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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2564

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือหลักสตูร 
ภาษาไทย:   หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence Engineering

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ)์
                   ชื่อยอ่ :  วศ.บ.  (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ)์
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Artificial Intelligence Engineering) 
                   ชื่อยอ่ :   B. Eng. (Artificial Intelligence Engineering) 

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร
139 หน่วยกติ

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ 

5.1.1. หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 🗹 หลักสตูรปริญญาตรทีางวชิาการ   หลักสตูร 4 ปี

5.2. ภาษาท่ีใช้ 
หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

5.3. การรับนักศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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5.4. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ🗹 .ศ. 2564
 ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 🗹 16(7/2563) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 🗹 416(6/2563) 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

 ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชพี ในคราวประชุมครั้งที่ ……☐ ... เมื่อวันที่........................
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 🗹 1 ปีการศกึษา 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
🗹  หลักสูตรจะไดร้ับการเผยแพรว่่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศกึษา  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา 
1) นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
2) นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Developer)
3) วิศวกรบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI System Integration Engineer) หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ปัญญา

ประดิษฐ์ (AI Software Engineer)
4) วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer)
5) วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)
6) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) หรือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
7) วิศวกรเครื่องจกัรวทิัศน์ (Machine Vision Engineer)
8) วิศวกรระบบอัตโนมัติ (Automation Engineer)
9) นักวิชาการ / นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์
10) ผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup
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9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจำาตัวบัตรประชาชน ตำาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำาดับ
ท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล ระดับการ
ศึกษาท่ีจบ

คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา

1 0-0000-00000-80-2 อาจารย์ นายธนาธิป ลิ่มนา ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560
ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550

2 0-0000-00000-02-3 รอง
ศาสตราจารย์

นายมนตรี กาญจนะเดชะ ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Old Dominion University, USA 2543
ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533

3 0-0000-00000-09-7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายวชรินทร์ แกว้อภิชัย ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพวิเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2552

ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544

4 0-0000-00000-22-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายสธุน แซ่ว่อง ปริญญาโท M.Sc. Computer Science National University of Singapore, 
Singapore

2546

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542
5 0-0000-00000-33-7 อาจารย์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์ ปริญญาเอก Dr.Agr. Agricultural Science Kyoto University, Japan 2548

ปริญญาโท M.Agr. Agricultural Science Kyoto University, Japan 2543
ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำาเป็นต้องนำามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   แม้ว่าประเทศไทยไดด้ำาเนิน
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังปรับเปลี่ยนช้าเมื่อ
เทียบกับหลายประเทศ เนื่องมาจากคุณภาพแรงงาน การลงทุนในการวจิัยและพัฒนายังมีน้อย อีกทั้งเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก โรคระบาด และภัยพิบัตธิรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง ทำาให้เศรษฐกจิผันผวนและขยายตัวในอตัรา
ทีต่ำ่ากว่าศกัยภาพของประเทศต่อเน่ืองมานานหลายปี นอกจากน้ีประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงจาก
สังคมโลก มีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน  องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินคา้และบรกิารอย่างเสรี ทำาให้มีการแข่งขันที่
รุนแรงข้ึน ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม รวมถึงการตอ่ยอดเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง การผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อีกทั้งยังชว่ยเชื่อมโยงระหวา่งภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่
ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางได้

จากนโยบายและแผนระดับชาติวา่ดว้ยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและกำาลังคนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับความต้องการกำาลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและตอบสองความต้องการกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่ม ีศักยภาพ (First S-curve) และกลุ่ม
อุตสาหกรรมในอนาคต (new S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ (Smart Electronics) หุ่นยนต์เพือ่
อตุสาหกรรม (Robotics) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ดังปรากฏในยุทธศาสตรต์่างๆ ดังต่อไปน้ี

