่ 2 สราง บูรณาการ และเผยแพร องคความรูและนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใตและ

เชื่อมโยงสูสากล 

พันธกิจที่ 3 สรางสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

พันธกิจที่ 4 สรางระบบบริหารทรัพยากรเพ่ือพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน 

ความสอดคลองของหลักสูตรตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรนี้ไดมุงเนนใหนักศึกษา ฝกฝนพัฒนาตนเองในขณะที่ทําการศึกษา

อยู ใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

อีกทั้ง สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐานประสบการณจากการปฏิบัต ิโดยจัดการเรียนการสอนเนนการบูรณาการ

ศาสตรทางคอมพิวเตอรเพ่ือตอบโจทยปญหาจากงานดานอุตสาหกรรม  การแพทย และสาธารณสุขในพ้ืนที่ภาคใต

ของประเทศไทย เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนตนเองในการเปนผูชวยนักวิจัยเกี ่ยวกับการบริการทางดาน

วิชาการ สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพของภาคใตตามพันธกิจของคณะ

วิศวกรรมศาสตร 
 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

       13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
จํานวน 63 รายวิชา ไดแก 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    จํานวน 2 รายวิชา 

 001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน    2((2)-0-4) 

   The King’s Philosophy and Sustainable Development 
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 001-103   ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ     1((1)-0-2) 

   Idea to Entrepreneurship  

2. ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   จํานวน 1 รายวิชา 

 061-001 ความงามของนาฏศิลปไทย     1((1)-0-2) 

   Aesthetics of Thai Dance  

3. วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ   จํานวน 11 รายวิชา 

 142-121  โลกแหงอนาคต        2((2)-0-4) 

   The Future Earth  

 142-225  ปจจัยท่ี 5        2((2)-0-4) 

   The 5th need  

 142-124  การแกปญหาแบบสรางสรรค      2((2)-0-4) 

   Creative Problem Solving  

 142-129  คิดไปขางหนา        2((2)-0-4) 

   Organic Thinking  

 142-234 โลกสวย        1((1)-0-2) 

   Life is Beautiful  

 142-135 พับเพียบเรียบรอย      1((1)-0-2) 

   Paper Craft  

 142-136 ปนดินใหเปนดาว       1((1)-0-2) 

   Sculpture  

 142-137 ใครๆ ก็วาดได        1((1)-0-2) 

   Everyone Can Draw  

 142-138 มนตรักเสียงดนตรี       1((1)-0-2) 

   The Sound of Musics 

 142-139 ทองโลกศิลปะ        1((1)-0-2) 

   Through The World of Art  

 142-237 ดีไซนเนอรชุดดํา        1((1)-0-2) 

   The Designers and Their Black Attires 

4. คณะวิทยาศาสตร      จํานวน 5 รายวิชา 

 315-201  ชีวิตแหงอนาคต       2((2)-0-4) 

   Life in the Future  
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 315-202  การคิดกับการใชเหตุผล       2((2)-0-4) 

   Thinking and Reasoning  

 322-100  คํานวณศิลป          2((2)-0-4) 

   The Art of Computing  

 340-162  สุนทรียศาสตรการถายภาพ     1((1)-0-2) 

   The Aesthetic in Photography  

 345-104  รูทันเทคโนโลยีดิจิทัล      2((2)-0-4) 

   Digital Technology Literacy  

5. คณะแพทยศาสตร      จํานวน 1 รายวิชา 

 388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย       1((1)-0-2) 

   Health for All  

6. คณะวิทยาการจัดการ     จํานวน 5 รายวิชา 

 472-113  ดาบสองคม        2((2)-0-4) 

   Black and White  

 472-114  กบนอกกะลา        2((2)-0-4) 

   Creative Thinking  

 472-115  ฉันตองรอด         2((2)-0-4) 

   Survival 101  

 472-116 ถักทอเสนใย เขาใจทองถ่ิน     2((2)-0-4) 

   Local Arts and Fabric  

 472-118  เงินในกระเปา        2((2)-0-4) 

   Pocket Money 

7. คณะการจัดการส่ิงแวดลอม     จํานวน 1 รายวิชา 

 820-100  รักษโลก รักษเรา       2((2)-0-4) 

   Save Earth Save Us  

8. คณะศิลปศาสตร      จํานวน 26 รายวิชา 

 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     2((2)-0-4) 

   Everyday English  

 890-003 ภาษาอังกฤษพรอมใช      2((2)-0-4) 

   English on the Go  

 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล      2((2)-0-4) 
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   English in the Digital World  

 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      2((2)-0-4) 

   English for Academic Success  

 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ     2((2)-0-4) 

   Thinking and Predictable Behavior  

895-011 การคิดเพื่อสรางสุข       2((2)-0-4) 

   Creative Thinking  

 895-012 การคิดเชิงบวก        2((2)-0-4) 

   Positive Thinking  

 895-020 ขิมไทย        1((1)-0-2) 

   Thai Khim  

 895-021 รอง เลน เตนรํา       1((1)-0-2) 

   Singing, Playing, Dancing  

 895-022 จังหวะจะเพลง       1((1)-0-2) 

   Rhythm and Song  

 895-023 กีตาร        1((1)-0-2) 

   Guitar  

 895-024 อูคเูลเล        1((1)-0-2) 

   Ukulele  

 895-025 ฮารโมนิกา       1((1)-0-2) 

   Harmonica  

 895-026 ดูหนังดูละครยอนดูตน      1((1)-0-2) 

   Drama and Self-reflection 

 895-027 อรรถรสภาษาไทย      1((1)-0-2) 

   Appreciation in Thai Language  

 895-028 การวาดเสนสรางสรรค      1((1)-0-2) 

   Creative Drawing  

 895-030 วายน้ํา        1((1)-0-2) 

   Swimming  

 895-031 เทนนิส        1((1)-0-2) 

   Tennis  

 895-032 บาสเกตบอล       1((1)-0-2) 

   Basketball  
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 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 คายพักแรม       1((1)-0-2) 

   Camping  

 895-037 แบดมินตัน       1((1)-0-2) 

   Badminton  

 895-038 เทเบิลเทนนิส       1((1)-0-2) 

   Table Tennis  

 895-039 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     1((1)-0-2) 

   Exercise for Health 

9. คณะศิลปศาสตรรวมกับคณะนิติศาสตร    จํานวน 1 รายวิชา 

 895-001  พลเมืองที่ดี       2((2)-0-4) 

   Good Citizens  

10. สถาบันสันติศึกษา      จํานวน 1 รายวิชา 

 950-102  ชีวิตที่ด ี        3((3)-0-6) 

   Happy and Peaceful Life  

11. สวนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน 9 รายวิชา 

 200-103    ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว      2((2)-0-4) 

   Modern Life for Green Love  

 200-107  การเช่ือมตอสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล      2((2)-0-4) 

   Internet of Thing for Digital life  

 200-111 สูโลกวิศวกรรม       2((2)-0-4) 

   Into Engineering World 

 200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร      3((3)-0-6) 

   Fundamental Mathematics for Engineer 

 200-113 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร      3((3)-0-6) 

   Fundamental Physics for Engineer 

 200-114 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร      2((2)-0-4) 
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   Fundamental Chemistry for Engineer 

 200-115 พ้ืนฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม     3((2)-2-5) 

   Basic Electrical Engineering 

 200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 

   Basic Engineering Programming 

 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน     2((2)-0-4) 

   Basic Engineering Drawing 

 
        13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น จํานวน 7 รายวิชา 
        

1. สวนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน 2 รายวิชา 

     200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร      3((3)-0-6) 

   Fundamental Mathematics for Engineer 

200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 

   Basic Engineering Programming 

 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส จํานวน 5 รายวิชา 

 240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล 2((1)-2-3) 

  Programming and Data Structure  
 240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร 2((2)-0-4) 

  Software Engineering 

 240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 3((3)-0-6) 

  Microcontriller and Interfacing 

 240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเคร่ือง 3((3)-0-6) 

  Artificial Intelligence and Machine learning  

 240-341 การออกแบบระบบฝงตัว 3((3)-0-6) 

  Embedded System Design 

13.3 การบริหารจัดการ    

1)  มีการแตงตั้งผูประสานงานรายวิชา ทุกรายวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารยผูสอน
และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  

2)  มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรายวิชา 

3) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผู สอน ดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู  
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

    1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหมีความรู ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เชี ่ยวชาญในการวิเคราะห 

สังเคราะห แกปญหา และประยุกตกับงานดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใตของ

ประเทศไทย ผานกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มี

สมรรถนะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา ยึดประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง โดยจัดการศึกษาตาม

แนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และพัฒนาจากความตองการ

ของผูเรียน ผานกระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง (Self-directed Learning) กระบวนการที่ตองลง

มือปฏิบัติทั ้งในและนอกหองเรียน ซึ ่งจะนําไปสูการเรียนรูที ่ยั ่งยืน และจากแนวคิดที ่วาการพัฒนาคือการ

เปลี่ยนแปลง การเรียนรูจึงไมไดหยุดอยูเพียงภายในมหาวิทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  การใช

ปญหาเปนฐานในการเรียนรู (Problem-based Learning) การใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)  

สรางเสร ิมการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน ื ่อง (Continuous Professional Development) เพื่อ

ตอบสนองความตองการของภาครัฐและภาคเอกชน 

 

     1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

วิวัฒนาการของศาสตรคอมพิวเตอรมีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคปจจุบันที่มีกระแสการเปดเศรษฐกิจ

เสรี เทคโนโลยีใหมที่มีความทาทายไดกาวเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยงไมได การผลิตบุคลากร

ดานวิชาการและวิชาชีพที่มีองคความรูในศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรซึ่งมีทักษะในการวิเคราะห การสังเคราะห 
การแกปญหา และการประยุกตใชความรูดานศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร อีกทั้งเปนวิศกรที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรมถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง จึงมีบทบาทที่สําคัญตอการตอบสนองความตองการสําหรับงาน

ในทุกภาคสวนเพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
  

     1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
1. มีความสามารถประยุกตใชความรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ไดอยาง

เหมาะสมเพื่อการแกปญหาดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและการประกอบวิชาชีพของตนเอง  

2. มีทักษะในการวางแผน ออกแบบ บริหารจัดการ วิเคราะห แกปญหา การดําเนินการของระบบที่

เกี่ยวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได  
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3. มีทักษะการทํางานเปนทีม ประสานงานและสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของจากหลากหลายสาขาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

4. มีความคิดเชิงวิเคราะห วางแผนเชิงระบบ มีความคิดริเริ ่มสรางสรรค  เพื ่อแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทํางานโดยใชความรูศาสตรทางดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

5. มีทักษะการสืบคน ทักษะการวิเคราะหแหลงขอมูล ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการปรับตัวตาม

สถานการณ และทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

6. มีจรรยาบรรณในการทํางาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของ

ตนเองตอสังคม มีจิตสาธารณะและถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

    คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบการศึกษา 4 ป 
 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. สงเสริมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลางผานการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active 

learning และการศึกษาเชิง

บูรณาการการเรียนรูกับการ

ทํางาน (WIL) 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการเรียนการ

สอนแบบ active learning และการศึกษาเชิง

บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนใน

ลักษณะ team teaching  

3. สรางความเขมแข็งในการดูแลและติดตาม

นักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงาน 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม 

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน    

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. จํานวนกิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรูระหวางผูสอน 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ 

    เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 

    ศูนยกลาง 

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 

   ศูนยกลาง 

2. สงเสริมการจัดการเรียนใน

หลักสูตรระบบมอดูล 

(Modular System) 

1. ปรับเปล่ียนรายวิชาในหลักสูตรใหมีการจัดการ

เรียนการสอนแบบมอดูล 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนใน

ลักษณะ team teaching  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ

มอดูล 

 

1. จํานวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีจัดการ

เรียนการสอนระบบมอดูล 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

จัดการเรียนการสอนระบบมอดูล 

3. รายงานผลการจัดการเรียนการสอน

ระบบมอดูล 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

3. สงเสริมการจัดการเรียนแบบสห

กิจศึกษา 

1. เพ่ิมจํานวนอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

2. เพ่ิมจํานวนขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

1. จํานวนอาจารยท่ีผานการอบรมการ

เปนอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

2. จํานวนขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

4. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือให

บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการเรียนรูและ

การประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหบรรลุ PLOs 

ของหลักสูตร รวมท้ังทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรูตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตร 

4. ผลการประเมินนักศึกษาตอการ

จัดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตร 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา ไมนอย

กวา 15 สัปดาห และขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฏ) 
 

        1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร อน  จํานวน 9 สัปดาห  ในปที ่  3 หรือตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิต พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฏ) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคการศึกษาฤดูรอน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 

    2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
1) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรตาม 

              หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเปนไปตามระเบียบ 

              ขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หรือ 

3) ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการดาวรุงคอมพิวเตอร โครงการมงคลสุข หรือ

โครงการอ่ืนในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

     2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
             จากการศึกษานักศึกษาแรกเขาพบวามีปญหาท่ีสําคัญมีอยู 3 ประการ คือ 

1.  เปนคนกลุมเจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) ที่มีความเปนสวนตัวสูง ไมใสใจคนรอบขาง ไมมีความ

อดทน ขาดทักษะในการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน 

2.  ปญหาเร่ืองการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีครูและผูปกครองดูแลอยางใกลชิดมา

เปนระบบที่นักศึกษาตองดูแลรับผิดชอบตนเอง 
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3.  ปญหาเรื ่องการบริหารเวลา การแบงเวลาไมเหมาะสม ทําใหไมมีเวลาทบทวนบทเรียน ทําให

นักศึกษามีผลการเรียนในชวงปแรกท่ีคอนขางตํ่า 

         2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
1.  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแนะนําการวางเปาหมายชีวิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ

การแบงเวลา 

2.  มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาแกนักศึกษาทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา 

3.  จัดใหมีการพบปะระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาอยางสมํ่าเสมออยางนอยปการศึกษาละ

หนึ่งคร้ัง 

4.  มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยท่ีปรึกษาพรอมการแนะนําการเรียน 

5.  มีระบบใหคําแนะนําและทบทวนความรูแกนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

6.  มีการสอดแทรกความรูและการฝกทักษะทางสังคมที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ เชน 

ทักษะการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมุมมองการชีวิต 
 

   2.5 แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะจบ ในระยะ   5 ป   
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปที่ 1  80 80 80 80 80 

ปที่ 2 - 80 80 80 80 

ปที่ 3 - - 80 80 80 

ปที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนนักศึกษาทีค่าดวาจะจบ  - - - 80 80 
   

 

        2.6 งบประมาณตามแผน    

                   2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)  

          

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบํารุงการศึกษา 232,800 465,600 698,400 931,200 954,480 

คาลงทะเบียน 1,207,200 2,414,400 3,621,600 4,828,800 4,949,520 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – – – – – 

รวมรายรับ 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,904,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 
 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 697,130 1,394,260 2,091,390 2,788,520 2,858,233 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 756,750 1,513,500 2,270,250 3,027,000 3,102,675 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 232,800 465,600 698,400 931,200 954,480 

รวม (ก) 1,686,680 3,373,360 5,060,040 6,746,720 6,915,388 

ข. งบลงทุน  

คาครุภัณฑ 350,000 367,500 385,875 405,169 425,427 

รวม (ข) 350,000 367,500 385,875 405,169 425,427 

รวม (ก) + (ข) 2,036,680 3,740,860 5,445,915 7,151,889 7,340,815 

จํานวนนักศึกษา  80 160 240 320 320 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา (ตอคน/ตอป) 25,459 23,380 22,691 22,350 22,940 

         2.7 ระบบจัดการศึกษา 

                    แบบชั้นเรียน 
   

        2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

 

   2.9 การจัดการเรียนการสอน  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) การจัดการศึกษารายวิชาชีพเปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work 

integrated learning: WIL) เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สามารถปฎิบัติงานไดจริง ไดแก การเรียนรูที่เนน

การลงมือทําจริงในรายวิชา เชน การติดตอลูกคา การประสานงานกับทีมงาน เปนตน และการ

ปฎิบัติงานจริง แบบสหกิจศึกษา โดยจัดใหมีรายวิชาที่สอดแทรก  WIL  ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยกิตรายวิชาชีพเฉพาะในหลักสูตร 
2) กําหนดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร 
3) กําหนดใหรายวิชาตองจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จํานวนชั่วโมงตามหนวยกิต และหลักสูตรตองจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) ไมนอย

กวารอยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 

4) กําหนดใหทุกรายวิชาใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย 

3.1 หลักสูตร 

      3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 

              สาระที ่1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย     4 หนวยกิต 
             สาระที ่2 ความเปนพลเมืองและชีวิตที่สันติ      5 หนวยกิต 

             สาระที ่3 การเปนผูประกอบการ       1 หนวยกิต 

             สาระที ่4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล      4 หนวยกิต 
             สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข    4 หนวยกิต 

             สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร     4 หนวยกิต 

             สาระที ่7 สุนทรียศาสตรและกีฬา      2 หนวยกิต 

                                     วิชาเลือก      6 หนวยกิต 
 

                     ข. หมวดวิชาเฉพาะ     99 หนวยกิต 

                    1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 18 หนวยกิต                   

     2) กลุมวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร 81 หนวยกิต 
            -  กลุมวิชาชีพบังคับ 21 หนวยกิต 

    -  กลุมวิชาชีพบังคับ (Module) 42 หนวยกิต 

    -  กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต 

                     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 

                     ง. หมวดวิชาฝกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา   8 หนวยกิต     

 - ฝกงานและโครงงาน     

 - สหกิจศึกษา    
           

      3.1.3 รายวิชา/กลุมสาระ/Module 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หนวยกิต 
            สาระที่ 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย    4 หนวยกิต 

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน      2((2)-0-4) 

            The King’s Philosophy and Sustainable Development 

388-100  สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย         1((1)-0-2) 

            Health for All 

240-001  ประโยชนเพื่อนมนุษย        1((1)-0-2) 

  Benefit of Mankinds 
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             สาระที่ 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ      5 หนวยกิต 
950-102  ชีวิตที่ด ี 3((3)-0-6)  

  Happy and Peaceful Life 

895-001  พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)  

 Good Citizens 

สาระที่ 3 การเปนผูประกอบการ       1 หนวยกิต 
001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2)   

  Idea to Entrepreneurship 

สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล     4 หนวยกิต 
200-103  ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว 2((2)-0-4)

 Modern Life for Green Love   

200-107  การเชื่อมตอสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)  

           Internet of Thing for Digital life 

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข     4 หนวยกิต 
การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากสาระตอไปนี้ 

315-202  การคิดกับการใชเหตุผล 2((2)-0-4) 

 Thinking and Reasoning 

895-011  การคิดเพ่ือสรางสุข 2((2)-0-4) 

 Creative Thinking 

895-012  การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 

 Positive Thinking 

142-124  การแกปญหาแบบสรางสรรค *  2((2)-0-4) 

 Creative Problem Solving    

472-114  กบนอกกะลา *  2((2)-0-4) 

 Creative Thinking  
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ 2 หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากสาระตอไปนี ้

322-100  คํานวณศิลป 2((2)-0-4) 

 The Art of Computing       

895-010  การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ  2((2)-0-4) 

           Thinking and Predictable Behavior 

142-129  คิดไปขางหนา *  2((2)-0-4) 

 Organic Thinking 
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472-118  เงินในกระเปา *   2((2)-0-4)  

 Pocket Money 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต 
890-002  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

 Everyday English 

890-003  ภาษาอังกฤษพรอมใช 2((2)-0-4) 

 English on the Go  

890-004  ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

 English in the Digital World 

890-005  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 

 English for Academic Success 
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา       2 หนวยกิต 
 สุนทรียศาสตร (บังคับเลือก) 1 หนวยกิต 

895-020  ขิมไทย 1((1)-0-2) 

           Thai Khim 

895-021  รอง เลน เตนรํา 1((1)-0-2) 

    Singing, Playing, Dancing 

895-022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 

  Rhythm and Song 

895-023  กีตาร  1((1)-0-2) 

   Guitar 

895-024  อูคูเลเล 1((1)-0-2) 

         Ukulele 

895-025  ฮารโมนิกา 1((1)-0-2) 

  Harmonica 

895-026  ดูหนังดูละครยอนดูตน 1((1)-0-2) 

      Drama and Self-reflection 

895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 

    Appreciation in Thai Language 

895-028  การวาดเสนสรางสรรค 1((1)-0-2) 

  Creative Drawing 
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340-162  สุนทรียศาสตรการถายภาพ 1((1)-0-2) 

      The Aesthetic in Photography 

061-001  ความงามของนาฏศิลปไทย 1((1)-0-2) 

 Aesthetics of Thai Dance             

472-116  ถักทอเสนใย เขาใจทองถ่ิน* 1((1)-0-2) 

       Local Arts and Fabric 

472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข* 1((1)-0-2) 

    Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 

142-234  โลกสวย* 1((1)-0-2) 

  Life is Beautiful 

142-135  พับเพียบเรียบรอย* 1((1)-0-2) 

 Paper Craft 

142-136  ปนดินใหเปนดาว* 1((1)-0-2) 

 Sculpture   

142-137  ใครๆ ก็วาดได* 1((1)-0-2) 

 Everyone Can Draw 

142-138  มนตรักเสียงดนตรี* 1((1)-0-2) 

 The Sound of Musics 

142-139  ทองโลกศิลปะ* 1((1)-0-2) 

 Through The World of Art 

142-237  ดีไซนเนอรชุดดํา* 1((1)-0-2)  

 The Designers and Their Black Attires 
* จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 กีฬา (บังคับเลือก) 1 หนวยกิต 

895-030  วายนํ้า 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  
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895-035  เปตอง 1((1)-0-2) 

 Petanque 

895-036  คายพักแรม 1((1)-0-2) 

     Camping 

895-037  แบดมินตัน 1((1)-0-2) 

      Badminton 

895-038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 

 Table Tennis 

895-039  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

       Exercise for Health 

 

             รายวิชาเลือก                    6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมสาระที่กําหนดหรือจากรายวิชาเลือก ของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในคณะ/วิทยาเขตตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งนี ้ตองตรงตาม

ปร ัชญาของหมวดว ิ ชาศ ึกษาท ั ่ ว ไปซ ึ ่ งผ  านความเห ็นชอบจากศ ูนย ศ ึ กษาท ั ่ ว ไป  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

หมายเหตุ คําอธิบายตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ  

2((2)-0-4) หมายถึง วิชาที่สอน มีจํานวนทั้งหมด 2 หนวยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ 

active learning ในการสอนวิชาท่ีเปนทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

1((1)-0-2) หมายถึง วิชาที่สอน มีจํานวนทั้งหมด 1 หนวยกิต และมีการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ 

active learning ในการสอนวิชาท่ีเปนทฤษฎี ตลอดภาคการศึกษา 

            

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                99 หนวยกิต 

  1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   18 หนวยกิต            

 200-111 สูโลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 

  Into Engineering World  

 200-112 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Fundamental Mathematics for Engineer 

 200-113 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

  Fundamental Physics for Engineer 
 200-114 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 

  Fundamental Chemistry for Engineer   

 200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
  Basic Electrical Engineering  
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 200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 

  Basic Engineering Programming 

 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 
  Basic Engineering Drawing 
  

 2) กลุมวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร     81 หนวยกิต 

         -  กลุมวิชาชีพบังคับ                   21 หนวยกิต 

240-121 ปฏิบัติการพื้นฐานทางฮารดแวร 1(0-2-1) 

 Basic Hardware Laboratory 
240-122 ปฏิบัติการพื้นฐานทางซอฟตแวร 1(0-2-1) 

 Basic Software Laboratory 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต 2((2)-0-4) 
 Discrete Mathematics 

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล 1(0-2-1) 

  Exploring software development and database technologies 
240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน   4((4)-0-8) 

  Circuit and Basic Electronic 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลข้ันสูง 1(0-2-1) 
  Advance software development and database technologies 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร   3((3)-0-6) 

  Digitial Logic and Microcontroller 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

  Experiencing Advance Technologies in Computer Engineering 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง   3((3)-0-6) 

  Artificial Intelligence and Machine learning  

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร   2((2)-0-4) 

  Statistic for Data Analysis using R 
240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล   2((2)-0-4) 

  Data Analytic and Data Science 
  

         -  กลุมวิชาชีพบังคับ (Module)             42 หนวยกิต  
    ชุดวิชา 240-124 ชุดวิชา 240-219 และชุดวิชา 240-229 เปนชุดวิชาที่หลักสูตรฯ 

เปดใหบุคคลท่ัวไปเพ่ือ up-skills/re-skills  

 240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี และโปรแกรม 6((3)-6-9) 

  Data Structure, Algorithm and Programming Module 
 240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 

  Web Designer and Developer Module 
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 240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 9((6)-6-15) 

  Network Administrator Module 

 240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมที่กําหนดโดยซอฟตแวร 9((6)-6-15) 
  Software Defined Architecture Engineer Module 

 240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว 9((6)-6-15) 

  Embedded System Developer Module 
 

         -  กลุมวิชาชีพเลือก            18 หนวยกิต  

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง จาก 4 กลุมวิชา โดยแตละกลุมวิชา

จะตองเรียนรายวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา 9 หนวยกิต และเลือกเรียนอีก 1 ชุดวิชา หรือ เลือก
เรียนรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวน 9 หนวยกิต 

  

เลือกเรียน 1 ชุดรายวิชา จาก 4 กลุมวิชาตอไปนี้ 
1) กลุมวิชาวิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application developer and 

Software Engineer) 

 240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 

  Mobile Applications Developer Module 
ชุดวิชา 240-331 เปนชุดวิชาท่ีหลักสูตรฯ เปดใหบุคคลทั่วไปเพ่ือ up-skills/re-skills 

2) กลุมวิชาวิศวกรระบบและเครือขาย (Network and System Engineer) 

 240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย 9((6)-6-15) 
  Network Infrastructure Engineer Module 

3) กลุมวิชาวิศวกรอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things Engineer) 

  240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 9((6)-6-15) 

  IoT System Developer Module 

4) กลุมวิชาวิศวกรหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Artifitial Intelligence and Robotic 
Engineer) 

 240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 9((6)-6-15) 

  Artifitial Intelligence and Robotic Control Engineer Module 
 

  และเลือกเรียน 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาใน 4 กลุมวิชาตอไปนี ้ 

1) กลุมวิชาวิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application developer and 

Software Engineer) 
 240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 

  Game Designer and Developer Module 
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 240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม 9((6)-6-15) 

  Cross-Platform Web and Application Developer Module 

 240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) 
  High-performance Computing Engineer Module 

 240-353 ชุดวิชาเจาหนาที่ความมั่นคงไซเบอร 9((6)-6-15) 

  Cybersecurity Officer Module 
   

2) กลุมวิชาวิศวกรระบบและเครือขาย (Network and System Engineer) 

 240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 

  Mobile Applications Developer Module 

 240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) 

  High-performance Computing Engineer Module 
 240-353 ชุดวิชาเจาหนาที่ความมั่นคงไซเบอร 9((6)-6-15) 

  Cybersecurity Officer Module 

 240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 9((6)-6-15) 
  Modern Industrial Automation Engineer Module 
 

3) กลุมวิชาวิศวกรอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things Engineer) 

 240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) 
  IoT Data Analyst Module 

  240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใชพลังงานตํ่า 

  และแบบใชสําหรับสวมใส 9((6)-6-15) 

  Wearable and Low Power IOT device developer Module 
 

4) กลุมวิชาวิศวกรหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Artifitial Intelligence and Robotic 

Engineer) 
 240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 

  Game Designer and Developer Module 

 240-392 ชุดวิชา วิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 9((6)-6-15) 
  Modern Industrial Automation Engineer Module 

 240-393 ชุดวิชาวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศนดานอุตสาหกรรม 9((6)-6-15) 

  Industrial Machine Vision Engineer Module 
 240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคล่ือนท่ี 9((6)-6-15) 

  Mobile Robot Developer Module 

 240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซื้อขายหุน 9((6)-6-15) 
  Stock Trading Robot Developer Module 
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  ทั้งนี้ ชุดวิชา 240-353 และชุดวิชา 240-392 เปนชุดวิชาท่ีหลักสูตรฯ เปดใหบุคคลทั่วไปเพ่ือ 

up-skills/re-skills  

  
 หรือเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 หนวยกิต 

 240-214 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3((3)-0-6) 

  Data Communications and Networking  

 240-306 เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ 3((3)-0-6) 

  Wireless and Mobile Networks 

 240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 3((3)-0-6) 

  Microcontroller and Interfacing 
 240-310 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี   3((3)-0-6) 

  Algorithms: Design and Analysis 

 240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ 3((3)-0-6) 
  Distributed Computing and Web Technologies 

 240-312 ความมั่นคงคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 

  Computer Security 
 240-322 วิศวกรรมขอมูล 3((3)-0-6) 

  Data Engineer 

 240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง 3((3)-0-6) 
  Elements of Continuous Software Development 

 240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส 3((3)-0-6) 

  CMOS VLSI Design      

 240-341 การออกแบบระบบฝงตัว 3((3)-0-6) 

  Embedded System Design 

 240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ 3((3)-0-6) 

  Network Modeling and Performance Analysis 

 240-361 โพรโตคอลเครือขาย 3((3)-0-6) 

  Network Protocols 
 240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6) 

  Cryptography and Blockchain 

 240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ 3((3)-0-6) 
  Signals and Image Processing  

 240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 

  Computer Control Systems 
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 240-382 Signals and Systems 3((3)-0-6) 

    สัญญาณและระบบ 

 240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6)    
  Data Mining and Applications   

 240-426 ข้ันตอนวิธีข้ันสูง 3((3)-0-6)   

  Advanced Algorithms  
 240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง 3((3)-0-6) 

  Principles of Real Time Systems  

 240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม 3((3)-0-6) 
  Multi-Core Programming and Architecture 

 240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง 3((3)-0-6) 

  High Performance Microprocessors   

 240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต 3((2)-2-5) 

  Internet Programming 

 240-480 หลักการหุนยนต 3((3)-0-6) 

  Principle of Robotics 

 240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ 3((3)-0-6) 

  Computer Vision Theory and Practice 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี                                  6 หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ ที่เปดสอนในหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หรือมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 
จํานวนไมนอยวา 6 หนวยกิต 

 
ง. หมวดวิชาฝกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา    8 หนวยกิต 

โดยนักศึกษาจะตองเลือกรูปแบบการศึกษาหน่ึงในสองทางเลือกตอไปนี้ 

1. โครงงาน    

240-300  การฝกงาน ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

              Practical Training 

 240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร   2(0-6-0) 

  Computer Engineering Project Preparation  
 240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1   3(0-9-0) 

  Computer Engineering Project I  

 240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2   3(0-9-0) 

  Computer Engineering Project II           
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2. สหกิจศึกษา   

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) 

 Pre-cooperative Education  

240-404  สหกิจศึกษา  7(0-35-0)

 Cooperative Education 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตรกอนแลวเปนการลวงหนา  

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาที่เทียบเทากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปดสอนโดย

คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยใหสามารถนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตตามหลักสูตรได 
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  
        เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 240-122 โดยมีความหมายดังนี้ 
         เลขรหัส 3  ตัวแรก      หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
        เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมายถึง ช้ันป 
         เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมายถึง กลุมวิชา 
         เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมายถึง ลําดับวิชา 
 

ความหมายของหนวยกิตท่ีใชในหลักสูตร 
รายวิชาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (Aactive learning)       
ใหระบุการเขียนหนวยกิต   เปน   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังน้ี 

  n      หมายถึง     จํานวนหนวยกิตรวม 

           (x)    หมายถึง     จํานวนหนวยกิตที่มีจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (Aactive  learning)    
 y       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตปฏิบัติการ 

 z       หมายถึง     จํานวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

รายวชิาท่ีจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ ีใหระบุการเขียนหนวยกิต   เปน  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
   n       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตรวม 

 x       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตที่จัดการเรียนรูแบบเนนทฤษฎ ี   

     y       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตปฏิบัติการ 

   z       หมายถึง     จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 
 

ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตาง ๆ ปรากฏอยูใตช่ือของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะตองเคยลงทะเบียน

และผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ

ประเมินผลนั้น จะไดระดับข้ันใด ๆ ก็ได 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน  หมายถึง  รายวิชาซึ ่งผู ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ ่ง ๆ จะตองเคย

ลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และใน

การประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับข้ันไมตํ่ากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาที ่ผู ลงทะเบียนรายวิชาหนึ ่ง ๆ จะตอง

ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผานการประเมินผลมากอนแลวก็ได   และใน
การประเมินผลนั้นจะไดระดับขั้นใด ๆ ก็ได อนึ่ง การที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา 

A มิไดหมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  จะตอง
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนคร้ังแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การ

ที่รายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียน

ควบกันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้ง
สองแหงโดยสลับชื่อกัน 
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แผนการศึกษา 
 

ปที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

200-111 สูโลกวิศวกรรม     2((2)-0-4) 

200-112 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร    3((3)-0-6) 

200-113 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร    3((3)-0-6) 

200-114 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร     2((2)-0-4) 

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม    3((2)-2-5) 

200-116 

200-117 

890-xxx 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 

เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

สาระที่ 6 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

   3((2)-2-5) 

   2((2)-0-4) 

   2((2)-0-4) 

 รวม 20(18-4-38) 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ   1((1)-0-2) 

240-121 ปฏิบัติการพื้นฐานทางฮารดแวร 1(0-2-1) 

240-122 ปฏิบัติการพื้นฐานทางซอฟตแวร 1(0-2-1) 

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี และโปรแกรม 6((3)-6-9) 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 

890-xxx สาระที่ 6 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 รวม         20(12-16-32) 

 

หมายเหตุ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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แผนการศึกษา 
 

ปที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

001-102 สาระที่ 1 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน  2((2)-0-4) 

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล 1(0-2-1) 

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 4((4)-0-8) 

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 9((6)-6-15) 

950-102 สาระที่ 2 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

 รวม 19(15-8-34) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

200-107 สาระที่ 4 การเช่ือมตอสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล  2((2)-0-4) 

240-001 สาระที่ 1 ประโยชนเพ่ือนมนุษย 1((1)-0-2) 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต 2((2)-0-4) 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลข้ันสูง 1(0-2-1) 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร 3((3)-0-6) 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมที่กําหนดโดยซอฟตแวร 9((6)-6-15) 

xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร (บังคับ) 1(x-y-z) 

 รวม         19(x-y-z) 
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แผนการศึกษาฝกงานและโครงงาน 

 

ปที่ 3 แผนการศึกษาฝกงานและโครงงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

200-103 สาระที่ 4 ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว     2((2)-0-4) 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร    1(0-2-1) 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง    3((3)-0-6) 

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว    9((6)-6-15) 

xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ (บังคับ)    2((2)-0-4) 

 รวม  17(13-8-30) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร   2(0-6-0) 

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 2((2)-0-4) 

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 2((2)-0-4) 

240-3xx กลุมวิชาชีพเลือก 9((6)-6-15) 

895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4) 

xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ) 2((2)-0-4) 

 รวม         19(14-12-31) 

 
ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-300 การฝกงาน                                                    ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

 
หมายเหตุ   การลงทะเบียนวิชาฝกงานนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนผานกอนในรายวิชาบังคับท่ีเปนรหัสของหลักสูตรฯ คิดเปน

จํานวนรอยละ 80 ของจํานวนรายวิชารหัสของหลักสูตรฯ (เฉพาะ 240-xxx) ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ (รายวิชาใน

ปท่ี 1, 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปท่ี 3) 

 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

32

แผนการศึกษาฝกงานและโครงงาน 

 

ปที่ 4 แผนการศึกษาฝกงานและโครงงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-3xx กลุมวิชาชีพเลือก     9((6)-6-15) 

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1    3(0-9-0) 

388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย    1((1)-0-2) 

xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา (บังคับ)  1(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2(x-y-z) 

 รวม  16(x-y-z) 

   

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2    3(0-9-0) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

 รวม         13(x-y-z) 
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 3 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

200-103 สาระที่ 4 ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว     2((2)-0-4) 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร    1(0-2-1) 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง    3((3)-0-6) 

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว    9((6)-6-15) 

xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ (บังคับ)    2((2)-0-4) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2(x-y-z) 

 รวม  19(x-y-z) 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 2((2)-0-4) 

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 2((2)-0-4) 

240-3xx กลุมวิชาชีพเลือก 9((6)-6-15) 

895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี   2((2)-0-4) 

xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ) 2((2)-0-4) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)   2(x-y-z) 

 รวม         19(x-y-z) 

 
ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

   รวม    3(x-y-z) 
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ปท่ี 4 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา                 ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

240-3xx กลุมวิชาชีพเลือก     9((6)-6-15) 

240-403 เตรียมสหกิจศึกษา    1(1-0-2)  

388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย    1((1)-0-2) 

xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา (บังคับ)  1(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2(x-y-z) 

xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี    3(x-y-z) 

 รวม  17(x-y-z) 

   

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา                   ช่ือวิชา               จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง 

240-440 สหกิจศึกษา    7(0-35-0) 

 รวม           7(0-35-0) 

 
หมายเหตุ   การลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษานักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนผานกอนในรายวิชาบังคับที่เปนรหัสของหลักสูตรฯ 

คิดเปนจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนรายวิชารหัสของหลักสูตรฯ (เฉพาะ 240-xxx) ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษาปกติ 

(รายวิชาในปท่ี 1, 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปท่ี 3) 
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3.1.4  คําอธิบายรายวิชา/ชุดวิชา (Module) 
 

200-111 สูโลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 

 Into Engineering World 

 พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ องคกรวิชาชีพวิศวกรรม เสนทางอาชีพวิศวกร จรรยาบรรณ

วิศวกร ปญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะหและการแกปญหาอยางเปนระบบ การทํางานรวมกันเปนทีม 

เทคนิคการนําเสนอ 

 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering 

career path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; 

teamwork; presentation techniques 
 

200-112 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

 Fundamental Mathematics for Engineer 

 คณิตศาสตรในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ

ของฟงกชันและการประยุกตในงานวิศวกรรม ปริพันธของฟงกชันและการประยุกตในงานวิศวกรรม  

 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 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

 Fundamental Physics for Engineer 

 ฟสิกสในงานวิศวกรรม หนวยปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร ระบบแรงและการเคลื่อนที่ งานและ

โมเมนต อนุภาคและวัตถุเกร็ง พลังงานและโมเมนตัม 

 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; 

work and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 

200-114 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 

 Chemistry for engineer 

 สารเคมีในชีวิตประจําวันและความปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของไหล และกาซ  กฎ

ของแกส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพันธ ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เทอรโม

ไดนามิกส 

 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 
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200-115 พ้ืนฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 

 Basic Electrical Engineering 

 ไฟฟาสถิต แมเหล็ก การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาเบื้องตน กฎของโอหมและกฎของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ กําลังไฟฟาจริง

และกําลังไฟฟารีแอกทีฟ ตัวประกอบกาลัง การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง การคิดคาไฟฟาแบบหนึ่งเฟส ระบบ

ไฟฟาสามเฟส หมอแปลงไฟฟา เครื ่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน เครื ่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟา แนะนํา

เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 

 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 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 

 Basic Engineering Programming 

 หลักการและองคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันของฮารดแวรและซอฟตแวร หลักการ

กระบวนการของขอมูลอิเล็กทรอนิกส หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดขอมูล

พื้นฐานตัวแปรคาคงที ่ตัวดําเนินการและนิพจน  ประโยคคําสั ่งและประโยคคําสั ่งเชิงประกอบ  การทํางาน

ตามลําดับ การทํางานแบบทางเลือกและการทํางานแบบวนซํ้า การตรวจแกจุดบกพรอง การออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมโดยใชภาษาระดับสูงเพ่ือประยุกตใชกับปญหาทางดานวิศวกรรม การฝกเขียนโปรแกรม 

 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 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 

 Basic Engineering Drawing 

 ความสําคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณและวิธีใช การเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิด

ของเสนและมาตรฐานสําหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออบลิก การ

เขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตัด การกําหนดขนาดและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม 
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 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 ประโยชนเพื่อนมนุษย   1((1)-0-2) 

  Benefit of Mankinds 

  การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง     

  The integrative activities emphasizing; the philosophy of sufficiency economy; work 

principles; understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
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240-121  ปฏิบัติการพ้ืนฐานฮารดแวร  1(0-2-1) 

   Basic Hardware Laboratory  

 เครื่องมือพื้นฐานดานฮารดแวร สวนประกอบของคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่ การติดตั้ง

และดูแลคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี  

 Hardware basic equipments; computer and mobile device components; computer 

and mobile device installation and maintanance 
 

240-122  ปฏิบัติการพ้ืนฐานซอฟตแวร  1(0-2-1) 

   Basic Software Laboratory  

 เครื่องมือพื้นฐานดานซอฟตแวร การใชงานระบบควบคุมรุนของซอฟตแวร การใชงานเคร่ืองมือท่ีชวย

ในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่ เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคใน

การติดตั้ง การตั้งคา และใชงานเฟรมเวิรก 

 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  ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี และการเขียนโปรแกรม 6((3)-6-9) 

  Data structure, algorithm and programming Module 

  โครงสรางขอมูลพื้นฐาน ลิงคลิสท คิว สแต็ค ไบนารีทรี บีทรี ฮิพ การวิเคราะหอัลกอริธึมและความ

ซับซอนของอัลกอริธึม อัลกอริธึมการคํานวณและการแกปญหา กลยุทธอัลกอริทึม การใชเอพีไอ กระบวนทัศน

การเขียนโปรแกรม โครงสรางการเขียนโปรแกรม การเรียกซํ้า การโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิง

เหตุการณและพรอมกัน การสรางแบบจําลองขอมูล การวิเคราะห ออกแบบ ทดสอบและประเมินผลระบบที่ใช

คอมพิวเตอร คอมพิวติงไคลเอนตเซิรฟเวอรและอัลกอริทึมแบบกระจาย 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  ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 

  Web designer and developer Module 

  แนวคิดการเปนผู ประกอบการ ออกแบบความคิด ไอเอสโอ 29110 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ 

อัลกอริทึมและการแกปญหา สถาปตยกรรมเว็บ การวิเคราะหอัลกอริทึมพื้นฐาน กลยุทธอัลกอริทึม อัลกอริทึม
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แบบกระจาย อัลกอริธึมคอมพิวติง วิศวกรรมซอฟตแวร แนะนํากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ความตองการและ

ขอกําหนดของซอฟตแวร หลักการออกแบบซอฟตแวร การบริการจัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบ

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟตแวร ระบบฐานขอมูล การประเมินประสิทธิภาพ ยูไอ/ยูเอ็กซ เทคนิคการ

นําเสนอ ความมั่นคงและความเปนสวนตัว เทคนิคการเจรจาตอรอง กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย

หรืออุตสาหกรรม 

  Entrepreneurship concept; design thinking; ISO29110; 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; databse systems; performance evaluation; UI/UX; presentation techniques; security 

and privacy; negotiation technique; real case studies from medical or industrial business sectors   
 

240-213  คณิตศาสตรดิสครีต 2((2)-0-4) 

  Discrete Mathematics 

  เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน วิธีการพิสูจน คณิตศาสตรเชิงการจัด ตรรกะพื้นฐาน ตรรกะประพจน 

ตรรกะภาคขยาย ฟงกชันเรียกซํ้า ออโตมาตาและนิพจนปกติ ไวยากรณไมพึ่งบริบท 

  Sets, relations, functions, theorem and proof; combinatorics; basic logic, propositional 

logic, predicate logic; recursive functions; automata and regular expressions; context free 

grammars 
 

240-214 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3((3)-0-6) 

 Data Communications and Networking 

 แนะนําการสื่อสารขอมูล โมเดลของเครือขาย การสื่อสารชั้นกายภาพ ขอมูลและสัญญาณ การบีบอัด

และการคลายการบีบอัด อุปสรรคของการสงขอมูล ขอจํากัดของอัตราความเร็วการรับสงขอมูล การประเมิน

ประสิทธิภาพ การสงขอมูลแบบดิจิทัล การสงขอมูลแบบแอนะล็อก การมอดดูเลชั่น การมัลติเพล็กซ สเปรด

สเปคตรัม สื่อตัวกลางในการสงขอมูล การสวิทช การสื่อสารชั้นดาตาลิ้งก การตรวจพบและแกไขขอผิดพลาด   

การควบคุมการเขาถึงส่ือตัวกลาง โพรโทคอลส่ือสารแบบเพียรทูเพียร 

 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 
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240-216  สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล 1(0-2-1) 

  Exploring software development and database technologies 

  การลงมือปฏิบัตเิพ่ือรูจักเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร รวมทั้งการ

ใชงานระบบฐานขอมูล ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด เพื่อใหนักศึกษาไดรู จักเทคโนโลยีใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลและการพัฒนาซอฟตแวร 

 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  วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 4((4)-0-8) 

  Circuit and Basic electronic 

 ปริมาณและหนวยวัดทางไฟฟา  นิยามและความหมายของแรงดัน กระแส และความตานทาน 

แหลงจายแรงดัน แหลงจายกระแส กฎของโอหม พลังงานและกําลังไฟฟา กฎของเคอรชอฟฟ วงจรอนุกรม วงจร

ขนาน ทฤษฎีซุปเปอรโพสิชัน ทฤษฎีเธวินิน ทฤษฎีนอรตัน การวิเคราะหวงจรโดยใชวิธีลูปและโหนด แนะนํา

วงจรไฟฟากระแสสลับ คุณสมบัติของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา อิมพีแดนซของวงจร การ

วิเคราะหวงจรที่มีอุปกรณเปนตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนํา กําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกสของวัสดุ ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอรแบบมอสและ

การไบแอส ตรรกะตระกูลมอส ทรานซิสเตอรแบบไบโพลารและตระกูลตรรกะ วงจรขยายเชิงดําเนินการ 

แบบจําลองวงจรและการจําลองการทํางาน วงจรแปลงสัญญาณ แหลงจายแรงดันและแหลงจายกระแสไฟฟาแบบ

อิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ องคประกอบยอยของวงจรรวม 

 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  ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 9((6)-6-15) 

  Network Administrator Module 

  สถาปตยกรรมเครือขายการส่ือสาร โปรโตคอลเครือขายการสื่อสาร เครือขายทองถ่ินและวงกวาง การ

ประมวผลไคลเอ็นตเซิรฟเวอร ความมั่นคงและบูรณภาพของขอมูล คอมพิวติงไรสายและมือถือ การประเมิน
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ประสิทธิภาพ การส่ือสารขอมูล การจัดการเครือขาย การบีบอัดและการคลายการบีบอัด ผูดูแลระบบ การบริการ

จัดการเครื่องเสมือน การบริหารจัดการคอนเทนเนอร/ด็อกเกอร กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรือ

อุตสาหกรรม 

  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  เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลขั้นสูง 1(0-2-1) 

  Advance software development and database technologies 

  การลงมือปฏิบัตเิพ่ือรูจักเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรตามหลักการวิศวกรรมซอฟตแวร รวมทั้งการ

ใชงานระบบฐานขอมูลขั้นสูง ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักเทคโนโลยีใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลและการพัฒนาซอฟตแวร 

 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 และไมโครคอนโทรลเลอร 3((3)-0-6) 

  Digitial Logic and Microcontroller  

  ทฤษฎีสวิตชิ ่ง วงจรลอจิกเชิงผสม การออกแบบแบบแยกสวนของวงจรเชิงผสม องคประกอบ

หนวยความจํา วงจรลอจิกเชิงตอเนื่อง การออกแบบระบบดิจิทัล การสรางแบบจําลองและการจําลอง การ

ตรวจสอบอยางเปนทางการ แบบจําลองความผิดพลาดและการทดสอบ การออกแบบสําหรับโครงสรางขอมูลและ

อัลกอริธึมการทดสอบได การเชื่อมโลจิกตระกูลและบัสมาตรฐาน พื้นฐานของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การ

เชื่อมตอและการส่ือสาร ภาษาคําอธิบายฮารดแวร คอมพิวติง การสรางแบบจําลองวงจร เครื่องมือในการออกแบบ 

โฟลวเครื่องมือและแพลตฟอรมลอจิกแบบโปรแกรมไดสําหรับการสรางระบบคอมพิวติง การสรางแบบจําลอง

วงจรคอมพิวติง 

  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 
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240-229  ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมที่กําหนดโดยซอฟตแวร 9((6)-6-15) 

  Software defined architecture engineer module 

  แนวคิดของระบบปฏิบัติการ หลักการออกแบบ ภาวะพรอมกัน การจัดกําหนดการและการจัดสง การ

จัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ ความมั่นคงและการปองกัน ระบบไฟล การประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ พื ้นฐานของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เลขคณิตของคอมพิวเตอร การจัดระบบหนวยความจําและ

สถาปตยกรรม การเชื่อมตอและการสื่อสาร ระบบยอยของอุปกรณ การออกแบบระบบประมวลผล องคประกอบ

ของซีพียู ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ความตองการและขอกําหนดของระบบ การออกแบบระบบ 

ระบบบูรณาการ การทดสอบและประเมินผลระบบ แบบจําลองระบบกระจาย แบบจําลองระบบแบบกระจายและ

เทคโนโลยีที่รองรับ กลุมคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลที่ปรับขนาดได เครื่องเสมือนและการจําลองเสมือน

จริงของคลัสเตอรและดาตาเซ็นเตอร การออกแบบแพลตฟอรมคลาวดคอมพิวติ้ง การโปรแกรมบนคลาวดและ

สภาพแวดลอมซอฟตแวร การคํานวณที่แพรหลายดวยคลาวดและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษาจริงจาก

ภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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  การฝกงาน             ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

 Practical Training 

 ฝกงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม องคกร สถานประกอบการ หรือ

สถาบันการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนผานกอนในรายวิชาบังคับที่เปนรหัสของภาควิชา ทั้งหมด

ตามแผนการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการฝกงานไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

 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 
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240-306 เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ 2((2)-0-4) 

 Wireless and Mobile Networks 

 แนะนําการสงขอมูลแบบไรสาย มาตรฐานการสื่อสารแบบไรสาย การสื่อสารคลื่นวิทยุ เครือขายสวน

บุคคลไรสาย เครือขายทองถิ่นไรสาย เครือขายระดับเมืองไรสาย เครือขายบริเวณกวางไรสาย เครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนที่การสงสัญญาณดาวเทียม แนะนําเทคโนโลยีไรสายเกิดใหม การประมวลผลไรสายและเคล่ือนที ่

 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 anetworks, cellular telephony networks, satellite 

transmissions, introduction to emerging wireless technologies wireless: and mobile computing 
 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  2(0-6-0) 

 Computer Engineering Project Preparation 

 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 240-123 และ 240-228 

 การศึกษาปญหาที่จะนํามาใชทําโครงงานในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 และ 2 โดยการ

คนควาขอมูลและทําการทดลองเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานในการทําโครงงาน มีการเขียนขอเสนอโครงงาน ซ่ึง

ประกอบดวยแรงจูงใจ วัตถุประสงค ขอบเขต งานของผูอ่ืนที่เก่ียวของ วิธีการดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ และ

ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ มีการนําเสนอปากเปลาสองคร้ังเก่ียวกับขอเสนอโครงงาน 

 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  ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ  3((3)-0-6) 

 Microcontroller and Interfacing 

 แนะนําสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร แนะนําชุดคําสั ่งและภาษาแอสเซมบลี้ การเชื ่อมตอ

อุปกรณรอบขาง การสื่อสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอารท และเอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ใน

ระดับลาง การเรียกใชอินพุตและเอาทพุตแบบหนวยความจํา พูลลิ่งและอินเทอรรัพท การเขาถึงหนวยความจํา

โดยตรง วงจรตั ้งเวลา การติดตออุปกรณภายนอก ไดแก ตัวแปลงสัญญาณระหวางแอนะล็อก และดิจิทัล 

หนวยความจําแบบแฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพื่อการเชื่อมตอและมาตรฐานบัส และงานประยุกต

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 Introduction to microcontroller architecture, introduction to instruction set and 

assembly language, peripheral interfacing, serial communication, I2C, UART, SPI, low- level C 

programming technique, memory mapped I/O, polling, interrupt, DMA, timer, external interfacing 
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ADC, DAC, flash memory and display, interfacing logic families and standard bus, and 

microcontroller applications 
 

240-310 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี   3((3)-0-6) 

 Algorithms: Design and Analysis  

 แนะนําความเปนมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี, หลักการการวิเคราะหขั้นตอนวิธี การวิเคราะหเชิง

เสนกํากับ(รวมถึง บ๊ิกโอ) ขอบบน ขอบลาง ขอบกระชับ กลยุทธการออกแบบข้ันตอนวิธี ข้ันตอนวิธีท่ีเก่ียวของกับ

โครงสรางขอมูล ฮีป บี-ทรี การเรียง การคนหา ตารางแฮช กราฟ การหาเสนทางที่สั้นที่สุด ขั้นตอนแบบทื่อ

ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ หลักการแบงแยกเพื่อเอาชนะ กําหนดการพลวัต การคนปริภูมิสถานะ การคนแนวลึก การ

คนแนวกวาง การยอนรอย, อัลกอริทีมแบบกระจาย อัลกอริทึมทางการคํานวณ แนะนําความซับซอนของขั้นตอน

วิธี ปญหาแทร็กเทเบิล และปญหาอินแทร็กเทเบิล คลาสแบบพี เอ็นพี และเอ็นพีสมบูรณ ปญหามาตรฐานแบบ

เอ็นพีสมบูรณ 

 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; 

introductionto algorithmic complexity; tractable and intractable problems; class P,class NP, NP-

completeness; standard NP-complete problems 
 

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ 3((3)-0-6) 

 Distributed Computers and Web Technologies 

 แนะนําสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบกระจาย เชน แบบแมขาย/ลูกขาย และแบบเพียรทูเพียร เปน

ตน การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การกระจายภาระงาน การเรียกใชกระบวนงานระยะไกล มิดเดิลแวร เทคโนโลยี

เว็บ การโปรแกรมฝงแมขายและฝงลูกขาย การยืนยันตัวตนผูใชงานบนเว็บ และการใหสิทธิ์ เครื่องมือสนับสนุนใน

การสรางและจัดการเว็บ 

 Introduction to distributed computing, such as client/ server and peer to 

peercomputing; 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  
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240-312   ความมั่นคงคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 

     Computer Security 

     หลักการความมั่นคงคอมพิวเตอร วิทยาการรหัสลับ กุญแจสาธารณะ กุญแจสมมาตร บูรณภาพ 

ฟงกชันแฮชวิทยาการ การซอนขอมูล การพิสูจนตัวจริง รหัสผาน ชีวมาตร การใหอํานาจ กลไกการควบคุมการ

เขาถึง ความมั่นคงเครือขาย มัลแวร ไวรัส หนอน ความมั่นคงไรสาย 

     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  ประสบการณเทคโนโลยีขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

  Experiencing advance technologies in computer engineering 

  การลงมือปฏิบัติเพ่ือสัมผัสเทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรช้ันสูง ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนด เพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสเทคโนโลยีข้ันสูงใหมๆ  

 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  ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง 3((3)-0-6) 

  Artificial Intelligence and Machine learning 

  นิยามปญญาประดิษฐ การแกปญหาโดยการคน การแทนความรู การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ การ

โปรแกรม การคานวณเชิงวิวัฒนเบ้ืองตน การเรียนรูดวยเครื่องจักร เครือขายประสาท การเรียนรูเชิงลึก 

  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  ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว 9((6)-6-15) 

  Embedded system developer module 

  เทคโนโลยีระบบฝงตัว ฮารดแวรระบบฝงตัว ซอฟตแวรระบบฝงตัว ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชงานใน

ระบบฝงตัว โปรแกรมฝงตัว การประมวลผลแบบพลังงานตํ่า การออกแบบระบบเช่ือถือได ระเบียบวิธีการและการ

ออกแบบ เครือขายระบบฝงตัว การเชื ่อมตอและระบบสัญญาณแบบผสม การออกแบบวงจรดิจิทัลไมโคร

อิเล็กทรอนิกส การเปนผูประกอบการ ระบบเวลาจริงและการเขียนโปรแกรม โจทยและปญหาจริงในกลุมเกษตร 

กลุมอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ 

    Embedded systems technology; embedded system hardware; embedded system 

software; embedded microcontrollers; embedded programs; low-power computing; reliable 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

46

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  วิศวกรรมขอมูล 3((3)-0-6) 

  Data Engineering 

แนะนําวิศวกรรมขอมูล การทําความสะอาดขอมูล การแปลงขอมูล การบูรณาการขอมูล เอสคิวแอล 

และ โนเอสคิวแอล สถาปตยกรรมขอมูลขนาดใหญ การสตรีมขอมูล ขอมูลเสมือน แนวคิดวิทยาการขอมูล การ

โปรแกรม กรณีศึกษา 

 Introduction to data enigeering; data cleansing; data transformation; data integration; 

SQL and NoSQL; big data architecture; data streaming; data virtualization; data science concept; 

programming; case study 
 

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเนื่อง        3((3)-0-6) 

 Elements of Continuous Software Development 

แนะนําการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเนื่อง แนะนําการทดสอบซอฟตแวร แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ

เขียนโคด เคร่ืองมือและข้ันตอนการทํางานแบบอัตโนมัติ การทดสอบซอฟตแวรแบบอัตโนมัติ การบูรณาการโคด

อยางตอเนื่อง  การสงมอบซอฟตแวรแบบตอเนื่อง นิยามโครงสรางพื้นฐานดวยโคด 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  สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 2((2)-0-4) 

  Statistic for data analysis using R 

 ทฤษฎีเซทและทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน

แบบตอเนื่องและไมตอเนื่องและการแจกแจงความนาจะเปนสะสม คาคาดหมายของฟงกชันความนาจะเปน 

กระบวนการสโทแคสติก การแจกแจงตัวอยาง การคาดหมาย การวิเคราะหความแปรปรวน ทฤษฎีการประมาณ

คา การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ การโปรแกรมภาษาอาร 

 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 
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240-328  การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 2((2)-0-4) 

  Data Analytics and Data Science 

  แนะนําแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัดการขอมูลแบบโครงสราง การเตรียมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล การสกัดขอมูลสําคัญเพ่ือทํานายผลการวิเคราะห และการสรางภาพจากขอมูล 

  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  ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 9((6)-6-15) 

  Mobile Applications Developer Module 

  แนวคิดการเปนผูประกอบการ ออกแบบความคิด วิธีการแบบอไจล เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ 

อัลกอริทึมและการแกปญหา สถาปตยกรรมเว็บ การวิเคราะหอัลกอริทึมพื้นฐาน ภาษาของฐานขอมูล กลยุทธ

อัลกอริทึม การสรางแบบจําลองขอมูล อัลกอริธึมการคํานวณ ความตองการและขอกําหนดซอฟตแวร อัลกอริทึม

แบบกระจาย การออกแบบซอฟตแวร การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบและตรวจสอบซอฟตแวร เทคนิค

การนําเสนอ เครื่องมือซอฟตแวรและสภาพแวดลอม ยูไอ/ยูเอ็กซ การควบคุมเวอรชัน ความมั่นคงและความเปน

สวนตัว การติดตามขอกําหนดและขอบกพรอง เทคนิคการเจรจาตอรอง การสรางอัตโนมัติ การใชเอพีไอ โครงราง

เอพีไอและการพัฒนา ไมโครเซอรวิส การวิเคราะห ออกแบบทดสอบและประเมินผลระบบที่ใชคอมพิวเตอร 

กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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  ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 

  Game Designer and Developer Module 

  องคประกอบเกม แพลตฟอรม โหมดผูเลน เปาหมาย ประเภท องคประกอบผูเลน ภาษาโปรแกรมเกม 

สถาปตยกรรมเกม แนวคิดทางคณิตศาสตร การตรวจจับการชนกัน แอนิเมชัน ปญญาประดิษฐ การออกแบบเกม 

การพัฒนาเกม การตลาดและการบํารุงรักษา วิศวกรรมซอฟตแวร ระบบฐานขอมูล กรณีศึกษาที่ทันสมัย 

กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 
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  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  ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม 9((6)-6-15) 

  Cross-Platform Web and Application Developer Module 

  การพัฒนาแอพมือถือหลากหลายแพลตฟอรมพรอมเทคโนโลยีเว็บ ระบุและวิเคราะหความตองการ

ของผูใช จําลองแบบดิจิทัล เคร่ืองมือและเทคโนโลยีขามแพลตฟอรม เทคนิคขามแพลตฟอรมสําหรับโครงการ แอ

พมือถือขามแพลตฟอรมจากโปรแกรมเว็บ กิจกรรมตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 29110 สําหรับการประกัน

คุณภาพ คุณลักษณะการวิเคราะหและการพัฒนาความตองการตามไอเอสโอ/ไออีซี 29110 การออกแบบแอพขาม

แพลตฟอรม วิศวกรรมซอฟตแวร ระบบฐานขอมูล กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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 29110 standard activities for 

quality assurance; analyze, develop requirement secifications conforming to ISO/IEC 29110 

standard; cross-platform app design; software engineering; database system; real case studies 

from medical or industrial business sectors 
 

240-340  การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส 3((3)-0-6) 

 CMOS VLSI Design   

 แนะนําการออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส ทฤษฎีทรานซิสเตอรแบบมอส เทคโนโลยีกระบวนการผลิต

ซีมอส คาหนวงเวลา ลอจิคอลเอฟฟอรท การลดคาหนวงเวลา กําลังงานไฟฟา การเช่ือมตอ ความเสถียรของวงจร 

การจําลองการทํางานของวงจร การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น การออกแบบวงจรซีเควนเซียล ขั้นตอนการ

ออกแบบและเครื่องมือ 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 
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240-341  การออกแบบระบบฝงตัว 3((3)-0-6) 

 Embedded System Design   

 ประวัติศาสตรและภาพรวมของระบบฝงตัว ไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชงานในระบบฝงตัว โปรแกรมฝง

ตัว การประมวลผลแบบพลังงานตํ่า การออกแบบระบบเชื่อถือได ระเบียบวิธีการและการออกแบบ เครือขาย

ระบบฝงตัว การเช่ือมตอและระบบสัญญาณแบบผสม 

 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  ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย 9((6)-6-15) 

  Network Infrastructure Engineer Module 

  สถาปตยกรรมเครือขายการสื่อสาร โปรโตคอลเครือขายการสื่อสาร เครือขายทองถิ่นและวงกวาง 

ความมั่นคงและบูรณภาพของขอมูล การจัดการเครือขาย องคประกอบของเครือขาย ขอกําหนดการใชงานกับ

ระบบเครือขาย การจําลอง ปญหาดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เก่ียวของกับเครือขายไรสาย กรณีศึกษา

จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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  ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) 

  High-performance Computing Engineer Module 

  การเขียนโปรแกรมที ่ขับเคลื ่อนดวยเหตุการณและเกิดขึ ้นพรอมกัน อัลกอริทึมแบบกระจาย 

แบบจําลองระบบกระจาย ความซับซอนของอัลกอริทึม ภาวะพรอมกัน การจัดกําหนดการและการสง การ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ระบบไฟล เครื ่องมือวัดประสิทธิภาพ โครงสรางพื้นฐานแบบกระจาย การ

วิเคราะหออกแบบทดสอบและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบขนาน สถาปตยกรรม

และการเขียนโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย การโปรแกรมเธรด เธรดโพสิกซและโอเพนเอ็มพ ีอารพีซี อาร

เอ็มไอ และเอ็มพีไอ โมเดลการเขียนโปรแกรมแม็บรีดิวซและระบบไฟลแบบกระจาย การจัดการคิวขอความและ

ภาวะติดตาย การจัดกําหนดการและการทําโหลดบาลานซ อัลกอริธึมการกระจายขั้นสูง การคํานวณอเนกประสงค

ในหนวยประมวลผลกราฟก จีพีจีพียู การประมวลผลเวกเตอรและการโปรแกรมเอสไอเอ็มดี การออกแบบ

สถาปตยกรรมที่ปรับขยายไดขนาดใหญ ไมโครเซอรวิส การคํานวณคลัสเตอร ระบบคอมพิวเตอรที่รองรับความ

ผิดปกติ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  Event-driven and concurrent programming; distributed algorithms; distributed system 

models; algorithmic complexity; concurrency; scheduling and dispatch; system performance 
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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  ชุดวิชาเจาหนาที่ความมั่นคงไซเบอร 9((6)-6-15) 

  Cybersecurity Officer Module 

  เทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร การประเมินและจัดการความเสี่ยงในโลกไซเบอร ภัยคุกคามและ

การปองกันในโลกไซเบอร ความมั่นคงของระบบควบคุมโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ การออกแบบและการรักษา

ความมั่นคงระบบไซเบอรทางกายภาพ การแฮ็กขอมูลอยางมีจริยธรรม การวิเคราะหและปองกันซอฟตแวรที่เปน

อันตราย การจัดการเหตุการณ ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคงของขอมูล ไอเอสโอ 27000 ความมั่นคงและ

ความเปนสวนตัว แนวทางปฏิบัติที่สําคัญขององคกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการนําเสนอ การ

เขารหัส ความมั ่นคงเครือขาย การเขียนโปรแกรมยูนิกส กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรือ

อุตสาหกรรม 

  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; ISO27000; 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 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ 3((3)-0-6) 

 Network Modeling and Performance Analysis  

 แนะนํากระบวนการสโทแคสติก  กระบวนการปวซอง  กระบวนการเบิรธ-เด็ธ ทฤษฎีลูกโซแบบ

มารคอฟทฤษฎีคิว  การวิเคราะหสมรรถนะสําหรับการจําลองคิว 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 
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240-361   โพรโทคอลเครือขาย 3((3)-0-6) 

 Network Protocols 

      แนะนําโพรโทคอลเครือขาย การจัดเสนทางของไอพีแพ็กเกต เออารพี/อารเออารพี อินเทอรเน็ตโพร

โทคอล ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี เอสซีทีพี การมัลติคาสท ดีเฮ็ทซีพี การล็อกอินทางไกล เอฟทีพี เอสเอ็มที

พี ปอบและเม็ป เอสเอ็นเอ็มพ ีและโพรโตคอลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

               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   การเขารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6) 

  Cryptography and Blockchain 

  พีชคณิค เทคโนโลยีการเขารหัส ลายเซ็นดิจิทัล แฮชชิง คริปโทเคอรเรนซี บล็อกเชน ระบบนิเวศ

บล็อกเชน สัญญาอัจฉริยะ การใชงานเชิงพาณิชย กรณีศึกษา 

  Algebra, encryption technology, digital signatures, hashing, cryptocurrency, blockchain 

ecosystem, smart contracts, commercial use cases, case studies 
 

240-371  ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอท ี 9((6)-6-15) 

  IoT System Developer Module 

  เทคโนโลยีระบบไอโอที ฮารดแวรไอโอที ซอฟตแวรไอโอที ประสิทธิภาพดานพลังงาน การออกแบบ

วงจรดิจิทัลไมโครอิเล็กทรอนิกส การเปนผูประกอบการ โจทยและปญหาจริงในกลุมเกษตร กลุมอาหารและ

สุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ 

 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  ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) 

  IoT Data Analyst Module 

  การบริหารจัดการขอมูลที่รวบรวมไดจากอุปกรณไอโอที ทฤษฎีการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใช

งานแพลตฟอรมสําหรับการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล การเปนผูประกอบการ โจทยและปญหาจริงในกลุมเกษตร 

กลุมอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ 

  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 
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240-373  ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใชพลังงานตํ่าและแบบใชสําหรับสวมใส 9((6)-6-15) 

  Wearable and Low Power IoT device developer module 

  อุปกรณไอโอที การใชพลังงานของอุปกรณ การจัดเก็บขอมูลของอุปกรณ การสรางตนแบบอุปกรณ 

แนวคิดการพัฒนาอุปกรณ การทดสอบอุปกรณ การเปนผูประกอบการ โจทยและปญหาจริงในกลุมเกษตร กลุม

อาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ 

  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  การประมวลผลสัญญาณและภาพ  3((3)-0-6) 

 Signals and Image Processing       

 ทฤษฏีและหลักการของการประมวลผลขอมูลสัญญาณและภาพแบบดิจิทัล การไดมาของขอมูล

สัญญาณและภาพ การสุมตัวอยางและควอนไทเซชัน การคอนโวลูชัน อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรแบบตอเนื่อง

และไมตอเนื่อง การกรองสัญญาณและภาพเชิงตําแหนง การกรองสัญญาณและภาพเชิงความถ่ี การวิเคราะหภาพ

เชิงสัณฐานวิทยา  การแยกขอมูลภาพ การประมวลผลภาพกับรูปรางและโครงสรางของภาพ การรูจําภาพ การบีบ

อัดขอมูลภาพ 

 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 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 

 Computer Control systems   

 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร ผลตอบสนองในโดเมนเวลา ความเสถียรและความคลาดเคล่ือน 

ทางเดินของราก ผลตอบสนองในโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมแบบ PD, PID การแปลง Z เวลาการสุม

ขอมูล สมการผลตาง การแปลงระบบเวลาตอเน่ืองเปนระบบเวลาเต็มหนวยและระบบเวลาเต็มหนวย  การใชงาน

โปรแกรมชวยวิเคราะหทางคณิตศาสตร การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมบนไมโครคอนโทรเลอร  

 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.         
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240-382   Signals and Systems 3((3)-0-6) 

   สัญญาณและระบบ 

  พ้ืนฐานของสัญญาณ สัญญาณแบบตางๆ ระบบความสัมพันธระหวางอินพุทและเอาทพุท คอนโวลูชัน 

คุณสมบัติตางๆ ของคอนโวลูชัน ทั้งในเวลาตอเนื่องและเวลาเต็มหนวย อนุกรมฟูเรียรในเวลาตอเนื่องและเวลาเต็ม

หนวย ความสัมพันธระหวางเวลาและความถ่ี การแปลงฟูเรียรในเวลาตอเน่ืองและเวลาเต็มหนวย 

  Basic of signals, relation betweeen 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  ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 9((6)-6-15) 

  Artifitial Intelligence and Robotic Control Engineer Module 

 พื้นฐานปญญาประดิษฐ การเรียนรูเชิงลึก หุนยนตโมบายล เซ็นเซอรในหุนยนต คอนโทรลเลอร พีดี 

พีไอ พีไอดี โครงสรางของโปรแกรมควบคุมหุนยนต แนวคิดของผูประกอบการ เครือขายไรสาย การเชื่อมตอและ

การสื่อสาร อัลกอริทึมและการแกปญหา การประมวลผลสัญญาณ ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว การ

ประมวลผลภาพ เทคนิคการเจรจาตอรอง เซ็นเซอร เทคนิคการนําเสนอ มอเตอรและการควบคุมเบื ้องตน 

กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

 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  ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 9((6)-6-15) 

  Modern Industrial Automation Engineer Module 

  การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การวัดกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย การควบคุมการเคล่ือนไหวและระบบขับเคล่ือน อินเทอรเฟสเคร่ืองมนุษย (เอชเอ็ม

ไอ) อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง แพลตฟอรมและความยืดหยุน ระบบตรวจสอบเครื่องจักร ระบบ

ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตมือถือ โปรแกรมประยุกตเว็บ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรือ

อุตสาหกรรม 

  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; 
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database systems; mobile applications; web applications; real case studies from medical or 

industrial business sectors 
 

240-393  ชุดวิชาวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศนดานอุตสาหกรรม 9((6)-6-15) 

  Industrial Machine Vision Engineer Module 

  พื้นฐานของการมองเห็นคอมพิวเตอร: ธรรมชาติของภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เปนเนื้อเดียวกัน การ

ไดมาของภาพ การสรางภาพทางเรขาคณิตและออปติคอล การฉายภาพมุมมอง เทคโนโลยีกลองและการออกแบบ

ระบบการมองเห็น พื้นฐานของการประมวลผลภาพ: การกรอง การตรวจจับขอบ การตรวจจับคุณสมบัติ รูปทรง 

การแบงสวน ตัวดําเนินการทางสัณฐานวิทยา การสอบเทียบ: รุนของกลอง พารามิเตอรกลองภายในและภายนอก 

การปรับเทียบกลอง การเคลื่อนไหว: ตรวจจับการเคลื่อนไหวไหลออปติคอลการติดตามวัตถุจับการเคลื่อนไหว 

การถายภาพสามมิติ: เรขาคณิตแบบ Epipolar การมองเห็นแบบสามมิติ การถายภาพชวงแอคทีฟ แสงแบบมี

โครงสราง การสรางแบบจําลองและการลงทะเบียน: เทคนิคการสรางแบบจําลองสําหรับระบบอัตโนมัติ ฟวชัน

ขอมูล การทําแผนท่ีความไมแนนอน การลงทะเบียน การประมาณแบบ Pose แอปพลิเคชัน: การควบคุมคุณภาพ

ขอเสนอแนะภาพ การทําแผนท่ีและคําแนะนําหุนยนต การตรวจสอบกิจกรรม การประมาณการเคล่ือนไหว ระบบ

อัตโนมัต ิอุปกรณถายภาพชีวการแพทย กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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  ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคลื่อนท่ี 9((6)-6-15) 

  Mobile Robot Developer Module   

  หลักการทํางานและการออกแบบหุนยนตโมบาย ชนิดหุนยนตโมบาย ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับ

หุนยนต ระบบปฏิบัติการสําหรับหุนยนต แอคชูเอเตอร เซ็นเซอร การควบคุมหุนยนต การสรางแผนที่ การ

วางแผนการเคลื่อนที่ การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การเรียนรูของหุนยนต การจําลองการทํางานของหุนยนต การ

สื่อสารระหวางหุนยนตกับหุนยนต การสื่อสารระหวางหุนยนตกับสถานีฐาน การประยุกตใชงานหุนยนตโมบาย 
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หลักการทํางานของโดรน หุนยนตกู ภัย หุนยนตเตะฟุตบอล หุนยนตชวยงานมนุษย และหุนยนตชวยงานใน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

  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  ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซื้อขายหุน 9((6)-6-15) 

  Stock Trading Robot Developer Module    

  หลักการลงทุนในตลาดหุน หลักการลงทุนในตลาดโฟเรกซ หลักการซื้อขายดวยหุนยนต การใช

โปรแกรมหุนยนตสําหรับการลงทุน กลยุทธการลงทุน การใชภาษาเอ็มคิวแอลสําหรับพัฒนาหุนยนตซื้อขาย การ

ดึงขอมูลตลาดหุน การพัฒนาระบบการเรียนรูเครื่องสําหรับทํานายตลาดหุน การออกแบบและพัฒนาหุนยนตซื้อ

ขายสําหรับตลาดหุนและตลาดโฟเรกซ 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 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 3(0-9-0) 

 Computer Engineering Project I 

 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :  240-121, 240-122 และ 240-308 

 นักศึกษาแตละคนจะตองทําโครงงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรหนึ่งโครงงานซึ่งคลุมสองเทอม 

โดยเนนงานดานการออกแบบและการสราง หรือการศึกษาคนควาจากการทดลอง นักศึกษาจะตองรายงาน

ความกาวหนาของงานดวยการพูดในที่สัมมนาเปนระยะๆ แมวานักศึกษาจะไดรับการแนะนําปรึกษาจากอาจารยที่

ปรึกษาอยางนอยหนึ่งคน นักศึกษาจะตองแสดงความคิดริเริ่มและเปนผูดําเนินการแกปญหาตาง ๆ เองเปนสวน

ใหญ 

 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 
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240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 3(0-9-0) 

 Computer Engineering Project II 

 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน :   240-401 

 เปนวิชาตอเนื ่องจากวิชา 240-401 โดยเปนการดําเนินงานตอเนื่องไปจนกระทั ่งเสร็จโครงงาน 

นําเสนอผลงานดวยวิธีการปากเปลา และนําเสนอช้ินงาน รวมท้ังเขียนรายงานฉบับสมบูรณดวย 

 Continuing of 240-401 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  เตรียมสหกิจศึกษา   1((1)-0-2) 

 Cooperative Education Preparation 

 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 240-123 และ 240-228 

การเตรียมความพรอมกอนการฝกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคนควาเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการ ฝกงาน การพัฒนาโครงรางการศึกษาวิจัยสําหรับสหกิจศึกษา การวางแผนงานวิจัยและสัมมนา การ

นําเสนอรายงานหนาช้ัน 

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  สหกิจศึกษา   7(0-35-0) 

 Cooperative Education  

 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน : 240-403 

 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานในสถานประกอบการที่ภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษาจะตอง

มีช่ัวโมงการทํางานเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 640 ช่ัวโมง  เมื่อส้ินสุดการฝกงาน นักศึกษาตอง

นําเสนอและจัดทํารายงานใหกับสถานประกอบการ 

 On the job training as a full- time staff of an approved workplace for a period not less 

than 16 weeks or 640 hours including oral presentation and final report submission to the 

entrepreneur 
 

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6) 

 Data Mining and Applications 

 แนะนําเหมืองขอมูล คุณสมบัติของขอมูล การเตรียมขอมูล วิธีลดขอบเขตของขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล ตนไมสําหรับการตัดสินใจ กฎของความเช่ือมโยง การแบงประเภทของขอมูล การจัดกลุมของขอมูล การ

คนพบความรูในฐานขอมูล เทคนิคในการประเมินผล การประยุกตใชงานเหมืองขอมูล 
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 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 ขั้นตอนวิธีขั้นสูง  3(0-6-3) 

 Advanced Algorithms 

 ตัวอยางปญหาทางขั้นตอนวิธี  กราฟ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบการแบงแยกเพื่อเอาชนะ 

การโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงเรขาคณิต ปญหาแบบ เอ็นพี และปญหาที่ไมสามารถจัดการไดทางการ

คํานวณ กลุมของปญหาที่อยูนอกเหนือ เอ็นพี  ขั้นตอนวิธีการประมาณ การคนหาแบบทองถิ่น ขั้นตอนวิธีที ่ใช

หลักการสุม      

 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  หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง 3((3)-0-6) 

 Principles of Real Time Systems   

     พื ้นฐานการออกแบบระบบทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร การทํางานตามเวลาจริง นโยบายความ

ปลอดภัยสูงสุด  ระบบสมองกลฝงตัวที่มีความนาเชื่อถือและทนทานตอสิ่งแวดลอม พื้นฐานการรวมระบบของ

ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง กระบวนการทํางานแบบขัดจังหวะ การทํางานหลายงานพรอมกัน และแนวคิดการ

จัดลําดับงาน  

                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  สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม 3((3)-0-6) 

 Multi-Core Programming and Architecture  

 แนะนําสถาปตยกรรมมัลติคอร แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบขนาน การทําขนานในระดับเธรด  

รูปแบบที ่ใชในการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบักโปรแกรมแบบขนาน การวิเคราะหและปรับปรุง

ประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน   

 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 
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240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง 3((3)-0-6) 

 High Performance Microprocessors 

 ทิศทางของเทคโนโลยี โพรเซสเซอรแบบไปปลายน โพรเซสเซอรแบบเวกเตอร  โครงสรางซุปเปอรสเก

ลาร การประมวลผลแบบไมเรียงลําดับ การคํานวณแบบทํานาย  คําสั่งระบบคอมพิวเตอรที่ระบุการทํางานแบบ

ขนานในระดับคําส่ังอยางชัดแจง  การออกแบบโครงสรางลําดับช้ันของหนวยความจํา  เทคนิคการควบคุมการไหล

ของขอมูลระหวางรีจิสเตอรขั้นสูง การจัดองคกรหนวยความจําแคช การทํานายการบรานชแบบคงที่และแบบ

พลวัต  การบรานชแบบซีโรไซเคิล การทํามัลติเธรดและและมัลติโพรเซสเซอรระดับชิป 

 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 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต  3((2)-2-5) 

 Internet Programming 

 เทคนิคการเขียนโปรแกรม การขับเคลื่อนดวยเหตุการณ การประมวลผลโดยขึ้นอยูกับสถานะ การ

ประมวลผลโพรโตคอล โมดูล การโปรแกรมแบบกระจาย เว็บเซอรวิส เซิรฟเวอรโครงสรางขอมูล ผูบอกรับขาว 

และผูแจงขาว การเชื่อมตอกับเครือขายสังคม การรองรับการขยายตัว เครือขายสงเนื้อหา การแบงภาระงาน 

พร็อคซ่ีแบบยอนกลับ การส่ือสารแบบเวลาจริงผานเว็บ การเฝาตรวจบริการ 

 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 หลักการหุนยนต 3((3)-0-6)   

 Principle of Robotics  

  วิวัฒนาการของหุนยนต ผลกระทบของเทคโนโลยีหุ นยนตตอสังคม หลักการพื้นฐานของหุนยนต 

โครงสรางของหุนยนต ตนแบบทางคณิตศาสตรสําหรับหุนยนต การมองเห็น การวางแผนการเคลื่อนที่ กลศาสตร

การเคล่ือนไหว กลศาสตรการเคล่ือนไหวผกผัน ขั้นตอนวิธีและวิธีการแกปญหา การควบคุม การจัดการขอมูล ตัว

ตรวจจับ การออกแบบการวางแผนการทํางาน การเขียนโปรแกรมในการควบคุมหุนยนต กรณีศึกษา สรางชุด

ขับเคล่ือนหุนยนตดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 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 
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management; sensors; task planning; robot control programming techniques; case studies, 

construct robots driven by a microcontroller 
 

240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ  3((3)-0-6) 

 Computer Vision Theory and Practice  

 แนวคิดหลักทางดานคอมพิวเตอรวิทัศน การสรางภาพ แบบจําลองกลองและการปรับเทียบมาตรฐาน

การสกัดคุณลักษณะสําคัญจากภาพ การตรวจจับการเคลื่อนไหว เทคนิคการลบพื้นหลังและเทคนิคออพติคอล

โฟลว  การติดตามวัตถุคาลแมนและ การกรองเกาะกลุมแนนการจัดแยกและจดจําวัตถุ เค-มีน วิธีการของฮารไลก 

ระบบสเตอริโอวิชัน เรขาคณิตแบบอิปโพลาร การสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพหลายมุมมอง เทคนิคทาง

พีชคณิตและเทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดที่เกี่ยวของ คาไอเกน เวกเตอรลักษณะเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน 

การหาคาเหมาะท่ีสุดดวยกําลังสองนอยที่สุดและวิธีเกรเดียนตดีเซนท  

 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; 3D reconstruction from multiple views; 

linear algebra, matrices, rank, products, eigen values and eigen vectors, singular value 

decomposition; optimization, least square method, gradient descent method 
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คําอธิบายรายวิชาท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 

240-207  การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล 2((1)-2-3) 

  Programming and Data Structures 

   รายวิชาบังคับเรียนกอน: 200-116 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 

   Prerequisite: 200-116 Basic Engineering Programming 

 กระบวนทัศนของการเขียนโปรแกรม ตัวแปรชนิดขอมูลนิพจน โครงสรางควบคุม กลยุทธในการแก

โจทยปญหาอารเรย ขอความ การจัดการหนวยความจําแบบเฉพาะใชงาน โครงสรางขอมูลแบบเช่ือมตอ แถวคอย 

กองเรียงทับซอน ตารางแฮช กราฟตนไมการยอนรอย 

 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  วิศวกรรมซอฟตแวร 2((2)-0-4) 

  Software Engineering 

 แนะนํากระบวนการพัฒนาซอฟตแวร วงจรชีวิตของซอฟตแวร ความตองการและขอกําหนดของ

ซอฟตแวร วิศวกรรมการคนหาความตองการของระบบซอฟตแวร หลักการออกแบบซอฟตแวร การทดสอบและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟตแวร มโนทัศนของการแปลภาษา มโนทัศนของการบริหารจัดการโครงการพัฒนา

ซอฟตแวร การประกันคุณภาพของซอฟตแวร การคงทนตอความผิดพลาดของซอฟตแวร วิวัฒนาการของ

ซอฟตแวร การบํารุงรักษาซอฟตแวรหลังการพัฒนา แนะนําเคร่ืองมือและส่ิงแวดลอมในการพัฒนาซอฟตแวร 

 Introduction to software development process; software life cycle; software 

requirement and specificaions; 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 
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย   

 001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2((2)-0-4)  

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ

ทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนาอยางยั่งยืน การวิเคราะห

การนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพื ้นที่ระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือชุมชนในระดับทองถิ ่น และ

ระดับประเทศ  

 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 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย  1((1)-0-2) 

  Health for All 

  หลักการและข้ันตอนการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติการชวยชีวิตข้ันพื้นฐานในสถานการณจําลอง  ปญหา

สุขภาพจิตที่พบบอย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องตนของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวัย 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

  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 ประโยชนเพ่ือนมนุษย 1((1)-0-2) 

  Benefit of Mankinds 

 การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 

หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง     

 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 

principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 

กลุมสาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตที่สันติ 

 895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 

  Good Citizens 

   บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  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 

การมีสติและความรูสึกตัว ความสุขของชีวิต การรูเทาทันตนเองและสังคม การเขาใจ ยอมรับ และ

เคารพความแตกตางหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการทํางาน การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค การใชชีวิต

ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   

          Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 

understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 

problem-solving; living in diversity    
 

กลุมสาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ   

 001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 

   Idea to Entrepreneurship 

   การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทํา

แนวคิดธุรกิจดวยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม 

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

business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 

กลุมสาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทัน และการรูดิจิทัล 

กลุมสาระท่ี 4.1 การอยูอยางรูเทาทัน  

 315-201 ชีวิตแหงอนาคต 2((2)-0-4) 

  Life in the Future 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใชชีวิตในอนาคต ปญญาประดิษฐ 

 Climate change in the future; bIoTechnology and nanotechnology; clean energy; 

information technology for living in the future; artificial intelligence 

 

 820-100 รักษโลก รักษเรา 2((2)-0-4) 

  Save Earth Save Us 

 หลักการอยูอาศัยและใชชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปรับตัวตอสภาพแวดลอม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนคนรุนใหมอยาง

สรางสรรค ทันสมัยและย่ังยืน  
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 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 ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 

  Modern Life for Green Love 

  สถานการณสิ่งแวดลอมโลกในปจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 

สถานการณการใชนํ้าและผลกระทบจากชีวิตประจําวัน สถานการณอากาศเสียและการผลิตขยะมูลฝอย วิธีการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 

 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 โลกแหงอนาคต 2((2)-0-4) 

  The Future Earth 

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร กาวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบตอชีวิตมนุษยและสังคมยุค

ใหมในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม ปญหาโลก ปญหา

สังคม ความเส่ือมถอยของความกาวหนา 

Advancement in science; fast- growing technologies and their impacts on human life and 

modern society in 21 st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and 

environment; global and social problems; drawbacks of the advancement 
 

 472-115 ฉันตองรอด  2((2)-0-4) 

  Survival 101  

 เขาใจและเรียนรูการเอาตัวรอด การแกไขปญหาเฉพาะหนา การเอาตัวรอดในสถานการณตาง ๆ ที่

แตกตางกัน เชน ภัยธรรมชาติ แผนดินไหว นํ้าทวม และ เหตุการณสึนามิ การเรียนรูในการปองกันตนเองจากภัย

ใกลตัว และนําเอาความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  

  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 
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กลุมสาระท่ี 4.2 การรูดิจิทัล  

 345-104 รูทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 

  Digital Technology Literacy) 

  การเรียนรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางเขาใจและปลอดภัย 

ฝกฝนการใชงานโปรแกรมประยุกตที่จําเปนตอการทํางาน การฝกใชงานแอปพลิเคชันในคลาวดคอมพิวติ้ง เพื่อ

การปฏบัิติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

  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  การเชื่อมตอสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

  Internet of Thing for Digital life 

  แนะนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุคใหม, แนะนําเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม, การใชงานอินเทอรเน็ตอยาง

ชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมตอสรรพสิ่งและการประยุกตใชงาน แนะนําโปรแกรมประยุกตที่จําเปนสําหรับ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 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  ปจจัยท่ี 5 2((2)-0-4) 

  The 5th need 

ความสําคัญและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทัล กลุมชวงอายุของคนในแตละยุคกับส่ือสังคม แอปพลิเค

ชันสื่อสังคม สื่อสังคมในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบันเทิง ประโยชนและโทษของส่ือ

สังคม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรและความเปนสวนตัวของขอมูล 

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 ดาบสองคม 2((2)-0-4) 

  Black and White 

ตระหนักและรูเทาทันสื่อสังคมในยุคดิจิทัล เรียนรูในการใชประโยชนจากสื่อดิจิทัลเพ่ือสรางสรรคสังคม 

และรูทันภัยอันตรายจากการใชส่ือดิจิทัล 
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Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using 

social media; understand the disadvantage from using social media 

 

กลุมสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

กลุมสาระท่ี 5.1 การคิดเชิงระบบ 

 315-202 การคิดกับการใชเหตุผล 2((2)-0-4) 

 Thinking and Reasoning 

 นิยามและความสําคัญของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลักเหตุผล การให

เหตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types 

of thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
 

 895-011 การคิดเพ่ือสรางสุข 2((2)-0-4) 

  Creative Thinking 

 ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกําหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิง

บวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ และการประยุกตรูปแบบการคิดมาใชในการดําเนินชีวิตและ

การทํางาน 

 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 การคิดเชิงบวก 2((2)-0-4) 

  Positive Thinking 

 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทักษะในการดําเนินชีวิตและจุดมุงหมายของการมีชีวิต 

 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 

 142-124 การแกปญหาแบบสรางสรรค 2((2)-0-4) 

 Creative Problem Solving  

ปจจัยและสาเหตุของปญหา การทําความเขาใจปญหา ประเภทของปญหา ขั ้นตอนการแกปญหา 

อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแกปญหาดวยอัลกอริทึม การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และมุมมองตาง ๆ ความนาเชื่อถือและความสัมพันธกัน แหลงที่มาของขอมูล การทําความเขาใจแหลงที่มาของ

ขอมูล หลักฐาน ขอเท็จจริง ความถูกตองและความนาเชื่อถือ 

 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem 

solving steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with 
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algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, 

understanding the sources of information, evidences, facts, validity and reliability 
 

 472-114  กบนอกกะลา 2((2)-0-4) 

  Creative Thinking  

  ความคิดครอมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนาความคิดสรางสรรคผานการระดมสมอง; แผนผัง

ความคิด; การปรับมุมมองใหม และ การเลนบทบาทสมมุต ิ

  Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 

brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  

 

กลุมสาระท่ี 5.2 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

 322-100  คํานวณศิลป 2((2)-0-4) 

  The Art of Computing  

 คณิตศาสตรรอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยคารายป การรวบรวม

และจัดการขอมูลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและการนําเสนอ 

 Mathematics in surroundings; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 

collection and management data; introduction to data analysis and presentation 
 

 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ 2((2)-0-4) 

  Thinking and Predictable Behavior 

 การคิดเชิงระบบ การแกปญหา พฤติกรรมศาสตร การตัดสินใจ การทํานายพฤติกรรม 

 Systematic thinking; problem solving; behavioral science;decision making; behavior 

prediction 
  

 142-129 คิดไปขางหนา 2((2)-0-4) 

  Organic Thinking 

  การคิดวิเคราะห การสันนิษฐานและการสมมติ ขอสมมติฐาน การคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย การคนหา

ขอมูล การคนหาปญหาและการแกปญหา การทํานาย ตรรกศาสตร การวิเคราะหเชิงตัวเลข การเชื่อมโยง  และ

การสรางสรรคส่ิงตาง ๆ การเพ่ิมมูลคา   

  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 เงินในกระเปา 2((2)-0-4) 

  Pocket Money 
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 ความสําคัญของการออมเงิน การตั ้งเปาหมายการออม วางแผนการใชจายและการออมอยางมี

ประสิทธิภาพ การคํานวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 

effectively; calculation of saving for emergency case  
 

กลุมสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 

 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

  Everyday English 

 การฟงและการอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกลตัวและไมซับซอน เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียด 

ไวยากรณและสํานวนภาษาสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 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 ภาษาอังกฤษพรอมใช 2((2)-0-4) 

  English on the Go 

 การฟงและการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอที่เปนปจจุบัน เพื่อความเขาใจ การสรุปความและการ

ตีความ ไวยากรณและสํานวนภาษาท่ีซับซอนสําหรับการพูดและเขียนเพ่ือส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 

 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 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 

  English in the Digital World 

 การฟงและอานภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นตอสาระท่ีฟงและอานอยาง

มีวิจารณญาณ 

 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 

reading texts through speaking and writing 
 

 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 

  English for Academic Success 

 การฟงและการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะหสารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ

แสดงความคิดเห็นตอสารอยางมีวิจารณญาณ 

 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 

academic texts through speaking and writing 
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กลุมสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา 

กลุมสาระท่ี 7.1 สุนทรียศาสตร 

 895-020  ขิมไทย  1((1)-0-2) 

  Thai Khim 

 ขิมไทย องคประกอบของขิมไทย ปฏิบัติการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดวยขิมไทย 

 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 รอง เลน เตนรํา 1((1)-0-2) 

  Singing, Playing, Dancing 

 เพลงพื้นบาน เพลงรองและเครื่องดนตรีประกอบเพลงพื้นบาน รํากลองยาว เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนรํา

กําเคียว 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 

 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง เครื่องประกอบจังหวะตาง ๆ กลอง

ยาว กลองแขก โทน รํามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหมง 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 กีตาร  1((1)-0-2) 

  Guitar 

 กีตารข้ันพื้นฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเลนบันไดเสียง บทเพลงของกีตาร เพลงสมัย

นิยม 

 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 

 895-024 อูคูเลเล  1((1)-0-2) 

  Ukulele 

 อูคูเลเลขั้นพืน้ฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเลนบันไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล เพลง

สมัยนิยม 

 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
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 895-025 ฮารโมนิกา 1((1)-0-2) 

  Harmonica 

 ฮารโมนิกาข้ันพ้ืนฐาน สําเนียง คุณภาพและสําเนียงของเสียง การเลนบันไดเสียง บทเพลงของฮารโมนิกา 

เพลงสมัยนิยม 

 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular 

music 
 

 895-026  ดูหนังดูละครยอนดูตน 1((1)-0-2) 

  Drama and Self-reflection 

 สุนทรียะจากภาพยนตรและละคร ขอคิด ตัวตนมนุษย ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมจากภาพยนตรและ

ละคร 

 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection 

from the film and drama 

 

 895-027  อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 

  Appreciation in Thai Language 

 ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรูสึกนึกคิด คุณคา ความงดงาม การส่ือความหมายไดตามวัตถุประสงค 

 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 

as intended 
 

 895-028  การวาดเสนสรางสรรค 1((1)-0-2) 

  Creative Drawing 

 วาดเสนจากส่ิงแวดลอม การรางภาพสามมิติ การถายทอดจินตนาการดวยลายเสน 

 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 

 340-162 สุนทรียศาสตรการถายภาพ 1((1)-0-2) 

  The Aesthetic in Photography 

 แสง สี และเงา; การจัดองคประกอบภาพ; สุนทรียะในการถายภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม; สุนทรียะ

ในการถายภาพพฤติกรรมมนุษย; สุนทรียะในการถายภาพเพ่ือศิลปะ และ สุนทรียะในการถายภาพเพ่ือการส่ือสาร

 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 ความงามของนาฏศิลปไทย 1((1)-0-2) 

  Aesthetics of Thai Dance 
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  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับนาฏศิลปไทย การแตงกายตามแบบนาฏศิลปไทย เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป

ไทย ทารําตามแบบนาฏศิลปไทย การแสดงนาฏศิลปไทยในรูปแบบตาง ๆ 

 General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; 

basic Thai dance movements; Thai dance performances 
 

 472-116 ถักทอเสนใย เขาใจทองถิ่น 1((1)-0-2) 

  Local Arts and Fabric 

 เรียนรู เห็นคุณคา ซาบซึ้งในงานศิลปะของทองถิ่น เห็นประโยชนของศิลปะ สะทอนความเปนอยูภายใน

ทองถิ่นผานกิจกรรม เชน การลงพื้นท่ีในทองถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรียนรูกับครูชุมชน 

  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 

 การสรางสุนทรียศาสตรในชีวิต บนพื้นฐานของความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย พลังของทัศนคติ

บวก การเรียนรูและซึบซับความสวยงามของชีวิตผานงานศิลปะ ผานธรรมชาติ ผานงานสุนทรียดานตาง ๆ 

พัฒนาการดานอารมณและความรูสึก เรียนรูเขาเรียนรูเราผานการแสดงออกทางศิลปะ การผอนคลายความตึง

เครียดดวยศิลปะแขนงตาง ๆ การหาแรงบันดาลใจ การสรางกําลังใจ การอยูรวมกันอยางสงบสุข  

 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 พับเพียบเรียบรอย 1((1)-0-2) 

  (Paper Craft) 

การฝกศิลปะประดิษฐดวยกระดาษ การตัด การพับ การสรางสรรคงานศิลปะจากกระดาษ  Paper 

craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 

 142-136 ปนดินใหเปนดาว 1((1)-0-2) 

  Sculpture 

 การสรางงานปนโดยใชวัสดุตาง ๆ เชน ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุน เรียนรูการใชวัสดุและ

เครื่องมือตาง ๆ ในงานปนอยางปลอดภัย การชื่นชมและวิจารณงานปนผานการอานและการอภิปราย การ

พิจารณาพิเคราะหรูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรูพ้ืนฐานดานงานปนเพ่ือตอยอด

ตอไป 
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 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 ก็วาดได 1((1)-0-2) 

  Everyone Can Draw 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวาด การฝกทักษะ การวาดเสน การวาดข้ันพื้นฐาน กางลงแสงเงา การวาด

รูปรางมนุษย  

 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; 

human figures   
 

 142-138 มนตรักเสียงดนตร ี 1((1)-0-2) 

  The Sound of Musics 

 การศึกษาประวัติศาสตร ลักษณะ องคประกอบ ผูประพันธ แนวคิดเชิงดนตรี และการพัฒนาทักษะการ

ฟงดนตรีตะวันตกและตะวันออก  

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 ทองโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 

   Through The World of Art 

  ศาสตรแหงทัศนศิลป การใชสื่อและเทคนิคในการสรางสรรคผลงานศิลปะ  

 Art of Visual art, medium and technique in art creation 

  

142-237 ดีไซนเนอรชุดดํา 1((1)-0-2) 

 The Designers and Their Black Attires 

วิวัฒนาการในการออกแบบ องคประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การออกแบบกับ

วิถีชีวิตประจําวัน 

 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily 

basis 

กลุมสาระท่ี 7.2 กีฬา  

 895-030 วายนํ้า  1((1)-0-2) 

  Swimming 
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 การเคลื่อนไหวกับวายนํ้า กิจกรรมวายนํ้า การนํากิจกรรมวายนํ้าไปใชสรางสุขภาพและทักษะทางสังคม

ในชีวิตประจําวัน 

 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 

 การเคลื่อนไหวรางกายดวยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเทนนิสเปนสื่อเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ

ทักษะทางสังคมที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 

 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 บาสเกตบอล 1((1)-0-2) 

  Basketball 

 สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องตน กติกา มารยาทของ

การเปนผูเลนและผูดูที่ดี นําไปเสริมสรางคุณภาพชีวิต   

 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; 

etiquettes of players and spectators; improve the quality of life 

 895-033  กรีฑา  1((1)-0-2) 

  Track and Field 

 การเคล่ือนไหวกับกรีฑา กิจกรรมกรีฑา การนํากิจกรรมกรีฑาใชสรางสรางสุขภาพและทักษะทางสังคมใน

ชีวิตประจําวัน 

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  ลีลาศ   1((1)-0-2) 

  Social Dance 

 การเคลื่อนไหวกับลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การนํากิจกรรมลีลาศใชสรางสรางสุขภาพและทักษะทางสังคม

ในชีวิตประจําวัน    

 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 
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 การเคลื่อนไหวรางกายดวยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเปตองเปนสื่อเพื่อสรางเสริมสุขภาพและทักษะ

ทางสังคมท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 

 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  คายพักแรม 1((1)-0-2) 

  Camping 

 ความเปนมาและคุณคาของคายพักแรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติกับคายพักแรม ชนิดของคาย 

กิจกรรมคาย  การเปนผูนําและผูตามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูคายพักแรม การนําไปใช 

 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 

 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตัน การนํากิจกรรมแบดมินตันใชสรางเสริมสุขภาพและ

ทักษะทางสังคมในชีวิตประจําวัน 

 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 

 กิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายดวยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใชกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนสื่อในการสรางเสริม

สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health 

promotion; application in daily life 
 

 895-039 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

  Exercise for Health 

 วัตถุประสงค คุณคา และประโยชนของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาการออกกําลังกาย สมรรถภาพทาง

กาย หลักเกณฑและรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกําลังกาย  

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 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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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

        3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 

ชื่อสาขาวิชาที่สําเร็จ

การศึกษา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นางสาวแสงสุรีย  

วสุพงศอัยยะ 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

วศ .บ.  

Doctor of Philosophy 

 

Master of Science 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Computer Science 

 

Computer Science 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Portland State University, United States 

of America  

California state University Chico, United 

States of America 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 

 

2543 

 

2539 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายนิคม   

สุวรรณวร 

 

Ph.D. 

DEA 

 

 

วศ.บ. 

Diplôme de Docteur  

Diplôme d’Etudes 

Approfondies 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Physique 

Systèmes Electroniques 

de Traitement de 

l’information 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Université de Paris-Sud, France 

Université de Paris-Sud, France  

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2550 

2546 

 

 

2542 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายปญญยศ  

ไชยกาฬ 

ปร .ด.  

วศ .ม  

วศ .บ  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง 

2553 

2545 

2542 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายธัชชัย   

เองฉวน 

M.S. 

 

วศ .บ.  

Master of Sciene 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Computer Science 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

National University of Singapore, 

Singapore 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

 

2540 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายเสกสรรค  

สุวรรณมณี  

 

DEA 

 

M.S. 

 

วศ.บ.   

Diplôme d’Etudes 

Approfondies 

Master of Science 

 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

Informatique  

 

Informatique  

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

Université Lyon I, France 

 

Université Paul Sabatier (Toulouse III), 

France 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2546 

 

2544 

 

2540 
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3.2.2  อาจารยประจํา 

 

ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นายสินชัย  กมลภิวงศ 

 

Ph.D. 

 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Electrical and  

Communications  

Engineering) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

The University  of  New  South  

Wales, Australia 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2542 

 

 

 

2530 

 

2527 

352 352 352 352 

2 

 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นายมนตรี  กาญจนะ

เดชะ 

 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Electrical  Engineering)  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

  Old  Dominion  University, 

United States of America  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2543 

 

2538 

 

2533 

352 352 352 352 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นายทวีศักด์ิ  เรืองพีระ

กุล 

 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Electrical  Engineering)  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

Santa Clara University, United 

States of America 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 

 

2538   

 

2534 

352 352 352 352 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

นางทศพร  กมลภิวงศ 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2534 

 

2529 

352 352 352 352 
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ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นางสาววรรณรัช สันติ

อมรทัต 

 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Computer Science) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

University of Manchester, 

England 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง  

2548 

 

2543 

 

2540 

352 352 352 352 

6 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นายสุนทร วิทูสุรพจน 

 

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Engineering Swinburne) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

University of Technology, 

Australia 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2548 

  

2532 

 

2528   

352 352 352 352 

7 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นายธเนศ  เคารพาพงศ 

 

Ph.D. 

 

 

DEA 

 

 

วศ.บ. 

Diplôme de Docteur 

(Systemes 

Automatiques) 

Diplôme d’Etudes 

Approfondies (Systemes  

Automatiques) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

Institut National Polytechnique 

de Toulouse, France 

 

Institut National Polytechnique 

de Toulouse, France 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2545 

 

 

2542 

 

 

2533   

352 352 352 352 

8 x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง

ศาสตราจารย 

 

นางสาวพิชญา  ตัณฑัยย 

 

Ph.D. 

 

M.Phil. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Computer  Science) 

Master of Philosophy 

(Computer  Science) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

University  of  Manchester, 

England 

University  of  Manchester, 

England 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2543 

 

2540 

 

2531 

352 352 352 352 

9 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวสกุณา เจริญ

ปญญาศักดิ์ 

Ph.D. 

 

Diplôme de Docteur 

(Reseaux, 

Institut National Polytechnique 

de Toulouse, France  

2551 

 

352 352 352 352 
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ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

   

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

telecomunications, 

Systems) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 

 

 

2544 

 

2540 

10 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

 

นางสาวเพ็ชรัตน  สุริยะ

ไชย 

 

Ph.D. 

 

M.S. 

 

 

B.S. 

Doctor of Philosophy 

(Computer Science) 

Master of Science 

(Electrical & Computer 

Engineering) 

Bachelor of Science 

(Electrical & Computer 

Engineering) 

Lancaster University, England  

 

Carnegie – Mellon University, 

United States of America 

 

Carnegie – Mellon University, 

United States of America 

2554 

 

2545 

 

 

2543 

352 352 352 352 

11 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายดํารงค เคลาดี วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2537 

 

2531 

352 352 352 352 

12 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวอารีย ธีรภาพเสรี Ph.D. 

 

DEA  

 

 

 

M.S. 

วศ.บ. 

Diplôme de Docteur 

(Computer Science) 

Diplôme d’Etudes 

Approfondies 

(Informatique Systems Et 

Communication)  

Maitrise (Informatique) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

University Grenoble 1, France 

 

University Grenoble 1, France 

 

 

 

University Grenoble 1, France 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2548 

 

2544 

 

 

 

2543 

2540 

352 352 352 352 
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ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

13 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายไพจิตร กชกรจารุ

พงศ  

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วท.บ. 

Doctor of Philosophy 

(Information Science) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

University of Glasgow, Scotland  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2555 

 

2541 

 

2534 

352 352 352 352 

14 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายสมชัย หลิมศิโรรัตน 

 

Dr.Agr. 

 

M.Agr. 

 

วศ.บ. 

Doctor of Agriculture 

(Agricultural  Science) 

Master of Agriculture 

(Agricultural  Science) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมไฟฟา) 

Kyoto  University, Japan  

 

Kyoto  University, Japan  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2548 

 

2543 

 

2534 

352 352 352 352 

15 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายอนันท  ชกสุริวงค 

 

Ph.D. 

 

 

 

 

DEA 

 

 

วศ.บ. 

Diplôme de Docteur 

(Sciences  et  

Technologies  

industrielles) 

Diplôme d’Etudes 

Approfondies (Imagerie , 

Vision , Robotique) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

Universite´  d’Orleans, France  

 

 

 

Institut National  Polytechnique 

de Gronoble (INPG) , France  

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2550 

 

 

 

 

2546 

 

 

 

2540 

352 352 352 352 

16 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายวชรินทร แกวอภิชัย ปร.ด. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟาและ

คอมพิวเตอร) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมระบบควบคุม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 

 

 

2546 

 

2544 

352 352 352 352 
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ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษา 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

17 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายสุธน  แซวอง M.S. 

 

วศ.บ. 

Master of Science 

(Computer  Science) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

National  University of 

Singapore, Singapore  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2546 

 

2542 

352 352 352 352 

18 xxxxxxxxx อาจารย Mr. Andrew Davison Ph.D. 

 

M.Sc 

 

B.Sc 

Doctor of Philosophy 

(Computer Science) 

Master of Scinece 

(Computer Science) 

Bachelor of Science 

(Computing) 

Imperial College, England  

 

Lehigh University, United States 

of America 

University of Manchester, 

England  

2531 

 

2528 

 

2526 

352 352 352 352 

19 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายธนาธิป  ล่ิมนา ปร.ด. 

 

วศ.ม 

 

วศ.บ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 

 

2553 

 

2550 

352 352 352 352 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ 

เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและไดรับประสบการณชีวิตการทํางานที่แทจริง ในสถานประกอบการ อีกท้ังเปนการ
เตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและออกไปทํางานประกอบอาชีพได หลักสูตรจึงกําหนดใหมี

รายวิชาประสบการณภาคสนาม 
 

     4.1 ผลลัพธการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

1)  แกปญหาหนางานจากการฝกงานหรือสหกิจผานการประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ การพัฒนา หรือการบูรณาการ  

2)  ใชทักษะ การจัดการ การควบคุม การวิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการเพ่ือการปฎิบัติงานใน
การฝกงานหรือสหกิจ 

3)  ส่ือสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีมตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานที่ฝกงานหรือสหกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4)  แกปญหาหนางานจากการฝกงานหรือสหกิจผานกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนเชิงระบบ 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

5)  แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ผานกระบวนการสืบคน การวิเคราะหแหลงขอมูล การเรียนรูดวย
ตนเอง และการปรับตัวตามสถานการณ เพ่ือประโยชนในการปฎิบัติงานในการฝกงานหรือสหกิจ 

6)  แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน ความรับผิดชอบผลของการกระทําของตนเองตอสังคม 

ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 
 

4.2 ชวงเวลา  
แผนการศึกษาฝกงาน 1 ภาคฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 3  

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
เปนไปตามที่หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะกําหนด โดยแผนการศึกษาฝกงาน การฝกงานจะตอง

ปฏิบัติงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง สวนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา การฝกงานจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา 640 

ช่ัวโมง 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

      5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การดําเนินโครงงานนักศึกษาจะตองเริ่มตนดวยรายวิชาเตรียมโครงงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 3 

เพื่อสํารวจสภาพของปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรในโลกปจจุบัน โดยรอยละ 50 จะเปนโจทยปญหาวิจัยจาก

ภาคเอกชนผานทางอาจารยประจําหลักสูตรฯ เมื่อทําการศึกษาถึงปญหา หาขอมูล วิเคราะห และออกแบบแนว

ทางการแกไขเบื้องตนในรายวิชาเตรียมโครงงาน นักศึกษาจะตองนําเสนอแผนงานและแนวทางการดําเนินงานใหกับ

กรรมการสอบ เม่ือผานรายวิชานี้แลวจึงจะสามารถเรียนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 และ 2 ซ่ึง

เปนการลงมือพัฒนาหรือสรางชิ้นงานขึ้นจริง โครงงานรอยละ 50 จะมีการนําชิ้นงานไปทดลองใชงานจริงกับผูใช

หรือภาคเอกชน 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 81

      5.2 ผลลัพธการเรียนรู   

1)  แกปญหาโครงงานที่ไดรับมอบหมายผานการประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อ

การออกแบบ การพัฒนา หรือการบูรณาการ  
2)  แกปญหาโครงการที่ไดรับมอบหมายโดยใชทักษะ การจัดการ การควบคุม การวิเคราะห การแกปญหา 

การดําเนินการของระบบ 

3)  ส่ือสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีมตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4)  แกปญหาโครงงานที่ไดรับมอบหมายผานกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนเชิงระบบ ความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

5)  แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ผานกระบวนการสืบคน การวิเคราะหแหลงขอมูล การเรียนรูดวย

ตนเอง และการปรับตัวตามสถานการณ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการโครงงานที่ไดรับมอบหมาย 

6)  แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน ความรับผิดชอบผลของการกระทําของตนเองตอสังคม 

ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 
 

      5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปการศึกษาที่ 4   
 

      5.4 จํานวนหนวยกิต  8 หนวยกิต 
 

      5.5 การเตรียมการ   
1) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหนักศึกษาตามความถนัดในแตละดานของงานวิจัย 

2) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต ผานทาง Social 

Network และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและประเมินผล 

4) อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดส่ิงอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
6) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการผูเชี่ยวชาญในสาขา 

                นั้นไมตํ่ากวา 3 ทาน ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 

7) จัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษานําเสนอผลงานตออาจารยท่ีปรึกษา และกรรมการผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น  
                โดยกําหนดใหมีการจัดนําเสนอชิ้นงานสุดทายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปที่ 4 

 

     5.6 กระบวนการประเมินผล   

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน นักศึกษาจะตองสงรายงานความกาวหนา พรอม 

                แผนสไลตนําเสนองานผานระบบออนไลนของภาควิชาฯ 

2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลา ชิ้นงาน และจากการเขียนรายงาน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  

                โดยมีคณะกรรมการสอบไมตํ่ากวา 3 ทาน 
3) ผูเรียนจะตองเขาพบ เพ่ือรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาทุกสัปดาหและมีการลงบันทึกการเขาพบ 

                เปนสมุดประจําตัวของรายวิชา หากมีการเขาพบตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดจะไมสามารถนําเสนอผลงาน 

                หรือสอบประเมินได 
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4) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

5) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  

6)) ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน  
7) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 

8) ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด โดยความเห็นชอบของ 

                อาจารยที่ปรึกษาประจําโครงงาน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. สามารถบรูณาการความรูในสาขาวิชา

ว ิศวกรรมคอมพ ิว เตอร   (Computer 

Engineering  Knowledge Integration) 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

- มีการสอนการออกแบบ การพัฒนา การบูรณา

การ การแกปญหาที่ใชกรณีศึกษาจริงผาน

กระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู

กับการทํางาน เพื ่อใหนักศึกษาสัมผัสการ

ทํางานจริง โดยเนนงานดานอุตสาหกรรม 

การแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีภาคใตของ

ประเทศไทย 

PLO1: ประยุกตความรูในสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร เพ ื ่อการ

ออกแบบ การพัฒนา การบูรณาการ 

การแกปญหา ตามความตองการใน

ศาสตรตาง ๆ 

 

2. มีทักษะการดําเนินงาน (Operation 

skills) 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 

- เชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู 

- มีวิชาในภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เห็นภาพจริง เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการ

จ ัดการ ควบค ุม  ว ิ เคราะห   แก ป ญหา 

ดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการใชกรณีศึกษาจริงผานกระบวนการศึกษา

เชิงบูรณาการการเรียนรู ก ับการทํางาน 

เพื่อใหนักศึกษาสัมผัสการทํางานจริง โดยเนน

งานด านอ ุตสาหกรรม การแพทย  และ

สาธารณสุขในพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

- มีการเรียนการสอนนอกสถานที่เชนจัดให

นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 

PLO2: ม ีท ักษะการจ ัดการ การ

ควบคุม การวิเคราะห การแกปญหา 

การดําเนินการของระบบท่ีเก่ียวของ

ก ับศาสตร ทางด  านว ิ ศวกรรม

คอมพิวเตอร 

3. มีทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนทีม 

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 

(Communications Teamwork and 

Collaboration) 

- จัดการเรียนการสอนเนนใหนักศึกษาทํางาน

เปนทีม มีการประสานงานกันภายในทีม 

- มีการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาไดฝกการ

นําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การส่ือสาร

กับบุคคลหลายกลุม การตั้งคําถาม และการ

ตอบคําถาม 

PLO3: มีทักษะการทํางานเปนทีม 

การประสานงาน และการสื ่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะการคิดเชิงสรางสรรค และ

ความคิดริเริ ่มสรางสรรค (Innovative 

thinking and Creativities) 

-  จัดการเรียนการสอนที่มีการมอบหมายงาน

เพื ่อฝ กทักษะการคิดเช ิงว ิ เคราะห  การ

วางแผนเช ิงระบบ เพ ื ่อฝ กให น ักศ ึกษา

แกปญหา โดยใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

- มีการใชกรณีศึกษาจริงผานกระบวนการศึกษา

เช ิงบ ูรณาการการเร ียนร ู  กับการทํางาน 

PLO4: มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 

การวางแผนเชิงระบบ ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค เพื ่อแกปญหา โดยใช

ค ว า ม ร ู  ท า ง ด  า น ว ิ ศ ว ก ร ร ม

คอมพิวเตอร 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

เพื่อใหนักศึกษาสัมผัสการทํางานจริง โดยเนน

งานด านอ ุตสาหกรรม การแพทย  และ

สาธารณสุขในพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

5. มีทักษะการปรับตัวและการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Adaptability and Life-long 

Learning) 

 

- การมอบหมายงานท่ีมีลักษณะใหมีการคนควา

เพื่อจะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนเนนใหนักศึกษารู  จัก

เรียนรูดวยตนเอง เชน วิชาโครงงานหรือสห

กิจศึกษา 

PLO5: ม ีท ักษะการส ืบค น การ

วิเคราะหแหลงขอมูล การเรียนรู

ด  ว ยตน เอ ง  กา รปร ั บต ั ว ต าม

สถานการณ   และการแสวงหา

ความรู  เพ ื ่อพ ัฒนาตนเองอย าง

ตอเนื่อง 

6. มีจรรยาบรรณ และความรับผิดขอบตอ

ตนเองและสังคม (Ethics, Social  and 

Personal Responsibility) 

- การสอดแทรกในว ิชาเรียนที ่ เ ก่ียวของกับ

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชน

ของเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึงของคณะฯ/

มหาวิทยาลัย 

-  สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของ

เพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการ

สอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

-  สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

สังคม 

PLO6: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน

การทํางาน ความรับผิดชอบผลของ

การกระทําของตนเองตอส ั งคม 

ตลอดจนจ ิตสาธารณะและถื อ

ประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง 
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                           ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียน  (ถามี) 
  

  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic Skill) 

            

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

                     มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความตองการในศาสตรตาง ๆ 

1.1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการแกปญหา ตามความ

ตองการในศาสตรตาง ๆ 

1.2 อธิบายองคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่อ

การตอยอดความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1.3 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรกับงานดานอุตสาหกรรม 

การแพทย และสาธารณสุขในพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

PLO2 มีทักษะการจัดการ การควบคุม การวิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

   

 

 

 

  

 

PLO3 มีทักษะการทํางานเปนทีม การประสานงาน และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

   
 

PLO4 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนเชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อ

แกปญหา  โดยใชความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

   

 

 

 

  

 

PLO5 มีทักษะการสืบคน การวิเคราะหแหลงขอมูล การเรียนรูดวยตนเอง การปรับตัว

ตามสถานการณ และการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  
 

   
 

PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน ความรับผิดชอบผลของการกระทําของ

ตนเองตอสังคม ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง      

 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 86

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต   

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  ดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมท้ังการนําไปประยุกต 

5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ ที่เก่ียวของ 

7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

3.  ดานทักษะทางปญญา 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา  

หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
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5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 

1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ

ปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน  พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของส่ือการนําเสนอ

ไดอยางเหมาะสม  

4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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      2. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

 

                 

  

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)Os) 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

PLO1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ การพัฒนา การบูรณา

การ การแกปญหา ตามความตองการในศาสตรตาง ๆ 

1.1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพ่ือการแกปญหาตามความตองการในศาสตร

ตางๆ 

1.2 อธิบายองคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่อการตอยอด

ความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1.3 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรกับงานดานอุตสาหกรรม การแพทย และ

สาธารณสุขในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย 

        

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

     

 

 
 

 
 

 

          

PLO2 มีทักษะ การจัดการ การควบคุม การวิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของระบบท่ี

เกี่ยวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

                             

PLO3 มีทักษะ การทํางานเปนทีม การประสานงาน และการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ                              

PLO4 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนเชิงระบบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อแกปญหา  

โดยใชความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร. 

                             

PLO5 มีทักษะ การสืบคน การวิเคราะหแหลงข อมูล การเรียนรู ดวยตนเอง การปรับตัวตาม

สถานการณ และการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

                             

PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน ความรับผิดชอบผลของการกระทําของตนเองตอ

สังคม ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หน่ึง 
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                 3. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ/วิธีการสอน   และกลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล           
     

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อ

การออกแบบ การพัฒนา การบูรณาการ การแกปญหา ตาม

ความตองการในศาสตรตาง ๆ 

1.1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อการ

แกปญหา ตามความตองการในศาสตรตาง ๆ 

1.2 อธิบายองคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และวิศวกรรมศาสตร เพื่อการตอยอดความรูในสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1.3 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรกับงาน

ดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นท่ีภาคใต

ของประเทศไทย 

1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

2. ใชปญหาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนตัวอยางในวิชา

พื้นฐานทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

3. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน โดยเนนงาน

ดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต

ของประเทศไทย 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. สังเกตการณอภิปราย 

3. การทดสอบปากเปลา 

4. ความสมบูรณของผลงาน 

 

PLO2 มีทักษะการจัดการ การควบคุม การวิเคราะห การ

แกปญหา การดําเนินการของระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตร

ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

2. การเรียนจากการไปศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง 

3. การเรียนจากสถานการณจําลอง 

4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 

5. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยเนนงาน

ดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต

ของประเทศไทย 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฏิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. ความสมบูรณของผลงาน 

 

PLO3 มีทักษะการทํางานเปนทีม การประสานงาน และการ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ใชการเรียนการสอนแบบกลุมระดมสมองและอภิปราย พรอม

ใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2. มอบหมายงานเปนกลุมยอยและแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ

โดยหมุนเวียนกันในกลุม 

1. ประเมินจากการสังเกตการทํางานเปนกลุมของนักศึกษา 

2. ประเมินจากผลงานของงานกลุมท่ีมอบหมาย 

3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกันและกัน 

4. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO4 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผนเชิงระบบ 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อแกปญหา  โดยใชความรูทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร. 

1. ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

2. ใชกรณีศึกษาจริงใหนักศึกษาไดแกปญหา 

3. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 

4. ใชการศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง 

5. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยเนนงาน

ดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต

ของประเทศไทย 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฏิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. ความสมบูรณของผลงาน 

 

PLO5 มีทักษะการสืบคน การวิเคราะหแหลงขอมูล การเรียนรู

ดวยตนเอง การปรับตัวตามสถานการณ และการแสวงหา

ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

1. การเรียนรูจากประสบการณการแกไขปญหา 

2. การเรียนจากสถานการณจําลอง 

3. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

4. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยเนนงาน

ดานอุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต

ของประเทศไทย 

1. ประเมินการปฏิบัติงาน 

2. ประเมินจากรายงานท่ีใหคนควาและการฝกปฏิบัติตาง ๆ 

3. ประเมินจากการมีสวนรวมในกิจกรรม 

 

PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน ความรับผิดชอบ

ผลของการกระทําของตนเองตอสังคม ตลอดจนจิตสาธารณะ

และถือประโยชนเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2. มอบหมายงานกลุม 

3. สอนโดยอางอิงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันกับผูสอน

ทุกคน 

2. ประเมินดวยกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ 
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             4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา   (Curriculum Mapping) 

                         ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
จํานวน 

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2               PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1     1.2     1.3  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          

สาระที่ 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย           

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 2((2)-0-4)         

388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย 1((1)-0-2)         

240-001  ประโยชนเพื่อนมนุษย 1((1)-0-2)         

สาระที่ 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันต ิ          

950-102  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6)         

895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)         

สาระที่ 3 การเปนผูประกอบการ          

001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2)         

สาระที่ 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล          

200-103  ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว 2((2)-0-4)         

200-107  การเชื่อมตอสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)         

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข           

xxx-xxx  รายวิชาในสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4((4)-0-8)         

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร          

 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4)         

xxx-xxx  รายวิชาในสาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 2((2)-0-4)         
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รายวิชา 
จํานวน 

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2               PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1     1.2     1.3  

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา          

xxx-xxx  รายวิชาในสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา 2((2)-0-4)         

2. หมวดวิชาเฉพาะ          

1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร          

200-111 สูโลกวิศวกรรม  2((2)-0-4)         

200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6)         

200-113 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6)         

200-114 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร  2((2)-0-4)         

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5)         

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  3((2)-2-5)         

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4)         

2) กลุมวิชาชีพ (บังคับ)           

240-121 ปฏิบัติการพื้นฐานทางฮารดแวร  1(0-2-1)         

240-122 ปฏิบัติการพื้นฐานทางซอฟตแวร  1(0-2-1)         

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต  2((2)-0-4)         

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล    1(0-2-1)         

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน    4((4)-0-8)         

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลขั้นสูง   1(0-2-1)         

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร    3((3)-0-6)         

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1(0-2-1)         

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเคร่ือง    3((3)-0-6)         
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รายวิชา 
จํานวน 

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2               PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1     1.2     1.3  

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร    2((2)-0-4)         

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล    2((2)-0-4)         

2) กลุมวิชาชีพ (สาระบังคับ จัดการเรียนแบบโมดูล ผานการศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน)           

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี และโปรแกรม  6((3)-6-9)         

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ  9((6)-6-15)         

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย  9((6)-6-15)         

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร  9((6)-6-15)         

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว  9((6)-6-15)         

2) กลุมวิชาชีพเลือก           

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่  9((6)-6-15)         

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม  9((6)-6-15)         

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม  9((6)-6-15)         

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพื้นฐานเครือขาย  9((6)-6-15)         

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง  9((6)-6-15)         

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความมั่นคงไซเบอร  9((6)-6-15)         

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที  9((6)-6-15)         

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที  9((6)-6-15)         

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใชพลังงานต่ําและแบบใชสําหรับสวมใส  9((6)-6-15)         

240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ  9((6)-6-15)         

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย  9((6)-6-15)         

240-393 ชุดวิชาวิศวกรเครื่องจักรวิทัศนดานอุตสาหกรรม  9((6)-6-15)         
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รายวิชา 
จํานวน 

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2               PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1     1.2     1.3  

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคล่ือนท่ี  9((6)-6-15)         

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซ้ือขายหุน  9((6)-6-15)         

240-214 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  3((3)-0-6)         

240-306 เครือขายไรสายและเคล่ือนท่ี  3((3)-0-6)         

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 3((3)-0-6)         

240-310 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3((3)-0-6)         

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ  3((3)-0-6)         

240-312 ความม่ันคงคอมพิวเตอร  3((3)-0-6)         

240-322 วิศวกรรมขอมูล  3((3)-0-6)         

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง  3((3)-0-6)         

240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส  3((3)-0-6)         

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว  3((3)-0-6)         

240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ  3((3)-0-6)         

240-361 โพรโตคอลเครือขาย  3((3)-0-6)         

240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6)         

240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ  3((3)-0-6)         

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร  3((3)-0-6)         

240-382 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6)         

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน  3((3)-0-6)         

240-426 ขั้นตอนวิธีขั้นสูง  3((3)-0-6)         

240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง  3((3)-0-6)         
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รายวิชา 
จํานวน 

หนวยกิต 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2               PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1     1.2     1.3  

240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม  3((3)-0-6)         

240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง  3((3)-0-6)         

240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต  3((3)-0-6)         

240-480 หลักการหุนยนต  3((3)-0-6)         

240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ  3((3)-0-6)         

3. หมวดวิชาฝกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา          

240-300   การฝกงาน          

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร    2(0-6-0)         

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1    3(0-9-0)         

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2    3(0-9-0)         

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)         

240-404  สหกิจศึกษา   7(0-35-0)         
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5.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา 
 

ปที่ รายละเอียด 
1 Fundamental knowledge, 

understand and apply 

อธิบายองคความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอรฮารดแวร 

ซอฟตแวร และการประยุกตความรูในงานพัฒนาเว็บ 

อาชีพที่รองรับ: นักพัฒนาและออกแบบเว็บ  

2 Understand, apply and 

analyze 

อธิบายองคความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร

และสามารถประยุกตใชความรูเพื่อแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาชีพที่รองรับ: ผูดูแลระบบเครือขาย ผูดูแลออกแบบ

จัดการระบบคลาวน โปรแกรมเมอร 

3 Apply, analyze and 

evaluate 

สามารถใชความรูในการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และการ

แกปญหา ระบบเก่ียวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

อาชีพที่รองรับ: ผูออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว 

นักวิเคราะหขอมูล นักพัฒนางานดานปญญาประดิษฐ 

4 Apply, analyze, evaluate 

and create 

สามารถวิเคราะห วางแผน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง การ

จัดการ การวิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบและประยุกตใชความรูที่เก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

อาชีพที่รองรับ: นักบริหารจัดการโครงการ อาชีพตามกลุม

สาระวิชาโทที่นักศึกษาเลือกเรียน วิศวกรคอมพิวเตอร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแบงเปน 3 ระยะ ไดแก การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาแรกเขา การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา และการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธ์ิหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแรกเขา 

2.1.1.  หลักสูตรฯ กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาแรกเขาโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู (ELOs) ของหลักสูตรฯ 

สวนกระบวนการคัดเลือกเปนไปตามเกณฑของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

2.1.2.  ทางงานสนับสนุนวิชาการของคณะฯ มีการจัดทํารายงานผลการเรียนของนักศึกษาใหมในแตละ

ภาคการศึกษาเขาท ี ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการระด ับคณะฯ ปจจุบ ันเปลี ่ยนช่ือเปน

คณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 โดยประธานหลักสูตรฯ เปนคณะกรรมการยุทธ 1.1 โดยตําแหนง 

จากขอมูลดังกลาว ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 นําขอมูลมาปรับปรุงเกณฑการรับเขา

นักศึกษาใหม ในปการศึกษาตอไป ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะฯ 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 

2.2.1  การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดสงขอสอบ มีการประเมินความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูตามที่

กําหนดไวในระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการประเมินขอสอบของหลักสูตรซึ่งไมมีสวนในการสอน

รายวิชาดังกลาว จํานวนอยางนอย 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหความยากงาย 

ของขอสอบใหเหมาะสมกับระยะเวลาและเนื้อหาของรายวิชาดังกลาว 

2.2.2 การรับฟงเสียงสะทอนจากนักศึกษาผานกระบวนการประเมินรายวิชา 

2.2.3 การทวนสอบในภาพรวม ประเมินผลการฝกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย

ผูสอน ผูเก่ียวของในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 

2.2.4  การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน  

2.3 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใชปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชขอมูลจาก  

2.3.1  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู  ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ  

2.3.2  การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางาน

ในสถานประกอบการนั้น ๆ 
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2.3.3  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติ

ดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ  

2.3.4  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน

ตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน  

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ฏ) โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับ

คะแนนเฉล่ียไมคํ่ากวา 2.00  จากระบบ 8 ระดับคะแนน    

3.2 ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาคผนวก ฐ) 

3.3 เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.4 ผานการทดสอบตามเกณฑภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  

4. การอุทธรณของนักศึกษา 

ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปดชองทางสําหรับผูเรียนเพื่อใหสามารถทําการรองเรียนไดหลากหลาย

ชองทาง ไดแก ชองทางสื่อสังคมออนไลนของหลักสูตรฯ ผูบริหารภาควิชาฯ คณาจารยภาควิชาฯ การเขาพบ
อาจารย หรือการย่ืนคํารองผานฝายวิชาการของคณะฯ 

4.1 หลักสูตรมีการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ และการประเมินตาง ๆ ในการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม  

4.1.1 หลักสูตรมีการสื่อสารใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับการอุทธรณผานชองทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อให

เหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปจจุบัน ผานการนัดพบนักศึกษาในชวงสองสัปดาหแรกของภาค

การศึกษาทุกภาคการศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดยประธานหลักสูตรและคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.2 หลักสูตรมีการจัดเวลาเพื่อใหนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรไดพบปะอาจารยที่ปรึกษาของตนเองทุก

ภาคการศึกษา หลังการสอบกลางภาควิชา เพ่ือเปนการเปดโอกาสในการอุทธรณแบบไมเปนทางการ  

4.2  หลังจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความประสงคขอดูผลการเรียน ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้ 
4.2.1  กรอกแบบฟอรม สน.78 คํารองขอทบทวนการตรวจขอสอบใหม (ดาวนโหลดจากเว็บไซตของ กอง

ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

4.2.2  ย่ืนเพ่ือขอความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือลงนาม 
4.2.3  นําเอกสาร สน.78 ยื่นที่กองทะเบียนเพ่ือดําเนินการสงเร่ืองไปยังคณะและอาจารยประจํารายวิชา 

4.2.4  นักศึกษารอผลการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และสงผานมายังหลักสูตร 

4.2.5  เมื่อไดรับมติจากที่ประชุมหลักสูตรจะแจงนักศึกษาโดยตรง พรอมทั้งประเมินความพึงพอใจโดย
สอบถามนักศึกษาถึงระบบการอุทธรณเพื่อนําไปวางแผนและปรับปรุงตอไป 

4.3.  ผลของกระบวนการอุทธรณดังกลาว จะถูกนําไปเสนอในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อใชในการทวนสอบ

กระบวนการอุทธรณดังกลาวตอไป 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

     การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

       การเตรียมการในระดับหลักสูตร  

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยและคณะ

เปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

      2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ

สรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตส่ือการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 

   การพัฒนาระดับคณะ 

1)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษา

ตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ

และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 
2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
 

2.1 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจาย

รายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการผานการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตีพิมพ และคา page 
charge 
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3) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ผานการ

จัดทํา Technical Report ประจําทุกปเพื่อชวยใหผลสะทอนดานวิชาการและดานภาษาแกเจาของ

ผลงานเพื่อการนําไปปรับปรุงใหไดคุณภาพในระดับที่เพียงพอตอการขอตําแหนงทางวิชาการ คณะฯ มี
หนวยงานผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และตํารา เพื่อชวยใหกระบวนการจัดทําเอก

เอกสารสะดวกข้ึนในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

4) มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ team teaching เพื่อสรางโอกาสใหคณาจารยในหลักสูตรมีทักษะ

เฉพาะเชิงลึกตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งสรางโอกาสใหคณาจารยในหลักสูตรเรียนรูจากคณาจารย

ในทีมสอน ท้ังในประเด็นการจัดการเรียนการสอน ทักษะการสอน และความรูจากคณาจารยทานอ่ืน 
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หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การกํากับมาตรฐาน  

        ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และแนวทางการบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองคประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ดาน  คือ (1) 

การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย (5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน (6) 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1.1  มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

กํากับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.2  มีอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหนาที่ประธานหลักสูตร 1 คนและกรรมการ

หลักสูตร 4 คน ซึ่งตองไดรับการแตงตั ้งจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอรับรองจาก

มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตั ้งแตการวางแผนการควบคุมคุณภาพการติดตามประเมินผลและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๆ 5 ป  ทั ้งนี ้หลักสูตรจะตองมีกรรมการบริหาร

หลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑอยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

1.4  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงานการควบคุมและการติดตามผลดําเนินงานตอ

ที ่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 และคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามรอบการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อชวยกํากับใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 

1.5  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ (หากจําเปน) ซึ่งตองกํากับให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2. บัณฑิต   

2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.2  มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

 

3. นักศึกษา  
    3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของหลักสูตรโดยมีการรับหลายชองทางทั้งโดยคณะดําเนินการเอง

และโดยมหาวิทยาลัย 
3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ ่งแตงตั ้งจากคณะกรรมการประชาสัมพันธร ับนักศึกษาและ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

    3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพรอมผูเรียนกอนเริ่มเขาเรียนป 1 โดยแนะนําหลักสูตรวิชาที่เรียน

กฎระเบียบตางและ วิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผูเรียนและผูปกครอง เพ่ือให
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เขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอน และ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีคณะฯ จัดใหและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรฯ เตรียมความพรอมของผูเรียนเมื่อไดรับการจัดสรรเขาแตละสาขาในชั ้นปที ่ 1 ภาค

การศึกษาที่ 2 โดยการปฐมนิเทศแนะแนววิชาท่ีเรียน  
3.2.2 สนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่กําหนดไวในระบบการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 

100 ช่ัวโมง 

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมดานภาษาอังกฤษ และดานคอมพิวเตอร 

3.2.4 กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันปอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

   3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 หนวยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู

ของนักศึกษาผลการสําเร็จการศึกษาใหแกประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯและ คณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 หนวยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน กอน

จบการศึกษา  
3.3.4 มกีระบวนการและระบบจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

4.  อาจารย    

     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.1.1 กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดําเนินการโดยประธานหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตอคณะกรรมการยุทธ 1.1 

คณะกรรมการประจําคณะฯ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 

4.1.2 กระบวนการบริหารอาจารย คณะมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 4 ปของจํานวนอาจารยท่ีคงอยู จํานวน

อาจารยที ่เกษียณ จํานวนอาจารยที ่ศ ึกษาตอในแตละป เพื ่อใชวางแผนในดําเนินการสรรหา

อัตรากําลังของอาจารยในแตละป และกําหนดจํานวนอาจารยที่ลาเพิ่มพูนความรู โดยทางหลักสูตรฯ 

สามารถเสนอขอมูลความตองการอัตรากําลังตอคณะฯ ได 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1.  คณะกําหนดใหอาจารยแตละทานทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาตอ การทําตําแหนง

ทางวิชาการการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศและการลาเพิ่มพูนความรู เพื่อชวยตรวจสอบ

และกระตุนใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2.  คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ตําแหนงประเทศ 

3.  คณะกรรมการวิชาการฯรวมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวางแผนและดําเนินการพัฒนา

อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยผูสอน 
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     4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

ผลงานที่มีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 

4.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานรอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการทุกป 

4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรและ

สํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป 

     4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร และสํารวจความพึง

พอใจของอาจารยประจาหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกป 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

(1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based 

education (OBE) โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ที่ผานมา พรอม

ทั้งสํารวจขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร และสํารวจขอมูลตลาดแรงงานปจจุบัน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรูของหลักสูตร (ELOs)  

(3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เตรียมขอมูลเพื่อประชุมคณาจารยในหลักสูตร เพ่ือพิจารณา (ราง) 

ผลการเรียนรูของหลักสูตร (ELOs) โครงสรางของหลักสูตร และเริ่มจัดทําผลการเรียนรูของรายวิชา 

(CLOs) พรอมทั้งการจัดลําดับของรายวิชา 

(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นํา (ราง) หลักสูตรเพื่อใหผูใชบัณฑิต และอาจารยผูสอน แสดงความ

คิดเห็นตอหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

(5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขหลังตามความคิดเห็น 

(6) สงรางหลักสูตรที่ปรับแกตามความคิดเห็น ใหผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ 

(7) สงรางหลักสูตรที่ปรับแกหลังจากผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหคณะกรรมการยุทธ 1.1 และคณะกรรมการ 

ประจําคณะฯ พิจารณา 

(8) สงรางหลักสูตรจากที่ปรับแกจากท่ีคณะกรรมการยุทธ 1.1 และคณะกรรมการประจําคณะฯ แนะนํา

ตอคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ 

(9) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแกไขเพ่ือขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(10) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดการบริหารหลักสูตร พรอมรายงานผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตรโดยจัดทํา รายงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปการศึกษา 

      5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน 

1. หัวหนาสาขาวิชาประชุมรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกําหนดผูสอน โดยพิจารณา

ความชํานาญในเนื้อหาที่สอนผลงานวิจัยหรือประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชานั้น ๆ และภาระ

งานของอาจารย 

2. อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดทํา เอกสาร มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 และ มคอ 6 
1.  อาจารยผูสอน หรือผูประสานงานรายวิชาจัดทํา เอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับติดตามและตรวจสอบการทําจัดทําเอกสาร มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 และ มคอ.6 จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธ 1.1 และคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 
3. อาจารยผูสอน และผูประสานงานรายวิชาจัดสงเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 กอนวันเปดภาค

การศึกษา จัดทําเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
4. กําหนดใหมีการชี้แจงแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตละรายวิชาในชวงตนของ

การเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

1.  มีการจัดกิจกรรมหัวหนาสาขา ประธานหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบนักศึกษา

ในชวงสองสัปดาหแรกของทุกภาคการศึกษาเพ่ือแนะนําและใหขอมูลแกนักศึกษา 

2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ตอเนื่องตั้งแตเขาสาขาจนจบหลักสูตรเพื่อดูแลดานการเรียน การทํา

กิจกรรม และเร่ืองอ่ืน ๆ โดยหลักสูตรฯ มีกําหนดการจัดกิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษา 

5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา 
1. นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผลไดที ่หนวยทะเบียนคณะฯ เพื่อใหอาจารยผูสอนตรวจสอบ และแจงผลให

คณะกรรมการยุทธ 1.1 และคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ 
2. นักศึกษาสามารถอุทธรณแบบไมเปนทางการไดผานทางสื่อสังคมออนไลนของภาควิชาฯ ของ

คณะฯ อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน หรือทีมบริหารของสาขาวิชา 
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      5.3 การประเมินผูเรียน 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน

เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 และพิจารณาใหเกรดและผานการพิจารณารับรองโดย

คณะกรรมการประจําคณะฯ จากนั้นจัดสงเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย

กําหนด 

2. มีการประเมินผลผูสอน และประเมินรายวิชาโดยผูเรียนในชวงปลายภาคเรียน 

3. อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจัดทําเอกสาร มคอ. 5 และ มอค. 6 ภายใน 30 วันหลัง

ส้ินสุดการเรียนการสอน 

4. กําหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน เอกสาร 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 

จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาค

การศึกษาและรายงานผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร 1.1 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

     6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซ้ือตํารา  ส่ือการเรียน

การสอน  โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

1. หนังสือ/ตํารา 

2. วารสาร 
3. ส่ือการเรียนรู 

4. ครุภัณฑ 

5. ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส 

     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

            1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

            2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
            3) จัดสรรงบประมาณ 

     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

            1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
            2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปท่ี 4 ปที่ 5 

(1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
x x x x x 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปการศึกษา 
x x x x x 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปท่ี 4 ปที่ 5 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7  ปท่ีแลว 

 x x x x 

(8)  อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
x x x x x 

(9)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
x x x x x 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
x x x x x 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    x 

(12)   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉล่ีย  ไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    x 

(13)  นักศึกษาปสุดทายจํานวนอยางนอยรอยละ 20 ที่นําโจทยมาจาก  

ภาคอุตสาหกรรมมาเปนโครงงานนักศึกษา 
   x x 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษา  เพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8   การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
1.  ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

2. ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในช้ันเรียน 

5. ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน   
1.  นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2.  สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

3.  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

4.  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ กลยุทธ

การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในช้ันปนั้นๆ 

2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเน ินการประเมินผลการด ําเน ินงานตามตัวบ งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
และกลยุทธการสอน 

3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 
 
ก.   ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   

     ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ข.   ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ค.   ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ง.   แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอนการ   

     จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)    

จ.   ขอมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

ฉ. ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ช.   ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน  

ซ.   ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

ฌ.  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม  

ญ.  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ฎ.   เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 กําหนด (ถามี มคอ.1) 

ฏ.   ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

ฐ.  ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยเกณฑการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร  

ฑ.  สัญญาจาง (กรณีอาจารยชาวตางชาติ)   

ฒ.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก  ก ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 
PLP1 

PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 

วิสัยทัศนระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร         

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร         

อัตลักษณ (Identity) I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement)  

ซื่อสัตยสุจริต  

มีวินัย  

ใฝปญญา  

จิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร         

Stakeholder Need 1 : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผาน มคอ.01 

(พ.ศ. 2552) และ (ราง) มคอ.01 
        

Stakeholder Need 2 : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) 

1.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แนวคิดเร่ืองสรางคุณคาใหม 

เนนการพัฒนาคนรุนใหมเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในประเด็นตาง ๆ 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder Need 3 : แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสราง ความรู และ

ทักษะทางอาชีพใหพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

        



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 111

 
ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 

PLP1 
PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

PLO1.1 PLO1.2 PLO1.3 

Stakeholder Need 4 :  ACM/IEEE Curriculums และ Professional IT and 

network certificate programs such as Cisco Certificate, ITPE, Java, MikroTik         

Stakeholder Need 5 : คณาจารยปจจุบัน 

1. บัณฑิตไดรับความรูและทักษะตรงสายอาชีพ 

2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

3.  บัณฑิตมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงาน 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Stakeholder Need 6 :ผูใชบัณฑิต/ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน 

1. บัณฑิตไดรับการฝกฝนทักษะ และไดรับความรูที่ทันสมัย 

2. บัณฑิตมีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 

3. บัณฑิตมีทักษะการทํางานเปนทีม 

4. บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัวและแกปญหาเฉพาะหนา 

5. บัณฑิตมีความตระหนักถึงความสําคัญของความเปนสวนตัวและความม่ันคงปลอดภัยท้ัง

ตอตนเอง ตอองคกร และตอสังคม 
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ภาคผนวก  ข ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
PLO1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา การบูร

ณาการ การแกปญหา ตามความตองการใน

ศาสตรตาง ๆ 

1.1 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการแกปญหา ตามความตองการ

ในศาสตรตาง ๆ 

1.2 อธิบายองคความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เพื่อการตอ

ยอดความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1.3 ประยุกตความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรกับงานดานอุตสาหกรรม การแพทย 

และสาธารณสุขในพื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

K1: Mathematics 

K2: Electronics 

K3: Digital Logic 

K4: Data Structure and Algorithms 

K5: Computer Architecture and 

Organizations 

K6: Operating systems 

K7: Data storages and Cloud 

K8: Software Engineering 

K9: Computer Networks 

K10: Programming Fundamentals 

K11: Security and Privacy 

K14: Basic sciences  
 

A1: ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความรู 

A2: มีความมุงมั่นในการคนหาคําตอบ 

A3: มีวินัย และความรับผิดชอบ  

S1: ทักษะดานการเขียนโปรแกรม 

S2: ทักษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 

S3: ทักษะการบูรณาการและออกแบบ 

S4: ทักษะการสืบคนขอมูล 

S6: ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

 

PLO2 มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของระบบ

ท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

K5: Computer Architecture and 

Organizations 

K7: Data storages and cloud 

K8: Software Engineering 

K9: Computer Networks 

K11: Security and Privacy 

K12: Software-defined Infrastructure 

A2: มีความมุงมั่นในการคนหาคําตอบ 

A3: มีวินัย และความรับผิดชอบ 

A10: ตระหนักถึงคุณคาของการแกปญหาเพื่อ

ประโยชนของสังคม 

S2: ทักษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 

S3: ทักษะการบูรณาการและออกแบบ 

S9: ทักษะการจัดการเวลา 

S10: ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ 

S11: ทักษะการแกปญหา 

S12: ทักษะการคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
K13: New Technologies 

K15: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

K22: Design principle 

PLO3 มีทักษะการทํางานเปนทีม การ

ประสานงาน และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

K16: เทคนิคการเจรจาตอรอง 

K17: หลักการการนําเสนอแบบปากเปลา 

K18: หลักการเขียนทางวิชาการ 

 

A5: ความใจกวางรับฟงความคิดเห็น 

A6: เปดรับส่ิงใหม 

A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

S5: ทักษะการทํางานเปนทีม 

S7: ทักษะการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ 

S8: ทักษะการส่ือสารและการนําเสนอ 

S10: ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ 

PLO4 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผน

เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อแกปญหา  

โดยใชความรูทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร. 

K11: Security and Privacy 

K12: Software-defined Infrastructure 

K13: New Technologies 

K20: Artificial Intelligence 

K21: Standards 

K22: Design principle 

K23: Robot technology 

K24: Data analytic 

A2: มีความมุงมั่นในการคนหาคําตอบ 

A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

A9: มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

S1: ทักษะดานการเขียนโปรแกรม 

S2: ทักษะการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ 

S3: ทักษะการบูรณาการและออกแบบ 

S6: ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

S11: ทักษะการแกปญหา 

S12: ทักษะการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

PLO5 มีทักษะการสืบคน การวิเคราะห

แหลงขอมูล การเรียนรูดวยตนเอง การปรับตัว

ตามสถานการณ และการแสวงหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

K13: New Technologies 

K19: หลักการการคนหาขอมูล 

A1: ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความรู 

A2: มีความมุงมั่นในการคนหาคําตอบ 

A6: เปดรับส่ิงใหม 

A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

A9: มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

S4: ทักษะการสืบคนขอมูล 

S7: ทักษะการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ 

S8: ทักษะการส่ือสารและการนําเสนอ 

S10: ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge  

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 
PLO6 แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการทํางาน 

ความรับผิดชอบผลของการกระทําของตนเองตอ

สังคม ตลอดจนจิตสาธารณะและถือประโยชน

เพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง 

K15: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

 

A4: ความซ่ือสัตย 

A8: ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

A9: มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

A10: ตระหนักถึงคุณคาของการแกปญหา เพื่อ

ประโยชนของสังคม 

S5: ทักษะการทํางานเปนทีม 

S8: ทักษะการส่ือสารและการนําเสนอ 

S11: ทักษะการแกปญหา 
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ภาคผนวก  ค ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
 

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

200-111 สูโลกวิศวกรรม      2((2)-0-4) K14, K15, K18, K19, S2, S5, S8, A4, A9, A10 

200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร     3((3)-0-6) K1, K14, K18, K19, S2, S8, A2, A9, A10 

200-113 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร      3((3)-0-6) K14, K18, K19, S2, S8, A2, A9, A10 

200-114 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร     2((2)-0-4) K14, K18, K19, S2, S8, A2, A9, A10 

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม    3((2)-2-5) K2, K14, K18, K19, S2, S8, A2, A9, A10 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  3((2)-2-5) K10, K14, K18, K19, S1, S2, S8, A2, A9, A10 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน     2((2)-0-4) K14, K18, K19, S2, S8, A2, A9, A10 

2) กลุมวิชาชีพ (บังคับ)  

240-121 ปฏิบัติการพื้นฐานทางฮารดแวร    1(0-2-1) K2, K15, K18, K19, K22, S2, S9, A2, A9, A10 

240-122 ปฏิบัติการพื้นฐานทางซอฟตแวร    1(0-2-1) K4, K8, K10, K22, S1, S2, S7, S9, S11, A2, A7, A9, A10 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต      2((2)-0-4) K1, K18, S8, A2 

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล  1(0-2-1)  K4, K8, K10, K19, K22, S1, S2, S7, S9, S11, A2, A7, A9, A10 

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน    4((4)-0-8) K2, K3, K5, K18, S2, S3, S8, A2 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลขั้นสูง  1(0-2-1) K4, K8, K10, K15, K22, S1, S2, S7, S9, S11, A2, A7, A9, A10 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร    3((3)-0-6) K3, K5, K18, S2, S3, A2, A3, A7 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร  1(0-2-1) K4, K8, K10, K13, K22, S1, S2, S3, S4, S7, S9, S11, A2, A7, A9, A10 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง   3((3)-0-6) K1, K10, K13, K18, K20, K22, S1, S2, S3, S11, A2, A6, A7, A9 

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร   2((2)-0-4) K1, K18, K24, S2, S3, S6, S7, S8, A2, A7 
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รายวิชา  /กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล   2((2)-0-4) K1, K4, K7, K18, K20, K24, S1, S2, S3, S7, A2, A7 

2) กลุมวิชาชีพ (สาระบังคับ จัดการเรียนแบบโมดูล ผานการศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน)  

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธี และโปรแกรม   6((3)-6-9) K4, K7, K8, K10, K18, K22, S1, S2, S3, S4, S5, A1, A2, A7 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) K4, K5, K7, K8, K9, K10, K11, K13, K16, K21, K22, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10,  

S11, A1, A2, A3, A5, A9, A10 

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 9((6)-6-15) K5, K9, K11, K13, K15, K21, K22, S2, S3, S5, S8, S9, S10, S11, A1, A2, A3, A4, A8, A10 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร 9((6)-6-15) K5, K6, K7, K11, K12, K13, K15, K16, K21, K22, S2, S3, S5, S8, S9, S11, A1 A2, A4, A8, 

A10 

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว 9((6)-6-15) K5, K6, K8, K10, K13, K22, S1, S2, S3, S9, A1, A2, A3, A10 

2) กลุมวิชาชีพเลือก  

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 9((6)-6-15) K4, K8, K10, K11, K13, K15, K16, K21, S1, S2, S5, S9, S12, A1, A2, A3, A4, A10 

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) K4, K7, K8, K10, K11, K13, K15, K16, K20, K21, K22, S1, S2, S5, S9, S10, S12, A2, A5, A6, 

A8 

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม 9((6)-6-15) K7, K8, K10, K11, k12, K13, K15, K16, K21, K22, S1, S2, S5, S9, S10, S12, A2, A5, A6, A8 

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพื้นฐานเครือขาย 9((6)-6-15) K5, K9, K11, K13, K15, K21, K22, S2, S3, S5, S8, S9, S10, S11, A1, A2, A3, A4, A8, A10 

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) K5, K8, K12, K15, K16, K21, K22, S2, S4, S5, S8, S9, S11, A2, A4, A8, A10 

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร 9((6)-6-15) K9, K11, K13, K15, K18, K19, K21, K22, S2, S5, S7, S8, S9, S11, S12, A2, A4, A9, A10 

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 9((6)-6-15) K5, K6, K8, K10, K13, K21, K22, S1, S2, S3, S9, S11, A1, A2, A3, A10 

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) K5, K6, K8, K10, K13, K20, K21, K22, K24, S1, S2, S3, S9, S11, A1, A2, A3, A10 

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใชพลังงานตํ่า 

 และแบบใชสําหรับสวมใส                                           9((6)-6-15)  

K5, K6, K8, K10, K13, K20, K21, K22, K24, S1, S2, S3, S9, S11, A1, A2, A3, A10 

240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 9((6)-6-15) K1, K10, K13, K20, K22, K23, S1, S2, S3, S5, S7, S9, A1, A2, A4, A9, A10 
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รายวิชา  /กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 9((6)-6-15) K1, K2, K10, K13, K20, K22, K23, S1, S2, S3, S5, S7, S9, A1, A2, A9, A10 

240-393 ชุดวิชาวิศวกรเครื่องจักรวิทัศนดานอุตสาหกรรม 9((6)-6-15) K1, K2, K13, K20, K22, K23, S1, S2, S3, S5, S9, S11, A2, A7, A9, A10 

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคลื่อนท่ี 9((6)-6-15) K1, K6, K10, K13, K22, K23, S1, S2, S3, S5, S9, S12, A2, A6, A10 

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซื้อขายหุน 9((6)-6-15) K1, K10, K13, K20, K22, K23, K24, S1, S4, S5, S9, S11, S12, A2, A5, A6, A8, A9 

240-214 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3((3)-0-6) K9, K11, K13, K21, K22, S2, S4, S5, S11, A1, A2 

240-306 เครือขายไรสายและเคลื่อนท่ี 3((3)-0-6) K5, K9, K11, K13, K21, K22, S2, S3, S4, S5, S11, A2, A10 

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 3((3)-0-6) K2, K3, K5, K13, K21, K22, S2, S4, S7, S11, A1, A2, A7, A9 

240-310 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี   3((3)-0-6) K4, K10, K13, K22, S1, S2, S3, A2, A3, A10 

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ   3((3)-0-6) K4, K10, K12, K13, K21, K22, S1, S2, S3, S4, S9, S11, A1, A2, A4, A10 

240-312 ความม่ันคงคอมพิวเตอร     3((3)-0-6) K6, K9, K11, K21, K22, S2, S7, S4, S9, S11, A2, A4, A8, A10 

240-322 วิศวกรรมขอมูล      3((3)-0-6) K4, K7, K13, K21, K22, S1, S2, S4, S6, S9, S11, A2, A7, A10 

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง   3((3)-0-6) K8, K10, K13, K22, S1, S2, S4, S7, A2, A7, A9 

240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส    3((3)-0-6) K2, K13, K22, S2, A3 

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว     3((3)-0-6) K2, K10, K13, K21, K22, S1, S2, S7, A2 

240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ  3((3)-0-6) K1, K5, K9, K11, K13, K21, K22, S2, S3, S11, A2 

240-361 โพรโตคอลเครือขาย     3((3)-0-6) K5, K9, K11, K13, K21, K22, S2, S3, S11, A2, A10 

240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน     3((3)-0-6) K6, K9, K11, K21, K22, S2, S7, S4, S9, S11, A2, A4, A8, A10 

240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ    3((3)-0-6) K1, K10, K13, K20, K21, K22, K24, S1, S2, S7, A2, A10 

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร    3((3)-0-6) K2, K9, K13, K21, K22, K23, S1, S3, S12, A2, A9 

240-382 สัญญาณและระบบ      3((3)-0-6) K1, K10, K13, K20, K21, K22, K24, S1, S2, S7, A2, A10 

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน    3((3)-0-6) K1, K10, K13, K20, K22, K24, S1, S6, S7, A2, A10 

240-426 ข้ันตอนวิธีขั้นสูง      3((3)-0-6) K1, K10, K22, S1, S2, S12, A2, A7 
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รายวิชา  /กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา  ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

 

240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง    3((3)-0-6) K5, K6, K12, K22, S1, S2, S7, A2, A7, A10 

240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม  3((3)-0-6) K5, K7, K10, K12, K21, K22, S1, S2, S3, S7, S9, A2, A10 

240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง    3((3)-0-6) K5, K10, K13, K21, K22, S1, S2, S3, A2, A4, A10 

240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต    3((3)-0-6) K4, K9, K11, K21, K22, S1, S2, S12, A2, A4, A9 

240-480 หลักการหุนยนต      3((3)-0-6) K2, K3, K13, K22, K24, S3, S7, A2, A10 

240-486      คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ    3((3)-0-6) K1, K3, K13, K22, K24, S3, S7, A2, A10 

3. หมวดวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  

240-300     การฝกงาน K13, K15, K16, K17, K18, S2, S4, S7, S8, S9, S10, S11, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร   2(0-6-0)  K13, K5, K16, K17, K18, K19, K22, S2, S4, S7, S8, S9, S10, S11, S12, A3, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10 

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1    3(0-9-0)  K1, K13, K22, S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10 

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2    3(0-9-0) K1, K13, K22, S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10 

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา      1((1)-0-2) K13, K5, K16, K17, K18, K19, S2, S4, S7, S8, S9, S10, S11, S12, A3, A5, A6, A7, A8, A9, 

A10 

240-404  สหกิจศึกษา      7(0-35-0) K13, K15, K16, K17, K18, S2, S4, S7, S8, S9, S10, S11, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 
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ภาคผนวก  ง แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)    
 

 จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดสอนในหลักสูตร (วิชาเฉพาะ/ฝกงานโครงงานสหกิจศึกษา)       67  รายวิชา 

   จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (active learning)                                               67 รายวิชา    คิดเปนรอยละ   100 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จํานวนรายวิชาที่ไมไดจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (active learning)                                   -  รายวิชา    คิดเปนรอยละ   -  ของรายวิชาในหลักสูตร                             

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย          

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน     2((2)-0-4)   - จัดแบบ blended learning ท่ีเนน

การคิดวิเคราะห และใชสื่อเทคโนโลยี 

- เรียนแบบศึกษาจากตนแบบจริง 

50 

 

50 

  100  

388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย  1((1)-0-2)   - การเรียนรูดวยตนเองโดยศึกษา 

  จากบทเรียนออนไลน 

- ฝกปฏิบัต ิ

80 

 

20 

  100  

240-001  ประโยชนเพื่อนมนุษย  1((1)-0-2)   - การคิดวิเคราะห และใชส่ือ

เทคโนโลยี 

- ฝกปฏิบัติ 

 

50 
 

50 

  100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

 
สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ         

950-102  ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6)   Think-Pair-Share, Analysis or 

reactions to videos, Analyze 

case studies, Problem-based 

learning 

70  30 100  

895-001  พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)   วิเคราะหวิดีโอ, กรณีศึกษา, แผนผัง

ความคิด 

50 20 30 100  

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ         
001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 40  Team based 40  20 100  
สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล         
200-103  ชีวิตยุคใหมดวยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 30 20 Team based learning 10 10 30 100  
200-107  การเช่ือมตอสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล   2((2)-0-4) 20 30 Case based: ใชตัวอยางจริง จาก

หลากหลาย applications Team 

based learning: กําหนดโจทย pain 

point แลวใหนักศึกษากําหนดและ

วางแผนการ คนควา และเรียนรู

เพื่อใหไดซ่ึงคําตอบ Scenario base: 

ใช tools ระดับสากล ในการสราง

40 5 5 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

สถานะการณ problem base เพื่อให

แกปญหาตามสถานะการณที่ระบบ

กําหนดให 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข         
xxx-xxx รายวิชาเลือกในสาระที่ 5  4((4)-0-8)       100 ขึ้นอยูกับ

รายวิชาเลือก

ท่ีลงทะเบียน 
สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร         
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 20  Think-Pair-Share, Team based, 

Discussions, การฝกปฏิบัติตาม

แนวทางที่กําหนด (Guided 

Practice), Role-play 

30  50 100  

xxx-xxx รายวิชาเลือกในสาระที่ 6  2((2)-0-4)       100 ขึ้นอยูกับ

รายวิชาเลือก

ท่ีลงทะเบียน 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา         
xxx-xxx รายวิชาเลือกในสาระที่ 7  2((2)-0-4)       100 ขึ้นอยูกับ

รายวิชาเลือก

ท่ีลงทะเบียน 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         

1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร         

200-111 สูโลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 0 20 case based, team based 20 10 50 100  

200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

200-113 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

200-114 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร            

 สําหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
0 30 case based, team based 20 0 50 100  

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

2) กลุมวิชาชีพ (บังคับ)          

240-121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางฮารดแวร 1(0-2-1) 0 60 case based, team based 20 10 10 100  

240-122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางซอฟตแวร 1(0-2-1) 0 60 case based, team based 20 10 10 100  

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต 2((2)-0-4) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวร  

 และระบบฐานขอมูล 1(0-2-1) 
0 60 case based, team based 20 10 10 100  

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 4((4)-0-8) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 123

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวร  

 และระบบฐานขอมูลข้ันสูง 1(0-2-1) 
0 60 case based, team based 20 10 10 100  

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรนเลอร 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูง  

 ทางวิศวกรรคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
0 60 case based, team based 20 10 10 100 

 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 2((2)-0-4) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 2((2)-0-4) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

2) กลุมวิชาชีพบังคับ (จัดการเรียนแบบโมดูล ผานการศึกษาเชิง

การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน)  
        

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธี   

 และโปรแกรม     6((3)-6-9) 
0 20 case based, team based 20 10 50 100 

 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  
240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมที่กําหนด  

 โดยซอฟตแวร 9((6)-6-15) 
30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

2) กลุมวิชาชีพเลือก          



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 124

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต  

 บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 9((6)-6-15) 
30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรม 

 ประยุกตขามแพลตฟอรม 9((6)-6-15) 
30 10 

case based, team based 20 
10 30 100  

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพื้นฐานเครือขาย  9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง     9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที  9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบ  

 ใชพลังงานต่ําและแบบใชสําหรับสวมใส  9((6)-6-15) 
30 10 

case based, team based 20 
10 30 100  

240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนต  

 และปญญาประดิษฐ  9((6)-6-15) 
30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติ  

 ทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย 9((6)-6-15) 
30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-393 ชุดวิชาวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศน  

 ดานอุตสาหกรรม  9((6)-6-15) 
30 10 case based, team based 20 10 30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคล่ือนที่ 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซ้ือขายหุน 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100  

240-214 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-306 เครือขายไรสายและเคล่ือนท่ี 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-310 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจาย  

 และเทคโนโลยีเว็บ  3((3)-0-6) 
0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-312 ความม่ันคงคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-322 วิศวกรรมขอมูล 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 

 ตอเน่ือง 3((3)-0-6) 
0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะห 

 ประสิทธิภาพ 3((3)-0-6) 
0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-361 โพรโตคอลเครือขาย 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-382 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-426 ข้ันตอนวิธีขั้นสูง 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอร  

 และการเขียนโปรแกรม 3((3)-0-6) 
0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-480 หลักการหุนยนต 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ  3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100  

3. หมวดวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา         

240-300  การฝกงาน 100 0 - 0 0 0 100  

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  2(0-6-0) 80 0 - 0 0 20 100  

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 3(0-9-0) 100 0 - 0 0 0 100  

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 3(0-9-0) 100 0 - 0 0 0 100  

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) 80 0 - 0 0 20 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (active learning)   

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 

 

ไมไดจัด 

การเรียนรู

แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
รอยละของวิธีการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 รอยละของการ  
  จัดการ เรียนรู 
   แบบทฤษฎี 

รวม 
รอยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 
  

 
 engagement  
  

     
  ระบุรอยละ 
 

 
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู)  รอยละ 

240-404  สหกิจศึกษา 7(0-35-0) 100 0 - 0 0 0 100  
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ภาคผนวก จ ขอมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร      295  หนวยกิต 

รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WiL)                181  หนวยกิต 

คิดเปนรอยละ  61.36  ของจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
 

 

 

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จํานวน

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด  

 ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา     การฝกงานท่ีเนน 

   การเรียนรูหรือการ 

การติดตามพฤติกรรม   

         การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           

1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร           

200-111 สูโลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) - - - - - - - - - 

200-112 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับวิศวกร    3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

200-113 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

200-114 เคมีพื้นฐานสําหรับวิศวกร  2((2)-0-4) - - - - - - - - - 

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม   3((2)-2-5) - - - - - - - - - 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

 สําหรับวิศวกร  

3((2)-2-5) - - - - - - - - - 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) - - - - - - - - - 

2) กลุมวิชาชีพ (บังคับ)            

240-121 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางฮารดแวร   1(0-2-1) - - - - - - - - - 

240-122 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางซอฟตแวร   1(0-2-1) - - - - - - - - - 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต  2((2)-0-4) - - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จํานวน

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด  

 ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา     การฝกงานท่ีเนน 

   การเรียนรูหรือการ 

การติดตามพฤติกรรม   

         การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและ

 ระบบฐานขอมูล    

1(0-2-1) - - - - - - - - - 

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน  4((4)-0-8) - - - - - - - - - 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบ

 ฐานขอมูลข้ันสูง  

1(0-2-1) - - - - - - - - - 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรนเลอร 3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรร

 คอมพิวเตอร  

1(0-2-1) - - - - - - - - - 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง 3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 2((2)-0-4) - - - - - - - - - 

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 2((2)-0-4) - - - - - - - - - 

2) กลุมวิชาชีพ (สาระบังคับ จัดการเรียนแบบโมดูล ผาน

การศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน)  

          

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูลขั้นตอนวิธีและโปรแกรม 6((3)-6-9) - - -  - - - - - 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ  9((6)-6-15) - - - - -  -  - 

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย  9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรม  

 ท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร   

9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว    9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

2) กลุมวิชาชีพเลือก            
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จํานวน

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด  

 ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา     การฝกงานท่ีเนน 

   การเรียนรูหรือการ 

การติดตามพฤติกรรม   

         การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

 โทรศัพทเคลื่อนที ่  

9((6)-6-15) - - - - -  -   

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม  9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต

 ขามแพลตฟอรม  

9((6)-6-15) - - - - -  -  - 

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพื้นฐานเครือขาย  9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง   9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร   9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที     9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที   9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใช พลังงาน

 ต่ําและแบบใชสําหรับสวมใส    

9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและ

 ปญญาประดิษฐ  

9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

 ท่ีทันสมัย  

9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-393 ชุดวิชาวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศนดาน อุตสาหกรรม 9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคล่ือนที่  9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซ้ือขายหุน   9((6)-6-15) - - - - - - -  - 

240-214 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย    3((3)-0-6) - - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จํานวน

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด  

 ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา     การฝกงานท่ีเนน 

   การเรียนรูหรือการ 

การติดตามพฤติกรรม   

         การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

240-306 เครือขายไรสายและเคล่ือนท่ี    3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-310 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-312 ความม่ันคงคอมพิวเตอร  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-322 วิศวกรรมขอมูล  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง 3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว          3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะห

 ประสิทธิภาพ  

3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-361 โพรโตคอลเครือขาย  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร      3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-382 สัญญาณและระบบ  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-426 ข้ันตอนวิธีขั้นสูง  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา 

จํานวน

หนวยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การกําหนด  

 ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียนสลับ

กับการทํางาน 

สหกิจศึกษา     การฝกงานท่ีเนน 

   การเรียนรูหรือการ 

การติดตามพฤติกรรม   

         การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัย

และ

อุตสาหกรรม 

พนักงาน

ฝกหัดใหม

หรือพนักงาน

ฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือ

การฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎี 

240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียน

 โปรแกรม  

3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง     3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต     3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-480 หลักการหุนยนต  3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

240-486   คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ   3((3)-0-6) - - - - - - - - - 

3. หมวดวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา           

240-300  การฝกงาน  - - - - -  - - - 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  2(0-6-0) - - - - - - - - - 

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1   3(0-9-0) - - - - - - -  - 

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2   3(0-9-0) - - - - - - -  - 

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) - - - - - - - - - 

240-404  สหกิจศึกษา  7(0-35-0) - -  - - - - - - 
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ภาคผนวก ฉ. ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร  
 ขอมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตรฯ ซ่ึงเปดใหบุคคลท่ัวไปรวมเรียนเพ่ือ Upskills/reskills ได มีจํานวน 6 ชุดวิชา ดังตอไปนี้ 

 

ชุดวิชา (Module) หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Module) วิธีการวัดและประเมินผล 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 

(Web Designer and Developer Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพนักพัฒนาและออกแบบเว็บ โดยมี

คําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

แนวคิดการเปนผูประกอบการ ออกแบบความคิด 

ไอเอสโอ 29110 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ 

อัลกอริทึมและการแกปญหา สถาปตยกรรมเว็บ การ

วิเคราะหอัลกอริทึมพื้นฐาน กลยุทธอัลกอริทึม 

อัลกอริทึมแบบกระจาย อัลกอริธึมคอมพิวติง 

วิศวกรรมซอฟตแวร แนะนํากระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร ความตองการและขอกําหนดของ

ซอฟตแวร หลักการออกแบบซอฟตแวร การบริการ

จัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟตแวร ระบบฐานขอมูล 

การประเมินประสิทธิภาพ ยูไอ/ยูเอ็กซ เทคนิคการ

นําเสนอ ความม่ันคงและความเปนสวนตัว เทคนิค

การเจรจาตอรอง กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทาง

การแพทยหรืออุตสาหกรรม 

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพวิเตอร 

3. มีทักษะการทํางานเปนทีม การ

ประสานงานและการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากการสังเกตการทํางาน

เปนกลุมของนักศึกษา 

7. ประเมินตนเองและประเมินเพ่ือน

รวมงาน 

8. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย  

(Network Administrator Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพผูดูแลระบบเครือขายเบ้ืองตน โดยมี

คําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 
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ชุดวิชา (Module) หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Module) วิธีการวัดและประเมินผล 

สถาปตยกรรมเครือขายการสื่อสาร โปรโตคอล

เครือขายการสื่อสาร เครือขายทองถ่ินและวงกวาง 

การประมวผลไคลเอ็นตเซิรฟเวอร ความมั่นคงและ

บูรณภาพของขอมูล คอมพิวติงไรสายและมือถือ การ

ประเมินประสิทธิภาพ การสื่อสารขอมูล การจัดการ

เครือขาย การบีบอัดและการคลายการบีบอัด ผูดูแล

ระบบ การบริการจัดการเครื่องเสมือน การบริหาร

จัดการคอนเทนเนอร/ด็อกเกอร กรณีศึกษาจริงจาก

ภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

3. มีทักษะการทํางานเปนทีม การ

ประสานงานและการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผน

เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อ

แกปญหา โดยใชความรูดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากการสังเกตการทํางาน

เปนกลุมของนักศึกษา 

7. ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน

รวมงาน 

8. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมท่ีกําหนด

โดยซอฟตแวร (Software Defined 

Architecture Engineer Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพวิศวกรสถาปตยกรรมท่ีกําหนดโดย

ซอฟตแวร โดยมีคําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

แนวคิดของระบบปฏิบัติการ หลักการออกแบบ 

ภาวะพรอมกัน การจัดกําหนดการและการจัดสง 

การจัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ ความ

มั่นคงและการปองกัน ระบบไฟล การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ พื้นฐานของสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร เลขคณิตของคอมพิวเตอร การ

จัดระบบหนวยความจําและสถาปตยกรรม การ

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพฒันา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากการสังเกตการทํางาน

เปนกลุมของนักศึกษา 

7. ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน

รวมงาน 

8. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
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ชุดวิชา (Module) หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Module) วิธีการวัดและประเมินผล 

เช่ือมตอและการสื่อสาร ระบบยอยของอุปกรณ การ

ออกแบบระบบประมวลผล องคประกอบของซีพียู 

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ความ

ตองการและขอกําหนดของระบบ การออกแบบ

ระบบ ระบบบูรณาการ การทดสอบและประเมินผล

ระบบ แบบจําลองระบบกระจาย แบบจําลองระบบ

แบบกระจายและเทคโนโลยีท่ีรองรับ กลุม

คอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลท่ีปรับขนาดได 

เคร่ืองเสมือนและการจําลองเสมือนจริงของคลัส

เตอรและดาตาเซ็นเตอร การออกแบบแพลตฟอรม

คลาวดคอมพิวต้ิง การโปรแกรมบนคลาวดและ

สภาพแวดลอมซอฟตแวร การคํานวณท่ีแพรหลาย

ดวยคลาวดและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา

จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

3. มีทักษะการทํางานเปนทีม การ

ประสานงานและการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผน

เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อ

แกปญหา โดยใชความรูดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Applications 

Developer Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยมีคําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

แนวคิดการเปนผูประกอบการ ออกแบบความคิด 

วิธีการแบบอไจล เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ 

อัลกอริทึมและการแกปญหา สถาปตยกรรมเว็บ การ

วิเคราะหอัลกอริทึมพื้นฐาน ภาษาของฐานขอมูล กล

ยุทธอัลกอริทึม การสรางแบบจําลองขอมูล 

อัลกอริธึมการคํานวณ ความตองการและขอกําหนด

ซอฟตแวร อัลกอริทึมแบบกระจาย การออกแบบ

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากการสังเกตการทํางาน

เปนกลุมของนักศึกษา 

7. ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน

รวมงาน 

8. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
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ชุดวิชา (Module) หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Module) วิธีการวัดและประเมินผล 

ซอฟตแวร การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบ

และตรวจสอบซอฟตแวร เทคนิคการนําเสนอ 

เคร่ืองมือซอฟตแวรและสภาพแวดลอม ยูไอ/ยูเอ็กซ 

การควบคุมเวอรชัน ความม่ันคงและความเปน

สวนตัว การติดตามขอกําหนดและขอบกพรอง 

เทคนิคการเจรจาตอรอง การสรางอัตโนมัติ การใชเอ

พีไอ โครงรางเอพีไอและการพัฒนา ไมโครเซอรวิส 

การวิเคราะห ออกแบบทดสอบและประเมินผล

ระบบท่ีใชคอมพิวเตอร กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ

ทางการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

3. มีทักษะการทํางานเปนทีม การ

ประสานงานและการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร 

(Cybersecurity Officer Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร โดยมี

คําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

เทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร การประเมินและ

จัดการความเสี่ยงในโลกไซเบอร ภัยคุกคามและการ

ปองกันในโลกไซเบอร ความมั่นคงของระบบควบคุม

โครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญ การออกแบบและการ

รักษาความม่ันคงระบบไซเบอรทางกายภาพ 

การแฮ็กขอมูลอยางมีจริยธรรม การวิเคราะหและ

ปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตราย การจัดการ

เหตุการณ ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคงของ

ขอมูล ไอเอสโอ 27000 ความมั่นคงและความเปน

สวนตัว แนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญขององคกร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคการนําเสนอ การ

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

3. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผน

เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อ

แกปญหา โดยใชความรูดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากรายงานท่ีใหคนควาและ

การฝกปฎิบัต ิ

7. ประเมินจากการมีสวนรวมใน

กิจกรรม 



มคอ.2 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 137

ชุดวิชา (Module) หนวยกิต คําอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Module) วิธีการวัดและประเมินผล 

เขารหัส ความมั่นคงเครือขาย การเขียนโปรแกรมยู

นิกส กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย

หรืออุตสาหกรรม 

4. มีทักษะการสืบคน การวิเคราะห

แหลงขอมูล การเรียนรูดวยตนเอง การ

ปรับตัวตามสถานการณ และการแสวงหา

ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทาง

อุตสาหกรรมท่ีทันสมัย (Modern Industrial 

Automation Engineer Module) 

9((6)-6-15) เปนชุดวิชาเพื่อใหความรูและฝกทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอาชีพวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ท่ีทันสมัย โดยมีคําอธิบายชุดวิชาดังน้ี 

การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การวัด

กระบวนการอุตสาหกรรม ระบบควบคุม

อุตสาหกรรม การสื่อสารขอมูลและเครือขาย การ

ควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบขับเคล่ือน 

อินเทอรเฟสเครื่องมนุษย (เอชเอ็มไอ) อุตสาหกรรม

อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง แพลตฟอรมและความ

ยืดหยุน ระบบตรวจสอบเครื่องจักร ระบบฐานขอมูล 

โปรแกรมประยุกตมือถือ โปรแกรมประยุกตเว็บ 

กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยหรือ

อุตสาหกรรม 

1. ประยุกตองคความรูในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ การพัฒนา 

การบูรณาการ การแกปญหา ตามความ

ตองการของศาสตรตางๆ เนนงานดาน

อุตสาหกรรม การแพทยและสาธารณสุขใน

พื้นท่ีภาคใตของประเทศไทย 

2. มีทักษะการจัดการ การควบคุม การ

วิเคราะห การแกปญหา การดําเนินการของ

ระบบท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

3. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การวางแผน

เชิงระบบ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพื่อ

แกปญหา โดยใชความรูดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

4. มีทักษะการสืบคน การวิเคราะห

แหลงขอมูล การเรียนรูดวยตนเอง การ

ปรับตัวตามสถานการณ และการแสวงหา

ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

1. ประเมินดวยการสอบ 

2. ประเมินการปฎิบัติงาน 

3. สังเกตการณอภิปราย 

4. การทดสอบปากเปลา 

5. ประเมินความสมบูรณของผลงาน 

6. ประเมินจากรายงานท่ีใหคนควาและ

การฝกปฎิบัต ิ

7. ประเมินจากการมีสวนรวมใน

กิจกรรม 
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ภาคผนวก ช.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคน  
 
ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)   รองศาสตราจารย ดร.แสงสุรีย  วสุพงศอัยยะ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Associate Professor Dr. Sangsuree Vasupongayya 

ตําแหนงปจจุบัน  รองศาสตราจารย  

หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90112   

แฟกซ: 074-287360  โทร: 074-287354 E-mail: vsangsur@coe.psu.ac.th 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- Computer Security 

- Multi-objective optimization  

- Combinatorial search 

ประสบการณงานสอน 
- Introduction to Computer Programming 

- Computer Operating System 

- Ethical, Legal and Social Issues in the Computer Profession 

- Computer Security 

ภาระงานในหลักสูตรนี้ 

  240-124 Web desginged and developer 
240-226 Advance software development and database technologies 

240-316 Experiencing advanced computer egnieering technologies 

240-229 Software defined architecture engineer 

240-353 Cybersecurity Officer 

240-403 Pre-cooperative Education 

240-440 Cooerative Education 

ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 
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16, no. 5, pp. 660-670, Jun 2020, doi: 10.3844/jcssp.2020.660.670. 

2. S. K. Zaw and S. Vasupongayya, “Enhancing Case-based Reasoning Approach using Incremental Learning 

Model for Automatic Adaptation of Classifiers in Mobile Phishing Detection,” International Journal of 

Networked and Distributed Computing, vol. 8, no. 3, pp. 152-161, Jun 2020, doi: 10.2991/ijndc.k.200515. 
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Personal Health Record System with Architectural Modelling and Simulation,” International Journal of 

Networked and Distributed Computing, vol. 8, no. 3, pp. 139-151, Jun 2020, doi: 10.2991/ijndc.k.200515. 

002. 

4. M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong and S. Vasupongayya, “Analysis of Features Dataset for 

DDoS Detection by using ASVM Method on Software Defined Networking,” International Journal of 

Networked and Distributed Computing, vol. 8, no. 2, pp. 86-93, Mar 2020, doi: 10.2991/ijndc.k.200325.001. 

5. E. E. Mon, S. Vasupongayya, M. Karnjanadecha and T. Angchuan, “Evaluating biometrics fingerprint 

template protection for an emergency situation,” Tehnicki Glasnik - Technical Journal, vol. 13, no. 4, 

pp. 280-285, Dec 2019, doi: 10.31803/TG-20191104190328.   

6. T. T. Thwin and S. Vasupongayya, “Blockchain-Based Access Control Model to Preserve Privacy for 

Personal Health Record Systems,” Security and Communication Networks, vol. 2019, 2019, Art. no. 

8315614, doi: 10.1155/2019/8315614. 

7. S. K. Zaw and S. Vasupongayya, “A Case-Based Reasoning Approach for Automatic Adaptation of 

Classifiers in Mobile Phishing Detection,” Journal of Computer Networks and Communications, vol. 2019, 

2019, Art. no. 7198435, doi: 10.1155/2019/7198435. 

8. M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong and S. Vasupongayya, "Advanced Support Vector 

Machine- (ASVM-) Based Detection for Distributed Denial of Service (DDoS) Attack on Software Defined 

Networking (SDN) ,” Journal of Computer Networks and Communications, vol. 2019, 2019, Art. no. 

8012568, doi: 10.1155/2019/8012568.  

9. T. Wangthammang, S. Suwanmanee, T. Angchuan and S. Vasupongayya, "Registration Assistant using 

Local Search and Tabu List Technique", Thaksin University Journal (Special Issue 2018), vol. 21, no. 3, 

pp. 265-283, 2018.  

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1. T. T. Thwin and S. Vasupongayya, “Blockchain Based Secret-Data Sharing Model for Personal Health 

Record System,” 2018 5th International Conference on Advanced Informatics: Concept Theory and 

Applications (ICAICTA), Krabi, Thailand, 2018, pp. 196-201, doi: 10.1109/ICAICTA.2018.8541296. 

2. P. Maneenual and S. Vasupongayya, “Logging mechanism for Internet of Things: A Case Study of Patient 

Monitoring System,” 2018 15th International Joint Conference on Computer Science and Software 

Engineering (JCSSE), Nakhonpathom, Thailand, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/JCSSE.2018.8457390. 

 

หนังสือ 
1. แสงส ุ ร ี ย   วส ุพงศ อ ั ยยะ ,  ความม ั ่ นคงคอมพ ิว เตอร ,  พ ิมพ  คร ั ้ งท ี ่  2, สงขลา : คณะว ิ ศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2560, ISBN: 9786162713194. 
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ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)     ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม สุวรรณวร 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Assitant Professor Dr.Nikom Suwonworn 

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย 

 

หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90112   

แฟกซ: 074-287076 โทร: 074-287399  E-mail : kom@coe.psu.ac.th 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- Computer vision 

- Image processing 

 

ประสบการณงานสอน 
- Introduction to Computer Programming 

- Computer Vision Theory and Practice 

- Computer Vision 

- Programming Fundamentals 

ภาระงานในหลักสูตรนี้:  
240-121 Basic hardware laboratory 
240-216 Exploring software development and database technologies 

240-318 Artificial Intelligence and machine learning 
240-391 Artificial Intelligence and robotic control engineer 
240-392 Modern industrial automation engineer 
240-393 Industrial machine vision engineer 
 

ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. M. Thu and N. Suvonvorn, “Pyramidal Part-Based Model for Partial Occlusion Handling in Pedestrian 

Classification,” Advances in Multimedia, vol. 2020, Feb 2020, Art. no. 6153580, doi: 10.1155/2020/ 

6153580. 

2. C. Wateosot and N. Suvonvorn, “Group activity recognition with an interaction force based on low-

level features,” IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 14 no. 7, pp. 1061-

1073. Mar 2019, doi: 10.1002/tee.22901. 

3. P. Chalearnnetkul and N. Suvonvorn, “Multiview Layer Fusion Model for Action Recognition Using 

RGBD Images,” Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2018, 2018, Art. no. 9032945, doi: 

10.1155/2018/9032945.  

4. P. Chalearnnetkul and N. Suvonvorn, “Rectangular layer model for profile-based human action 

recognition using multi-view depth information,” Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 

vol. 22, no. 3, Sep 2017, Art. no. APST-22-03-08, doi: 10.14456/apst.2017.23.  
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5. C. Wateosot and N. Suvonvorn, “Anomaly detection in a crowd scene using the interaction force 

model,” Asia-Pacific Journal of Science and Technology, vol. 22, no. 3, Sep 2017, Art. no. APST-22-

03-07, doi: 10.14456/apst.2017.16.  

6. N. Nattapon and N. Suvonvorn, “Human Activity Recognition System Based-on Sequential Logic 

Circuits and Statistical Models,” GSTF Journal on Computing (JoC), vol. 5, no. 3, May 2017. 

 

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1. M. Thu, N. Suvonvorn and M. Karnjanadecha, “A new dataset benchmark for Pedestrian detection”, 

Proceedings of the 3rd International Conference on biomedical signal and Image Processing, 2018, 

pp. 17-22, doi: 10.1145/3278229.3278243. 

2. K. Silanon and N. Suvonvorn, “Fuzzy finger shapes and hand appearance features for Thai letter 

finger spelling,” 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Phuket, Thailand, 2017, pp. 81-84, 

doi: 10.1109/ECTICon.2017.8096178. 
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ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญยศ ไชยกาฬ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Assistant Professor Dr.Panyayot  Chaikan 

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย  

 

หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หอง 401 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112 

แฟกซ: 074-287076โทร: 074-287350 E-mail : panyayot@coe.psu.ac.th 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- การออกแบบวงจรดิจิทัลความเร็วสูง FPGA 

- Image processing, Pattern Recognition  

- Embedded Systems 

 

ประสบการณงานสอน 
- การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 

- แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

- โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร 

- วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร 

- อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 

- การออกแบบวงจรตรรก 

- สถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสแซมบลี 

- ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 

- ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง 

- สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม 

 

ภาระงานในหลักสูตรนี้  
240-218 Circuit and basic electronic 

240-228 digital logic and microcontroller 

240-319 Embedded system developer 

240-371 IoT system developer 

240-372 IoT Data Analyst 

240-373 Weable and low power IoT device developer 

ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 
 

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1. N. Z. Oo and P. Chaikan, “Efficient Implementation of Strassen's Algorithm for Memory Allocation 

using AVX Intrinsic on Multi-core Architecture,” 2019 34th International Technical Conference on 
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Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), JeJu, Republic of South Korea, 2019, 

pp. 1-4, doi: 10.1109/ITC-CSCC.2019.8793377. 
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ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)     ผูชวยศาสตราจารยธัชชัย  เองฉวน 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Assistant Professor Touchai Angchuan 

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย 

 

หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90112   

แฟกซ: 074-287076 โทร: 074-287345  E-mail : touch@coe.psu.ac.th 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- เครือขายคอมพิวเตอร 

- IPv6 

 

ประสบการณงานสอน 
- Introduction to Computer Programming 

- Computer Networks 

ภาระงานในหลักสูตรนี้:  
240-122 Basic software laboratory 

240-219 Network administrator 

240-308 Computer engineering project preparation 

240-351 Network infrastructure engineer 

240-401 Computer engineering project I 

240-402 Computer engineering project II 

ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. E. E. Mon, S. Vasupongayya, M. Karnjanadecha and T. Angchuan, “Evaluating biometrics fingerprint 

template protection for an emergency situation,” Tehnicki Glasnik - Technical Journal, vol. 13, no. 4, 

pp. 280-285, Dec 2019, doi: 10.31803/TG-20191104190328.   

2. T. Wangthammang, S. Suwanmanee, T. Angchuan and S. Vasupongayya, "Registration Assistant using 

Local Search and Tabu List Technique", Thaksin University Journal (Special Issue 2018), vol. 21, no. 3, 

pp. 265-283, 2018. 

 

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)     นายเสกสรรค สุวรรณมณี 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Mr. Seksun Suwanmanee 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 

 

หนวยงานท่ีอยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ e-mail 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สงขลา 90112   

แฟกซ: 074-287076 โทร: 074-287345  E-mail : sseksun@coe.psu.ac.th 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- Information system, Database system 

- Algorithms, Artificial Intelligence 

- Applied logic and modal logic, Logic programming 

- Mobile Applications 

 

ประสบการณงานสอน 
- Introduction to Computer Programming 

- Computer Engineering Seminar 

ภาระงานในหลักสูตรนี้:  
240-123 Data structure, algorithm and programming 
240-213 Discrete mathematics 
240-300 Practical training 
240-327 Statistic for data analysis using R 
240-328 Data analytic and data science 
240-331 Mobile application developer 

ผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป 
บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ 

1. T. Wangthammang, S. Suwanmanee, T. Angchuan and S. Vasupongayya, "Registration Assistant 

using Local Search and Tabu List Technique", Thaksin University Journal (Special Issue 2018), vol. 

21, no. 3, pp. 265-283, 2018 

 

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ 
1. C. Karupongsiri and S. Suwanmanee, “Performance Evaluation of WLAN 802.11x and LTE Network 

for 5G Handover,” 2018 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 

Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), Chiang Rai, Thailand, 2018, 

pp. 337-340, doi: 10.1109/ECTICon.2018.8620005. 
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ภาคผนวก ซ   ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

 

ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

1. รศ.ดร.อนันต ผลเพ่ิม 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/กลุมวิชา 

เหมาะสม 

แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาควิชา 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ียด

เนื้อหาวิชา 

เหมาะสม 

ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

เหมาะสม 

ขอเสนอแนะอ่ืน 

ในหลายรายวิชาในหลักสูตรเดิม ไดถูกปรับเปลี่ยนไป

โดยเฉพาะวิชาที ่ เป นความรู พ ื ้นฐานที ่ส ําค ัญของ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร เชน OS, Database system, 

Networks และกระจายไปอยูตามรายวิชาใหม อยางไร

ก็ตาม มีความกังวลวา  

1) คําจํากัดความรายวิชาใหมเหลานั้นบางสวนยังไมไดมี

การระบุ Core ของวิชาพื ้นฐานที ่ชัดเจน อาจทําให

สาระสําคัญบางอยางขาดไปได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยการ

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา module บังคับของ

หลักสูตร ไดแก 240-123, 240-124, 240-219 

และ 240-229 เพื ่อใหมีการระบุเนื ้อหาพื ้นฐาน

ของวิศวกรรมคอมพิวเตอรตามขอเสนอแนะ 

รวมทั้งปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 240-216 และ 

240-226 เพื ่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณกับ

วิศวกรรมซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

2) การควบคุมการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร เปนเรื่อง

สําคัญ เนื่องจากองคความรูนั ้นกระจายไปในลักษณะ

บ ูรณาการข ึ ้นก ับผ ู  สอน ทางหล ักส ูตรจ ึ งควรมี

กระบวนการทําความเขาใจ และกํากับดูแลชวยเหลือ

อยางเหมาะสม 

 

 

 

- แนวทางการควบค ุมการสอนให  เป นไปตาม

หลักสูตรดําเนินการสองสวน ไดแก กระบวนการที่

ดําเนินการไปแลว คือ กระบวนการรางหลักสูตรฯ 

ดําเนินการโดยผานการประชุมภาควิชาฯ และ

คณาจารยผูรับผิดชอบการสอนมีสวนในการราง

หลักสูตรฯ กําหนดเนื ้อหารวมทั ้งรูปแบบการ

จ ัดการเร ี ยนการสอนในหล ั กส ูตรฯ ด ั งนั้น 

ผูรับผิดชอบรายวิชามีความเขาใจรูปแบบการบูร

ณาการในหลักสูตรฯ อีกทั้ง คณาจารยผู สอนใน

รายวิชาจ ัดเปนล ักษณะของทีมผู สอนในทุก

รายวิชา module บังคับของหลักสูตร สวนที่สอง

ไดแกสวนของการดําเนินการเพื่อการกํากับดูแล

หลักสูตรฯ จะมีการกํากับดูแลผานคณาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และการประชุมภาควิชาฯ 

ทุกเดือน  

 

2. ผศ.อภิเนตร อูนากูล (ทางโทรศัพท) 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/กลุมวิชา 

เหมาะสม 

แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาควิชา 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ียด

เนื้อหาวิชา 

เหมาะสม 

ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร 
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เหมาะสม 

ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

เหมาะสม 

ขอเสนอแนะอ่ืน 

มีความกังวลวาการบูรณาการอาจจะทําใหการบริหาร

จัดการเรียนการสอนขึ้นกับผู สอน อีกทั ้งเนื ้อหาของ

วิศวกรรมคอมพิวเตอรในลักษณะบูรณาการอาจจะทําให

นักศึกษาไมมีความรูเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยการ

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา module บังคับของ

หลักสูตร ไดแก 240-123, 240-124, 240-219 

และ 240-229 เพื ่อใหมีการระบุเนื ้อหาพื ้นฐาน

ของวิศวกรรมคอมพิวเตอรตามขอเสนอแนะ 

รวมทั้งปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 240-216 และ 

240-226 เพื ่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณกับ

วิศวกรรมซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล 

- แนวทางการควบค ุมการสอนให  เป นไปตาม

หลักสูตรดําเนินการสองสวน ไดแก กระบวนการที่

ดําเนินการไปแลว คือ กระบวนการรางหลักสูตรฯ 

ฉบับนี้ดําเนินการโดยผานการประชุมภาควิชาฯ 

และคณาจารยผูรับผิดชอบการสอนมีสวนในการ

รางหลักสูตร และกําหนดเนื้อหารวมทั้งรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน ดังนั ้น ผู ร ับผิดชอบ

รายวิชามีความเขาใจรูปแบบการบูรณาการใน

หลักสูตร อีกทั ้ง คณาจารยผู สอนในรายวิชา

จัดเปนลักษณะของทีมผ ู สอนในทุกรายว ิชา 

module บังคับของหลักสูตร ในสวนของการ

ดําเนินการเพื่อการกํากับดูแลหลักสูตรจะมีการ

กํากับดูแลผานการประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือน 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการปรับหนวยกิตรายวิชา 

module จากเดิม 9((4)-10-13) เปน 9((6)-6-15) 

เพื่อใหมีสวนเนื้อหาเทียบเทา 3 วิชา 3((2)-2-5) 

เพื่อใหนักศึกษามีจํานวนชั่วโมงทฤษฏีเทียบเทา

สามรายวิชา แตยังคงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติและ

การบูรณาการตามแนวคิดเดิม 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

3. ดร.วรพล วทญัุตา 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

- 200-117 Basic Engineering Drawing ค ว ร เป น

วิชา Elective หรือไม หรือปรับปรุงใหทันสมัยใช 

CAD แทนกระดาษ ดินสอ 

- ควรเพิ่มวิชาเลือก Cryptography และ 

Blockchain 

 

- 240-317, 240-318, 240-327 และ  240-328 มี

ความสําคัญกับวิชาชีพในอนาคต  

 

 

 

 

- ควรมีหลักสูตร Python เสริมดวย 

 

 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/กลุมวิชา 

- 240-219 Network Administrator อยางเดียวไม

พอ ตองมี System Administrator ดวยโดยเฉพาะ

ก า ร  manage Virtural machine แ ล ะ 

container/docker 

- -240-331 ควรเนนเรื่อง API development และ 

Architecture การพัฒนา microservice, event-

driven 

- 240-319 ค ว ร ม ี  real-time system แ ล ะ 

programming เสริมในหลักสูตรดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณาจารยรายวิชา 200-117 มีการปรับปรุงแนว

ทางการสอนที่ทันสมัยและมีการใชงานโปรแกรม

ประยุกตเพ่ิมข้ึน 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยเพ่ิม

วิชา 240-362 Cryptography and Blockchain 

ในกลุมรายวิชาเลือก 

- รายวิชา 240-318, 240-327 และ 240-328 เปน

รายวิชาบังคับซึ่งนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรฯ 

ตองเรียน สวนรายวิชา 240-317 เปนรายวิชาเปด

บริการสําหรับหลักสูตรอื ่น ทั ้งนี ้ เนื ้อหาของ

รายวิชา 240-318 จะครอบคลุมเน้ือหาในรายวิชา 

240-317  

- ทางหลักสูตรฯ มีแผนจะนําภาษา Python มาใช

ในรายวิชา 240-122 

 

 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการโดยการเพิ่มรายละเอียด

ในคําอธิบายรายวิชา 240-219 ตามขอเสนอแนะ  

 

 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการโดยการเพิ่มรายละเอียด

ในคําอธิบายรายวิชา 240-331 ตามขอเสนอแนะ  

 

- หลักสูตรฯ ไดดําเนินการโดยการเพิ่มรายละเอียด

ในคําอธิบายรายวิชา 240-319 ตามขอเสนอแนะ 
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ความเห็นของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การดําเนินการ 

 

- ควรเสริมเรื่อง Cloud: SaaS, IaaS, PaaS ดวย 

 

 

 

แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาควิชา 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ียด

เนื้อหาวิชา 

เหมาะสม 

ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

เหมาะสม 

ขอเสนอแนะอ่ืน 

- 

 

 

- เนื้อหาเกี่ยวกับ cloud ตามขอเสนอแนะบรรจุใน

รายว ิชา 240-229 ซ ึ ่ ง เป นรายว ิชา module 

บังคับของหลักสูตร 

 

4. ดร.พณชิต กิตติปญญางาม (ทางออนไลน) 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/กลุมวิชา 

เหมาะสม 

แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาควิชา 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ียด

เนื้อหาวิชา 
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เหมาะสม 

ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

เหมาะสม 

ขอเสนอแนะอ่ืน 

- เห็นชอบกับแนวทาง 

 

5. ดร.เพียงฤทัย วัฒนายากร 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

เหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแตละหมวดวิชา/กลุมวิชา 

เหมาะสม 

แผนการศึกษาและจํานวนหนวยกิตในแตละภาควิชา 

เหมาะสม 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอ ียด

เนื้อหาวิชา 

เหมาะสม 

ลําดับและความตอเน่ืองของรายวิชาในหลักสูตร 

เหมาะสม 

ความสอดคลองของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

เหมาะสม 

ขอเสนอแนะอ่ืน 

หลักสูตรมีการปรับเปล่ียนใหเขากับสถานการณและโลก

ปจจุบันไดเปนอยางดี ถาเปนไปไดในบางหลักสูตรอยาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หลักสูตรฯ ไดเสริมทักษะในการเปดโอกาสให

นักศึกษามีประสบการณตรงมากขึ้นผานรายวิชา 
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ใหอาจารยหาอาจารยเสริมที่มีประสบการณโดยตรงกับ

เรื่องนั้นๆ มาเลาใหนักศึกษาฟง เพื่อใหเขาใจกับสถาพ

ความเปนจริงที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหนักศึกษามองโลกได

กวางขวางข้ึน บางโปรแกรมอยากใหอาจารยพิจารณาให

นองๆ นักศึกษาไดมีโอกาส present ความคิดเห็นหนา

หอง เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในการออกความคิดเห็น

และไดเรียนรู ในการรับฟงความคิดเห็น Ideas ใหมๆ 

จากเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนหรืออาจารย 

Module โดยเน นการท ํางานเป นท ีม ม ีการ

นําเสนองาน มีการติดตอลูกค า มีการจัดทํา

เอกสารและการดําเนินการเช นเดียวก ับการ

ออกไปประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ในรายวิชาเหลาน้ัน

จะมีการเชิญว ิทยากรภายนอกมารวมในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 



มคอ.2 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 153

ภาคผนวก ฌ.  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม  

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2564 

ปรัชญา 

มุ งเนนผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหมี

ความรู ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใน

ดานวิศวกรรมสารสนเทศเครือขายและการสื ่อสาร 

ระบบคอมพิวเตอร ระบบควบคุมและหุนยนต เพื่อให

เป นว ิศวกรคอมพิวเตอรท ี ่ม ีความสามารถในการ

วิเคราะห การสังเคราะห การแกป ญหา และการ

ประยุกต รวมทั้งเปนวิศวกรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร เปนหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ใหมีความรู ความสามารถ ท้ัง

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห 

ส ังเคราะห แกป ญหา และประยุกตก ับงานด าน

อุตสาหกรรม การแพทย และสาธารณสุขในพื ้นท่ี

ภาคใตของประเทศไทย ผานกระบวนการศึกษาเชิง

บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน รวมทั้งมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสมรรถนะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา  ยึดประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที ่หนึ่ง  

โดยจ ัดการศ ึกษาตามแนวทางพ ัฒนาการน ิยม 

(Progressivism) ใหผู  เร ียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรู และพัฒนาจากความตองการของผูเรียน ผาน

กระบวนการแกปญหาและคนควาดวยตนเอง (Self-

directed Learning) กระบวนการที่ตองลงมือปฏิบัติ

ทั ้งในและนอกหองเรียน ซึ ่งจะนําไปสู การเรียนรู  ท่ี

ย ั ่ งย ืน และจากแนวค ิดท ี ่ ว  าการพ ัฒนาค ือการ

เปลี่ยนแปลง การเรียนรูจึงไมไดหยุดอยูเพียงภายใน

มหาวิทยาลัยแตจะดําเนินไปตลอดชีวิต การจัดการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุงเนนถึงการเรียนรูตลอด

ชีว ิต โดยเนนกระบวนการเรียนรู  เช ิงร ุก (Active 

Learning)  การใช ป ญหาเป นฐานในการเร ี ยนรู  

(Problem-based Learning) การใชโครงงานเปนฐาน 

(Project-based Learning)  สรางเสร ิมการเร ียนรู

และพ ัฒนาตนเองอย างต อ เน ื ่ อง  (Continuous 

Professional Development) เพื ่อตอบสนองความ

ตองการของภาครัฐและภาคเอกชน 

วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรซึ ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

วัตถุประสงค 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2564 

2559 มีวัตถุประสงคเพื ่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้   

1. ม ีค ุณธรรม จริยธรรม มีส ัมมาคารวะ รู  จัก

กาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใต

จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื ่อสัตยส ุจริต และ

เสียสละ  

2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบ ัต ิ  สามารถประยุกต ใช ศาสตรด ังกลาวอยาง

เหมาะสมเพ ื ่ อการประกอบว ิชาช ีพของตน และ

การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได  

3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค

ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

4. มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช 

ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตาม

ขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมการทํางานและความสามารถในการ

พัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใชงานได  

5. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอื ่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมู คณะ 

สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และ

เปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  

6. มีความสามารถในการติดตอสื ่อสาร และใช

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ใน

การติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

เปนอยางด ี

1. มีความสามารถประยุกตใชความรูดานคณิตศาสตร 

ว ิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ได อย าง

เหมาะสมเพ ื ่อการแก ป ญหาด านว ิศวกรรม

คอมพิวเตอรและการประกอบวิชาชีพของตนเอง  

2. มีทักษะในการวางแผน ออกแบบ บริหารจัดการ 

วิเคราะห แกปญหา การดําเนินการของระบบท่ี

เกี่ยวของกับศาสตรทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

และศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได  

3. มีทักษะการทํางานเปนทีม ประสานงานและส่ือสาร

กับผู ที ่เกี ่ยวของจากหลากหลายสาขาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

4. มีความคิดเชิงวิเคราะห วางแผนเชิงระบบ มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  เพื่อแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมใน

การทํางานโดยใชความรูศาสตรทางดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

5. มีทักษะการสืบคน ทักษะการวิเคราะหแหลงขอมูล 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการปรับตัวตาม

สถานการณ และทักษะการแสวงหาความรู  เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

6. มีจรรยาบรรณในการทํางาน มีทัศนคติที ่ดีในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําของ

ตนเองตอสังคม มีจิตสาธารณะและถือประโยชน

เพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 
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ภาคผนวก ญ.  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ตาราง ญ-1 เอกสารเปรียบเทียบหลักคิดของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2564 

แนวคิดการสรางผลการเรียนรู ELOs 

    อางอิงจากมาตรฐานการเรียนรูจาก มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหลัก 

แนวคิดการสรางผลการเรียนรู ELOs 

   หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2564 ใชแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรแบบ outcome-based education 

และกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ CDIO (CDIO-

based Education Framework) ซึ ่งกรอบมาตรฐาน

ตาง ๆ จะถูกบรรจุในสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ

การพัฒนาผลการเรียนรูของหลักสูตร 
 

การจัดการเรียนการสอน 

   จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ลงปฏิบัติการ มี

การจัดประสบการณภาคสนาม ผานการฝกงาน และมี

ทางเลือกสหกิจศึกษา การจัดการเรียนการสอนเนนการ

จัดการแบบเชิงร ุก (active learning) และมีการใช

เอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ  

การจัดการเรียนการสอน 

 

  คงไวโดยเพ่ิมการใชแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสาน 

 

 

   เพิ่มการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทํางาน 

ผานการฝกภาคสนาม และการบูรณาการศาสตรเขา

เปนโมดูล ในรายวิชาหลัก เพื ่อใหนักศึกษาใชองค

ความรูรอบดานในการแกโจทยจริงจากภาคธุรกิจ เนน

การทํางานเปนทีม และการสืบคนขอมูล เพื ่อให

นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู ตลอดชีวิต และการ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน

ศาสตรดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในอนาคต 
 

กรณีศึกษาหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา 

   กําหนดโดยอาจารยผูสอนในรายวิชาตามความถนัด

และความเหมาะสม 

 

กรณีศึกษาหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา 

   เนนการนําโจทยจริงจากภาคธุรกิจดานอุตสาหกรรม 

การแพทย และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใตของประเทศ 

เปนหลัก โดยมีทีมงานผูสอนในรายวิชาพิจารณาความ

เหมาะสม 
 

การสอน 

   จัดการเรียนการสอนแบบมีผูรับผิดชอบหลักในแตละ

รายวิชา มีการประสานงานกันระหวางผูสอนกรณีที่มี

การสอน 

   จัดการเรียนการสอนแบบทีมผูสอน เพื่อเนนการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ. 2564 

การเปดหลายตอน มีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

แทรกในรายวิชา 

 

การจัดทีมผูสอนเปนการชวยใหสามารถดูแลนักศึกษา

ไดอยางทั ่วถึง อีกทั้ง เปนการสรางความเชี่ยวชาญ

ใหแกทีมผูสอน เนื่องจากผู สอนแตละคนในทีมจะ

รับผิดชอบสอนในหัวขอที่ตนเองเชี่ยวชาญ และไดรับ

ความรูในหัวขอท่ีตนเองไมเชี่ยวชาญจากการเปนผูรวม

สอนในรายวิชา  
 

การเปดโอกาสทางการศึกษา การเปดโอกาสทางการศึกษา 

    การจัดการเรียนการสอนในลักษณะโมดูล เปนการ

ส งเสร ิมโอกาสทางการศึกษาใหแก บ ุคลากรใน

ตลาดแรงงานซึ ่งมีความตองการเสริมความรู และ

ทักษะของตนเอง (Upskills/Reskills) หรือมีความ

ตองการเปลี ่ยนสายงาน หรือมีความตองการศึกษา

เฉพาะเรื่อง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนลักษณะ

โมดูล เป นการจัดการเรียนการสอนที ่เบ็ดเสร็จใน

รายวิชา อีกทั้ง แตละโมดูลถูกจัดเปนหนึ่งรายวิชา มี

จํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต เพื่อเปนการสอดแทรก

เน ื ้อหาที ่จ ําเป น การฝ กปฎิบ ัต ิให ช ํานาญ และ

การศึกษาโดยใชการฝกภาคสนามจากโจทยจริงของ

ภาคธุรกิจ เพื ่อสงเสริมใหผูท ี ่เร ียนรายวิชาโมดูล

สามารถปฎิบัติงานไดจริง  

      นอกจาการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแตบุคล

การในตลาดแรงงานแลว หลักสูตรฯ ยังมีการจัด

รายวิชาเชิงทฤษฎีที ่หลากหลายบรรจุอยูในสวนของ

รายวิชาเลือกชีพเพ่ือรองรับนักศึกษาซึ่งตองการเนนไป

ศึกษาตอในระดับสูงขึ ้นและมีความตองการเรียน

เนื้อหาในเชิงทฤษฎีเพ่ิมเติมอีกดวย 
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ตาราง ญ-2 เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.1 กลุมวิชาภาษา 

890–101 การฟงและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

             Fundamental English Listening and Speaking 

(30) 

(12) 

 (3) 

1. หมวดศึกษาทั่วไป    

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพื่อนมนุษย   

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสัน 

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ 

สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล   

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา 2 หนวยกิต 

รายวิชาเลือก  

(30) 

(4) 

(5) 

(1) 

(4) 

(4) 

890–102 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

             Fundamental English Reading and Writing 

(3) (4) 

(2) 

(6) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนใมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ/หรือมนุษยศาสตร 

 

 (12)  

240-001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

            Co-Curricular Activities 

(1)  

xxx-xxx  พลศึกษา  

            Physical Education Course 

(1)  

วิชาบังคับเลือก จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

001-101 อาเซียนศึกษา  

            ASEAN Studies 

001-131 สุขภาวะกายและจิต  

            Healthy Body and Mind 

874-194 กฎหมายเพ ื ่ อการประกอบอาช ีพและการด ํ า เ นิน 

            ชีวิตประจําวัน  

        Law Relating to Occupations and Everyday Life 

895-135 สุนทรียศาสตรแหงชีวิต  

            Life Aesthetics 

(6) 

(3) 

 

(3) 

 

(3) 

 

 

(3) 

 

 

895-171 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต  

             Wisdom of Living 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาทางมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรท่ีเปดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต และ

จะตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษาที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกจํานวนไมนอยกวา 1 หนวยกิต 

 

(3) 

 

    1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

- วิชาบังคับ 

240-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

            Introduction to Computer Programming 

วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้  

315-103 ความรูท่ัวไปทางดานทรัพยสินทางปญญา  

            Introduction to Intellectual Property 

315-201 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม  

            Science, Technology and Society 

(6) 

 

(3) 

 

 

(3) 

 

(3) 
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345-101 คอมพิวเตอรและการประยุกต  

            Computer and Applications 

(3) 

 

345-102 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม  

       Computer and Programming 

(3) 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (111) 2. หมวดวิชาเฉพาะ (99) 

   2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (21) 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

200-112 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 

            Fundamental Mathematics for Engineer  

200-113 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 

            Fundamental Physics for Engineer 

200-114 เคมีพ้ืนฐานสําหรับวิศวกร 

            Fundamental Chemistry for Engineer 

200-111 สูโลกวิศวกรรม 

            Into Engineering World 

200-115 พื้นฐานไฟฟาสําหรับงานวิศวกรรม 

            Basic Electrical Engineering 

200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร 

            Basic Engineering Programming 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

            Basic Engineering Drawing 

(18) 

(3) 

 

(3) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(3) 

 

(2) 

322-171 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 1  

            Physical Science Mathematics I 

(3) 

 

322-172 คณิตศาสตรวิทยาศาสตรกายภาพ 2  

            Physical Science Mathematics II 

(3) 

 

240-215 คณิตศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร           

            Computer Engineering Mathematics 

(3) 

 

332-103 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  

            Physics for Engineers I 

(3) 

 

332-104 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  

            Physics for Engineers II 

(3) 

 

332-113 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  

             Physics Laboratory for Engineers I 

(1) 

332-114 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  

             Physics Laboratory for Engineers II 

(1) 

324-103 เคมีท่ัวไป  

             General Chemistry 

(3) 

325-103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  

             General Chemistry Laboratory 

(1) 

    2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน  (11) 

200-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร  

            Introduction to Engineering 

(1) 

216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1  

            Engineering Drawing I 

(3)  

221-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  

            Engineering Mechanics I 

(3)  

240-205 วงจรไฟฟา  

            Electric Circuits 

240-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพ 

            คอมพิวเตอร  

            Ethical, Legal and Social Issues in Computer  

            Profession 

(3) 

(1) 

 

 

   2.3 กลุมวิชาชีพ (79) 2.2 กลุมวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร (81) 

        2.3.1 วิชาบังคับ (61) 2.2.1 กลุมวิชาชีพบังคับ (21) 

240-201 ปฏิบัติการซอฟตแวรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร           

            Computer Engineering Software Laboratory I 

(1) 240-121   ปฏิบัติการพื้นฐานทางฮารดแวร 

              Basic Hardware Laboratory 

240-122 ปฏิบัติการพื้นฐานทางซอฟตแวร 

 Basic Software Laboratory 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต 

(1) 

 

(1) 

 

(2) 

240-202 ปฏิบัติการฮารดแวรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1       

            Computer Engineering Hardware Laboratory I 

 

(1) 
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240-203 ปฏิบัติการซอฟตแวรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2      

            Computer Engineering Software Laboratory II 

(1)  Discrete Mathematics 

240-216 สํารวจเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบ 

 ฐานขอมูล   

 Exploring software development and database  

 technologies 

240-218 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

 Circuit and Basic Electronic 

240-226 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูลขั้น

 สูง 

 Advance software development and database 

technologies 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร 

 Digitial Logic and Microcontroller 

240-316 ประสบการณเทคโนโลยีข้ันสูงทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

 Experiencing Advance Technologies in 

Computer Engineering 

240-318 ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเคร่ือง 

 Artificial Intelligence and Machine learning 

240-327 สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 

 Statistic for Data Analysis using R 

240-328 การวิเคราะหขอมูลและวิทยาศาสตรขอมูล 

 Data Analytic and Data Science 

 

2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ (Module)  

240-123 ชุดวิชาโครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธี และโปรแกรม 

 Data Structure, Algorithm and Programming 

Module 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 

 Web Designer and Developer Module 

240-219 ชุดวิชาผูดูแลระบบเครือขาย 

 Network Administrator Module 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปตยกรรมท่ีกําหนดโดยซอฟตแวร 

 Software Defined Architecture Engineer 

Module 

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝงตัว 

 Embedded System Developer Module 

 

(1) 

 

 

 

(4) 

 

(1) 

 

 

 

(3) 

 

(1) 

 

 

 

(3) 

 

(2) 

 

(2) 

 

 

(42) 

(6) 

 

 

(9) 

 

(9) 

 

(9) 

 

 

(9) 

240-204 ปฏิบัติการฮารดแวรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2        

            Computer Engineering Hardware Laboratory II 

(1) 

240-206 แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร  

            Introduction to Computer Networks 

(3) 

240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรางขอมูล  

            Programming and Data Structures 

(3) 

240-208 ดิจิทัลตรรกะและการออกแบบ  

            Digital Logic and Design 

(3) 

240-209 อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  

            Basic Electronics 

(3) 

240-210 เทคนิคการเขียนโปรแกรม   

             Programming Techniques 

(2) 

240-211 วิศวกรรมซอฟตแวร  

            Software Engineering 

(2) 

240-212 ความนาจะเปนและสถิติ  

             Probability and Statistics 

240-213 คณิตศาสตรดิสครีต  

              Discrete Mathematics 

(3)  

 

(2) 

240-214 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  

            Data Communications and Networking 

(3) 

240-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 1  

             Advanced Computer Engineering Laboratory I 

(1) 

240-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 2  

             Advanced Computer Engineering Laboratory II 

(1) 

 

240-304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

            Computer Operating Systems 

(3) 

240-305 ระบบฐานขอมูล  

            Database Systems 

(3) 

240-306 เครือขายไรสายและเคลื่อนท่ี  

             Wireless and Mobile Networks 

(2) 

240-307 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบ  

             Computer Architecture and Organization 

(3) 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

Computer Engineering Project Preparation 

(2) 

240-309  ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ  

             Microcontroller and Interfacing 

(3) 

240-310 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี  

            Algorithms: Design and Analysis 

(3) 

240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ  

            Distributed Computing and Web Technologies 

(3) 

240-312 ความมั่นคงของคอมพิวตอร  

            Computer Security 

(3) 
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240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1  

            Computer Engineering Project I 

(3) 

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2  

             Computer Engineering Project II 

(3) 

 

2.3.2 วิชาเลือก 

 

18 

 

2.3.3 กลุมวิชาชีพเลือก  

 

(18) 

นักศึกษาจะตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั้ง 12 หนวยกิต จาก

รายวิชาบังคับเลือกของกลุมวิชาโทกลุมใดกลุมหน่ึงใน 4 กลุมตอไปนี้ 

 นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง จาก 4 กลุมวิชา โดยแต

ละกลุมวิชาจะตองเรียนรายวิชาบังคับ 1 ชุดวิชา 9 หนวยกิต และเลือกเรียน

อีก 1 ชุดวิชา หรือ เลือกเรียนรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด จํานวน 9 หนวย

กิต 

 

(1) แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 

 เลือกเรียน 1 ชุดรายวิชา จาก 4 กลุมวิชาตอไปน้ี 

1) กลุมวิชาวิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application 

developer and Software Engineer) 

240-320 แนววิธีการปฏิบัติสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร  

            Practical Approach for Software Development 

(3) 240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 Mobile Applications Developer Module 

2) กลุมวิชาวิศวกรระบบและเครือขาย (Network and System 

Engineer) 

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสรางพื้นฐานเครือขาย 

 Network Infrastructure Engineer Module 

3) กลุมวิชาวิศวกรอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things 

Engineer) 

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 

 IoT System Developer Module 

 

(9) 

 

 

(9) 

 

 

 

(9) 

 

240-321 สถาปตยกรรมการออกแบบและวิศวกรรมสําหรับระบบ 

            อัจฉริยะ  

            Design Architecture and Engineering for  

            Intelligence Systems 

(3) 

240-420 วิศวกรรมเว็บและการประยุกตใชงาน  

            Web Engineering and Applications 

(3) 

240-421 ระบบสารสนเทศและการจัดการ  

             Information System and Management 

(3) 

(2) แขนงวิชาวิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร  

     (Computer System Design Engineering) 

 4) กลุมวิชาวิศวกรหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Artifitial Intelligence and 

Robotic Engineer) 

240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส  

            CMOS VLSI Design 

(3) 240-391 ชุดวิชาวิศวกรควบคุมหุนยนตและปญญาประดิษฐ 

 Artifitial Intelligence and Robotic Control 

Engineer Module 

 

และเลือกเรียน 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาใน 4 กลุมวิชาตอไปน้ี 

1) กลุมวิชาวิศวกรซอฟตแวรและนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

(Application developer and Software Engineer) 

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 

 Game Designer and Developer Module 

(9) 

  

 

 

 

 

(9) 

 

240-341 การออกแบบระบบฝงตัว  

             Embedded System Design 

(3) 

240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง  

            Principles of Real Time Systems 

(3) 

240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม              

            Multi-Core Programming and Architecture 

(3) 

  

(3) แขนงวิชาวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสาร     

    (Computer Networks and Communications Engineering) 

 240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกตขามแพลต        (9) 

 ฟอรม 

240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ             

             Network Modeling and Performance Analysis 

(3)  Cross-Platform Web and Application Developer 

Module  

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 

 High-performance Computing Engineer Module 

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร 

 Cybersecurity Officer Module 

2) กลุมวิชาวิศวกรระบบและเครือขาย (Network and System 

Engineer)  

  

 

(9) 

 

(9) 

 

 

 

240-361 โพรโตคอลเครือขาย  

            Network Protocols 

(3) 

240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต  

            Internet Programming 

(3) 

240-461 การออกแบบและบริหารจัดการเครือขายสําหรับองคกร  

 Enterprise Network Design Operation and Management 

(3) 
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(4) แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมดวยคอมพิวเตอรและหุนยนต  

     (Computer Control Systems and Robotics Engineering) 

 240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี      (9) 

 Mobile Applications Developer Module 

240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ  

            Signals and Image Processing 

(3) 240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง                           

 High-performance Computing Engineer Module 

240-353 ชุดวิชาเจาหนาท่ีความม่ันคงไซเบอร 

 Cybersecurity Officer Module 

240-392 ชุดวิชาวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย 

 Modern Industrial Automation Module  

3) กลุมวิชาวิศวกรอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things 

Engineer) 

(9) 

  

(9) 

 

(9) 

 

 

 

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร  

            Computer Control Systems 

(3) 

240-480 หลักการหุนยนต  

             Principle of Robotics 

(3) 

240-481 จักรกลอัจฉริยะ  

             Machine Intelligence 

(3) 

 

นักศึกษาจะตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี หรือเลือกจากรายวิชา

บังคับวิชาโท หรือรายวิชาอื ่น ๆ ที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ จํานวนไมนอยกวา 6 

หนวยกิต 

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะหขอมูลระบบไอโอที      (9) 

 IoT Data Analyst Module 

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณไอโอทีแบบใชพลังงานตํ่า     (9) 

และแบบใชสําหรับสวมใส 

(1) แขนงวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)   Wearable and Low Power IOT device developer  

240-422 การจัดการโครงการซอฟตแวร  

            Software Project Management 

(3)  Module  

240-423 วิศวกรรมระบบซอฟตแวรเชิงบริการ  

            Service-Oriented Software System Engineering 

(3) 4) กลุมวิชาวิศวกรหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Artifitial 

Intelligence and Robotic Engineer) 

 

240-424 การประมวลผลขอมูลและองคความรูแบบกาวหนา              

           Advanced Information and Knowledge Processing 

(3) 240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 

 Game Designer and Developer Module 

(9) 

240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน  

            Data Mining and Applications 

(3) 240-392 ชุดวิชา วิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย 

 Industrial Automation Engineer Module Modern 

(9) 

240-426 ขั้นตอนวิธีขั้นสูง  

            Advanced Algorithms 

(3) 240-393 ชุดวิชาวิศวกรเคร่ืองจักรวิทัศนดานอุตสาหกรรม 

 Industrial Machine Vision Engineer Module 

(9) 

240-427 คอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกม  

            Computer Animation and Game 

(3) 240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตเคลื่อนท่ี 

 Mobile Robot Developer Module 

(9) 

240-428 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  

            Human-computer Interaction 

(3) 240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุนยนตซื้อขายหุน 

 Stock Trading Robot Developer Module 

(9) 

240-429 การรักษาความม่ันคงโปรแกรมประยุกตเว็บและระบบ 

            สารสนเทศ  

            Security in Web Applications and Information  

            Systems 

(3)  

หรือเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี จํานวน 9 หนวยกิต 

240-214 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

 Data Communications and Networking 

 

 

(3) 

240-438 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1  

            Special Topic in Information Engineering I 

(3) 240-306 เครือขายไรสายและเคล่ือนท่ี 

 Wireless and Mobile Networks 

(3) 

240-439 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2  

 Special Topic in Information Engineering II 

(3) 240-309 ไมโครคอนโทรลเลอรและการเช่ือมตอ 

 Microcontroller and Interfacing 

(3) 

(2) แขนงวิชาวิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร  

     (Computer System Design Engineering) 

 240-310 การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี 

 Algorithms: Design and Analysis 

(3) 

240-442 การจัดกาหนดการทรัพยากรและการจัดการ  

            Resource Scheduling and Management 

(3) 240-311 คอมพิวเตอรแบบกระจายและเทคโนโลยีเว็บ 

 Distributed Computing and Web Technologies 

(3) 

240-443 สถาปตยกรรมและทฤษฎีการทดสอบวงจรรวมขนาดใหญ 

            มาก  

           Architectures and VLSI Test Principles 

(3) 240-312 ความม่ันคงคอมพิวเตอร 

 Computer Security 

240-322 วิศวกรรมขอมูล 

(3) 

 

(3) 

240-444 เครือขายไรสายแบบเฉพาะกิจและตัวตรวจรู: (3)  Data Engineer  
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            สถาปตยกรรมและโพรโทคอล  

            Wireless Ad hoc Sensor Networks: Architectures  

            and Protocols 

240-323 องคประกอบการพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง 

 Elements of Continuous Software 

Development 

(3) 

 

240-445 การออกแบบรวมฮารดแวรและซอฟตแวร  

            Hardware and Software Codesign 

(3) 240-340 การออกแบบวงจรรวมแบบซีมอส 

 CMOS VLSI Design 

(3) 

240-446 ระบบแบบกระจายและขั้นตอนวิธี  

            Distributed Systems and Algorithms 

(3) 240-341 การออกแบบระบบฝงตัว 

 Embedded System Design 

(3) 

240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง  

            High Performance Microprocessors 

(3) 240-360 แบบจําลองเครือขายและการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

 Network Modeling and Performance Analysis 

(3) 

240-448 การประมวลผลทางคณิตศาสตรและขั้นตอนวิธี  

            Computer Arithmetic and Algorithms 

(3) 240-361 โพรโตคอลเครือขาย 

 Network Protocols 

(3) 

240-449 การประมวลผลแบบคลาวดและกระจาย  

            Distributed and Cloud Computing 

(3) 240-362 การเขารหัสและบล็อกเชน 

 Cryptography and Blockchain 

(3) 

240-458 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1  

             Special Topic in Computer System Design  

             Engineering I 

(3) 240-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ 

 Signals and Image Processing 

240-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

(3) 

 

(3) 

240-459 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมออกแบบระบบคอมพิวเตอร 2 

            Special Topic in Computer System Design  

             Engineering II 

(3)  Computer Control Systems 

240-382 Signals and Systems 

 สัญญาณและระบบ 

 

(3) 

(3) แขนงวิชาวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสาร  

     (Computer Networks and Communications Engineering) 

 240-425 เหมืองขอมูลและการประยุกตใชงาน     (3) 

 Data Mining and Applications 

240-462 การเชื่อมตอเครือขายของพหุสื่อ  

            Multimedia Networking 

(3) 240-426 ขั้นตอนวิธีข้ันสูง 

 Advanced Algorithms 

(3) 

 

240-463 การบริการและเครือขายยุคหนา  

            Next Generation Services and Networks 

(3) 240-440 หลักการระบบการทํางานแบบเวลาจริง 

 Principles of Real Time Systems 

(3) 

240-464 ความมั่นคงเครือขายขั้นสูง  

             Advanced Network Security 

(3) 240-441 สถาปตยกรรมแบบมัลติคอรและการเขียนโปรแกรม 

 Multi-Core Programming and Architecture 

(3) 

240-465 เครือขายไรสายขั้นสูง  

             Advanced Wireless Networks 

(3) 240-447 ไมโครโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง 

 High Performance Microprocessors 

(3) 

240-466 นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล  

            Digital Forensics 

(3) 240-460 การเขียนโปรแกรมอินเทอรเน็ต 

 Internet Programming 

(3) 

240-478 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและ 

            ส่ือสาร 1  

            Special Topic in Computer Networks and            

            Communications Engineering I 

240-479 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและ 

            ส่ือสาร 2  

            Special Topic in Computer Networks and  

            Communications Engineering II 

(3) 

 

 

 

 

(3) 

 

240-480 หลักการหุนยนต 

 Principle of Robotics 

240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ 

 Computer Vision Theory and Practice 

(3) 

 

(3) 

(4) แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมดวยคอมพิวเตอรและหุนยนต  

     (Computer Control Systems and Robotics Engineering) 

  

240-482 ตัวตรวจรูและการปรับสภาพสัญญาณจากตัวตรวจรู            

            Sensors and Sensor Signal Conditioning 

(3)   

240-483 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด  

            Speech Processing 

(3)   
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240-484 สวนควบคุมเคร่ืองยนตประเภทการสันดาปภายใน          

            Internal Combustion Engine Control Unit 

(3)   

240-485 แนะนําวิธีการจําแนกรูปแบบ  

            Introduction to Pattern Classifier 

(3)   

240-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฏิบัติ  

            Computer Vision Theory and Practice 

(3)   

240-487 แนะนําการจําลองดวยคอมพิวเตอร  

            Introduction to Computer Simulation 

(3)   

240-498 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

            และหุนยนต 1  

            Special Topic in Computer Control Systems and  

            Robotics Engineering I 

(3)   

240-499 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

            และหุนยนต 2  

            Special Topic in Computer Control Systems and       

            Robotics Engineering II 

วิชาเลือกในกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

223-462  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 Environmental Impact Assessment 

วิชาเลือกในกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

225-441 การจัดการธุรกิจสําหรับวิศวกรและการเปนผูประกอบการ 

            Business Management for Engineer and  

            Entrepreneurship 

 

(3) 

 

 

 

 

(3) 

 

 

(3) 

 

 

  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6  หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนใมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไม

นอยกวา 6 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6  หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน  ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชาจํานวนไมนอยวา 6 

หนวยกิต 

 

ง.  ฝกงาน                                ไมนอยกวา 320 ช่ัวโมง 

240-300 การฝกงาน 

              Practical Training 

ง. หมวดวิชาฝกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา 8 หนวยกิต 

โดยนักศึกษาจะตองเลือกรูปแบบการศึกษาหน่ึงในสองทางเลือกตอไปน้ี 

1. โครงงาน    

240-300  การฝกงาน          ไมนอยกวา 320 ชั่วโมง 

             Practical Training 

240-308 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (2) 

 Computer Engineering Project Preparation 

240-401 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 (3) 

 Computer Engineering Project I 

240-402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 (3) 

 Computer Engineering Project II 
 

2. สหกิจศึกษา   

240-403  เตรียมสหกิจศึกษา (1) 

 Pre-cooperative Education  

240-404  สหกิจศึกษา (7) 
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 Cooperative Education 
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ตาราง ญ-3 เอกสารแสดงรายละเอียดของรายวิชาเพิ่มใหมในหลักสูตรปรับปรุงใหม 
 

ชื�อรายวิชาที�เพิ�ม

ใหม่ 

ลกัษณะ/เหตผุล 

240-121 ปฏิบัติการ

พื้นฐานทางฮารดแวร 
เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ซึ่งเร่ิมตนเขาสูสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีความรูพ้ืนฐานทางฮารดแวร ในภาคการศึกษา

ท่ี 2  

240-122 ปฏิบัติการ

พื้นฐานทางซอฟตแวร 
เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเริ่มตนเขาสูสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรรูจักเครื่องมือพื้นฐานดานซอฟตแวร ในภาค

การศึกษาที่ 2  

240-123 โครงสรางขอมูล 

ขั้นตอนวิธี และการเขียน

โปรแกรม 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแรกม โดยจัดการเรียนการ

สอนเปนแบบโมดูล เนนการลงมือปฎิบัติจริง  

240-124 นักพัฒนาและ

ออกแบบเว็บ 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา ออกแบบเว็บ โดยอางอิงมาตรฐานไอเอสโอ 29110 อีกท้ัง 

ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษา

จริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-216 สํารวจ

เทคโนโลยีการพัฒนา

ซอฟตแวรและระบบ

ฐานขอมูล 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู และลงมือปฎิบัติเพื่อรู จักเทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่เกี ่ยวของกับการพัฒนา

ซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

240-218 วงจรไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

เพื ่อใหนักศึกษาไดมีความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื ้นฐาน สําหรับงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร  

240-219 ผูดูแลระบบ

เครือขาย 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายการสื่อสาร การจัดการเครือขาย โปรโตคอลเครือขาย การ

สื่อสารขอมูล การเปนผูดูแลระบบเครือขาย อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-226 เทคโนโลยีการ

พัฒนาซอฟตแวรและระบบ

ฐานขอมูลขั้นสูง 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ลงมือปฎิบัติเพื่อใหเกิดทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูงท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวรและระบบฐานขอมูล ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

240-228 ดิจิทัล ตรรกะ 

และไมโครคอนโทรลเลอร 

เพื ่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับดิจิทัล ตรรกะ และไมโครคอนโทรลเลอร สําหรับงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

240-229 วิศวกรรม

สถาปตยกรรมท่ีกําหนดโดย

ซอฟตแวร 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร แพลตฟอรม

คลาวดคอมพิวติ้ง อีกท้ัง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการ

ทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-316 ประสบการณ

เทคโนโลยีข้ันสูงทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ลงมือปฎิบัติเพื่อใหเกิดทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

240-318 ปญญาประดิษฐ

และการเรียนรูของเคร่ือง 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทางปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเคร่ือง การเรียนรูเชิงลึก ซึ่งมี

บทบาทสําคัญในพัฒนางานเทคโนโลยีในปจจุบัน 

240-319 นักพัฒนาระบบ

ฝงตัว 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบฝงตัว ซึ่งถูกประยุกตใชงานในหลากหลายสาขา อีกท้ัง 

ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษา

จริงจากภาคธุรกิจกลุมเกษตร กลุมอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ 

240-322 วิศวกรรมขอมูล เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเก่ียวกับการจัดการขอมูล สําหรับงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

240-323 องคประกอบ

การพัฒนาซอฟตแวร

แบบตอเน่ือง 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ การพัฒนาซอฟตแวรแบบตอเน่ือง สําหรับงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
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ชื�อรายวิชาที�เพิ�ม

ใหม่ 

ลกัษณะ/เหตผุล 

240-327 สถิติสําหรับการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชอาร 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือการวิเคราะหขอมูล โดยการใชโปรแกรมภาษาอาร 

240-328 การวิเคราะห

ขอมูลและวิทยาศาสตร

ขอมูล 

พื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล และวิทยาศาสตรขอมูล สําหรับงานดานวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

240-331 นักพัฒนา

โปรแกรมประยุกตบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ อีกทั้ง ฝกทักษะให

นักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาค

ธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-332 นักพัฒนาและ

ออกแบบเกม 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบเกม ปญญาประดิษฐเกี่ยวกับเกม อีกทั้ง ฝกทักษะให

นักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาค

ธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-333 นักพัฒนาเว็บ

แบบโปรแกรมประยุกตขาม

แพลตฟอรม 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอพมือถือหลากหลายแพลตฟอรมพรอมเทคโนโลยีเว็บ ตาม

มาตรฐานไอเอสโอ 29110 อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการ

เรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-351 วิศวกร

โครงสรางพื้นฐานเครือขาย 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสถาปตยกรรมเครือขาย การจัดการเครือขาย อีกท้ัง ฝกทักษะใหนักศึกษา

ไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ

การแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-352 วิศวกร

ประมวลผลสมรรถนะสูง 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประมวลผลสมรรถนะสูง ระบบกระจาย การเขียนโปรแกรมแบบ

ขนาน ระบบคลัสเตอร อีกท้ัง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับ

การทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-353 เจาหนาท่ีความ

มั่นคงไซเบอร 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร ความมั่นคงของระบบ ไอเอสโอ 

27000 ความมั่นคงเครือขาย อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการ

เรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-362 การเขารหัสและ

บล็อกเชน 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเขารหัส ลายเซ็นดิจิทัล พีชคณิต แฮชชิง คริปโทเคอรเรนซี 

บล็อกเชน ระบบนิเวศบล็อกเชน สัญญาอัจฉริยะ การใชงานเชิงพาณิชย กรณีศึกษาที่เก่ียวของ 

240-371 นักพัฒนาระบบ

ไอโอที 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบไอโอที การเปนผูประกอบการ อีกทั้ง ฝกทักษะให

นักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาค

ธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-372 นักวิเคราะห

ขอมูลระบบไอโอที 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขอมูลท่ีรวบรวมไดจากอุปกรณไอโอที การวิเคราะหขอมูล อีก

ทั ้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จาก

กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-373 นักพัฒนา

อุปกรณไอโอทีแบบใช

พลังงานตํ่าและแบบใช

สําหรับสวมใส 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอุปกรณไอโอที การใชพลังงานของอุปกรณ เนื่องจากพลังงานเปนสิ่ง

สําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการ

เรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-382 สัญญาณและ

ระบบ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสัญญาณแบบตางๆ ระบบความสัมพันธระหวางอินพุตและเอาทพุต คอน

โวลูชัน อนุกรมฟูเรียร ความสัมพันธระหวางเวลาและความถี่ การแปลงฟูเรียร 

240-391 วิศวกรควบคุม

หุนยนตและปญญาประดิษฐ 

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานปญญาประดิษฐ การเรียนรูเชิงลึก การควบคุมหุนยนต อีกท้ัง ฝก

ทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริง

จากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 



มคอ.2 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 167

ชื�อรายวิชาที�เพิ�ม

ใหม่ 

ลกัษณะ/เหตผุล 

240-392 วิศวกรระบบ

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมท่ี

ทันสมัย 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม การวัดกระบวนการอุตสาหกรรม 

แพลตฟอรม อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการ

ทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-393 วิศวกร

เคร่ืองจักรวิทัศนดาน

อุตสาหกรรม 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการมองเห็นของคอมพิวเตอร พื้นฐานการประมวลผลภาพ การ

ตรวจจับการเคลื่อนไหว อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู

กับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-394 นักพัฒนา

หุนยนตเคลื่อนที่  

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการออกแบบหุนยนตโมบาย การควบคุมหุนยนต 

หลักการทํางานของโดรน  อีกท้ัง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางานจริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู

กับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรืออุตสาหกรรม 

240-394 นักพัฒนา

หุนยนตซื้อขายหุน  

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการลงทุนในตลาดหุน หลักการลงทุนในตลาดโฟเรกซ กลงยุทธการ

ลงทุน การออกแบบและพัฒนาหุนยนตซื้อขายสําหรับตลาดหุนและตลาดโฟเรกซ อีกทั้ง ฝกทักษะใหนักศึกษาไดทํางาน

จริงผานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน จากกรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจการแพทยหรือ

อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ฎ.  เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาท่ี มคอ.1 กําหนด (ถามี มคอ.1) 
 

องคความรูพ้ืนฐานตาม มคอ. 1 รายวิชาท่ีเก่ียวของ 

Programming Fundamentals 

1. Programming Paradigms    

2. Programming constructs  

3. Algorithms and problem-solving   

4. Recursion 

5. Object-oriented programming   

6. Using APIs  

7. Event-driven and concurrent programming  

 

200-116 Basic Engineering 

Programming 

240-122 Basic Software Laboratory 

240-123 Data Structure, Algorithm 

and Programming 

 

Computer Mathematics 

1. Functions, relations, and sets  

2. Basic logic 

3. Proof techniques    

4. Basics of counting 

5. Graphs and trees    

6. Recursion 

7. Discrete probability    

8. Continuous probability 

9. Expectation     

10. Stochastic Processes 

11. Sampling distribution   

12. Estimation 

13. Hypothesis tests     

14. Correlation and regression  

 

240-213 Discrete Mathematics   

240-327 Statistic for Data Analysis 

using R 

240-328 Data Analytic and Data 

Science   

 

Electronics 

1. Electronic properties of materials  

2. Diodes and diode circuits 

3. MOS transistors and biasing   

4. MOS logic families 

5. Bipolar transistors and logic families  

6. Design parameters and issues 

7. Storage elements    

8. Interfacing logic families and standard buses 

9. Operational amplifiers   

10. Circuit modeling and simulation 

11. Data conversion circuits    

12. Electronic voltage and current sources  

 

200-115 Basic Electrical Engineering 

240-218 Circuit and Basic Electronic 

240-228 Digital Logic and 

Microcontroller 

240-319 Embedded System 

Developer  
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13. Amplifier design     

14. Integrated circuit building blocks  

Digital Logic 

1. Switching theory    

2. Combinational logic circuits 

3. Modular design of combinational circuits  

4. Memory elements 

5. Sequential logic circuits    

6. Digital systems design  

7. Modeling and simulation   

8. Formal verification 

9. Fault models and testing   

10. Design for testability  

 

240-228 Digital Logic and 

Microcontroller 

240-319 Embedded System 

Developer  

 

Data Structures and Algorithms 

1. Basic algorithmic analysis   

2. Linked List, Queues, Stacks 

3. Binary Tree, B-Tree, Heap    

4. Algorithmic strategies 

5. Computing algorithms   

6. Distributed algorithms 

7. Algorithmic complexity   

8. Basic computability theory  

 

240-123 Data Structure, Algorithm 

and Programming 

240-213 Discrete Mathematics 

 

Computer Architecture and Organization 

1. Fundamentals of computer architecture  

2. Computer arithmetic 

3. Memory system organization and architecture  

4. Interfacing and communication 

5. Device subsystems    

6. Processor systems design  

7. Organization of the CPU    

8. Performance 

9. Distributed system models    

10. Performance enhancements  

 

240-229 Software Defined 

Architecture Engineer 

240-319 Embedded System 

Developer  

 

Operating Systems 

1. Design principles    

2. Concurrency 

3. Scheduling and dispatch   

4. Memory management 

 

240-229 Software Defined 

Architecture Engineer 
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5. Device management    

6. Security and protection  

7. File systems      

8. System performance evaluation  

Database Systems 

1. Database systems    

2. Data modeling 

3. Relational databases    

4. Database query languages  

5. Relational database design    

6. Transaction processing  

7. Distributed databases    

8. Physical database design 

 

240-124 Web Designer and 

Developer   

240-216 Exploring software 

development and database 

technologies 

240-226 Advance software 

development and database 

technologies 

240-328 Data Analytic and Data 

Science 

 

Software Engineering 

1. Software processes 

2. Software requirements and specifications 

3. Software design     

4. Software testing and validation  

5. Software evolution    

6. Software tools and environments 

7. Language translation    

8. Software project management  

9. Software fault tolerance  

 

240-124 Web Designer and 

Developer   

240-216 Exploring software 

development and database 

technologies 

240-226 Advance software 

development and database 

technologies 

   

Computer Networks 

1. Communications network architecture  

2. Communications network protocols  

3. Local and wide area networks    

4. Client-server computing  

5. Data security and integrity     

6. Wireless and mobile computing  

7. Performance evaluation     

8. Data communications  

9. Network management     

10. Compression and decompression 

 

240-219 Network Administrator 
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