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 วา่ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดีิจทิัล ในส่วนแผนงาน 1.3 ที่ต้องการให้มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลในการปฏิรูปกระบวนการผลิตสินค้าและบรกิารเพื่อพัฒนาภาค
ธรุกิจให้ทันสมัย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมและบริการ อาทิ การประยุกต์ใช้งานระบบซอฟต์แวร์
อัตโนมตัิ (Autonomous Software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระบบการเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Agriculture) ระบบวิเคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทีต่้องการพัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล โดยมุ่งพัฒนากำาลังคนดา้น
ดิจทิัล (Digital Workforce) เน้นทั้งกลุ่มคนทำางานที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างผลผลิต (Productivity) ใน
ระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตาม
ระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมทีใ่ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน ดังปรากฏในแผนงานต่างๆ ดังต่อไปน้ี
◦ แผนงานที่ 1 ต้องการการพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ทั้งบุคลากร

ภาครัฐและเอกชนในทุกสาขาอาชพี ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท ำางานและวัยเกษียณให้มี
ความสามารถในใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งชาญฉลาดในการประกอบอาชพีหรือสร้างรายไดรู้ปแบบใหม่
เพื่อนำาไปสู่การสรา้งคุณคา่ของสินค้าและบรกิารได้ทันกับความต้องการ มีการพัฒนาทักษะในลักษณะของ
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการคิดคำานวณอยา่งเป็น

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4



มคอ.2

ระบบ (Computational Thinking) ทกัษะด้านการออกแบบ กระบวนการทางธุรกิจ (Design Process
Thinking) ทกัษะทางด้านนวตักรรมบริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital
Entrepreneurship) เพื่อนำาไปสู่การสร้างธรุกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลและสร้างการ
จา้งงานที่มีคุณค่าสูง

◦ แผนงานที่ 2 เน้นส่งเสริมการพัฒนาทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีร่องรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้
กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจทิัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน มุ่งเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดจิิทัล (Digital Specialists) โดยเฉพาะในสาขาที่ใช้
เทคโนโลยีดจิิทัลเข้มข้น (High-Tech Sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล โดยสนับสนุน
สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ ดา้นระบบอัตโนมตัิ ดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ข้ันสูงและวิทยาการบริการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดจิิทัล
ในทุกระดับการศกึษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี จดัให้มีการท ำาแผนพัฒนากำาลัง
คนทางดา้นดจิิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนากำาลังคนทางดา้นดจิิทัลของประเทศในทุกระดับทั้ง
ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง ต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
การจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อตัรากำาลัง และค่านิยมของการทำางานทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศกึษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคดิการให้ การศกึษาดา้นทักษะการคิดค ำานวณอยา่ง
เป็นระบบ (Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) 

จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดังกลา่วจะพบว่าก ำาลังคนที่
สามารถตอบสนองความต้องการภาคธรุกิจได้ดีจะต้องมคีวามรู้ความสามารถในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นส ำาคัญ
เพื่อประยุกต์ใช้ศาสตร์แขนงนี้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและบริการ อกีทั้งต้องมีความสามารถในการออกแบบและ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธรุกิจได้อย่างราบรื่นและลดต้นทุนในทกุข้ันตอน บุคลากร
จะต้องมีความรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติที่เข้มข้นเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและชาญฉลาดในการใช้งานเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์

จากการสอบถามสถานประกอบการถึงความต้องการดา้นกำาลังคนพบว่า หลายสถานประกอบการโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความตอ้งการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ มีทักษะการคดิวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ สามารถทำางานร่วมกันเป็นทีมและปฏิบัติงานที่ได้รับหมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและทันตามเวลาที่
กำาหนด อกีทั้งยังต้องสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น การ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรูเ้ชิงลึก (Deep Learning) และการใช้งานไลบรารีตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
ความคิดสรา้งสรรค์สามารถประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับงานดา้นเครื่องจักรวิทศัน์ (Machine Vision) ระบบอัตโนมัติ
(Automation)  วิทยาการข้อมูล พร้อมทั้งมีทกัษะการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีด่ีและสามารถใช้งานโปรแกรมฐาน
ข้อมูล ผา่นการเรียนรูจ้ากกรณีศกึษาของสถานประกอบการจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยที่ควรมีการจดัการ
เรียนการสอนนอกเวลาและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำาเรจ็การศกึษาหลักสตูรระยะสั้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาบัณฑติ
ภาคปรกติ ในขณะที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรระยะสั้นที่มี
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง ดังนั้นการจดัการเรียนการสอนเป็นชุดวชิาจึงมีความจำาเป็นและเป็นที่สนใจทั้งผู้สนใจเข้า
ศกึษาต่อและสถานประกอบการ
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11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้ให้ความสำาคัญกับการวาง

รากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ อาทเิช่น (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤตกิรรมทีพ่ึงประสงค์ (2) พัฒนาศกัยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำารงชวีิต
อยา่งมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทกัษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
มีทกัษะการคดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจดัทรพัยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชวีิต ประกอบกับปัจจุบันสังคมโลกเข้าสู่ยุคการสื่อสารไรพ้รมแดน ทุกคน
สามารถสื่อสารกันได้ทันที ทกุที่ ทกุเวลา พร้อมด้วยการพัฒนาและความก้าวกระโดดทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกชว่งวัย อกีทั้ง
โครงสรา้งกระบวนการผลิตในภาคอตุสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้และบริการ รวมถึงความทา้ทายจากโรคระบาดและภัยพิบัติ
ทั้งจากธรรมชาติและความผดิพลาดจากฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความต้องการทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรูค้วาม
เข้าใจพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งมีความสามารถพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพือ่ช่วยชี้น ำาและขับเคลื่อนให้การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตร รวมถงึกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งน้ี  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

สมรรถนะที่จำาเป็นต่อการเป็นวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต โดยที่บูรณาการองค์ความรูเ้ข้ากับพหวุิทยาการ เน้น
ทกัษะการคดิเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์และมีความคิดสรา้งสรรค์น ำาไปสู่
การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชวีิต มกีารสำารวจความต้องการจากผู้
มีสว่นได้เสียเพื่อนิยามความคาดหวังต่อบัณฑิตที่จะสำาเร็จการศึกษาในอนาคตทั้งทักษะที่จ ำาเป็นต่อการทำางาน การ
ดำาเนินชีวติในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงทักษะและคุณลักษณะจำาเพาะที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชพีเฉพาะ
และอาชพีที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าศกึษาและแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต จึงไดพ้ัฒนาหลัก
สตูรฯ โดยดึงความสนใจของผู้เรียนผ่านการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาและชุดวิชาต่างๆ โดยเน้นการสร้างหรอืร่าง
โครงสรา้งองค์ความรู้ โดยผสมผสานและสอดแทรกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีความลึกซึ้งขึ้น
ตามลำาดับในชั้นปีที่สูงข้ึน มีการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้ในหลักสูตรโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรกุ โดยให้ความ
สำาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อน ำาไปสู่ความเชี่ยวชาญและปลูกฝังวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบกับกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยสามารถนำาความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาแก้ปัญหาในภาค
อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมในบริบทพื้นที่ภาคใต้และประเทศได้อย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญได้อยา่งต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ มจีติสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีทักษะชวีิตและสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าตใินการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การพัฒนา
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หลักสตูรวศิวกรรมปัญญาประดิษฐจ์ะมีแนวคิด องค์ความรู้ งานประยุกต์ที่มคีวามสัมพันธ์กับอาชีพหลักดังแสดงใน รูปที่ 
1

การพัฒนาหลักสูตรฯ มีความสัมพันธ์ระหวา่งองค์ความรู้ การประยุกตใ์ช้งาน และกลุ่มอาชีพหลักดัง
แสดงในรูปที่ 1 ผ่านการแจกแจงใน 4 ระดับขั้น คือ พื้นฐาน ระดับกลาง ขั้นสูงและการประยกุต์ โดยการกระจาย
ผลลพัธ์การเรียนรู้ไปยังชั้นปีต่างๆ ผ่านการเรียนในรายวิชาและชุดวิชา โดยกำาหนดให้ในแต่ละชดุวิชาในชั้นปีที่ 1 และ 2
เน้นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการเรียนรู้หลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับประสบการณ์การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงในองค์ความรู้และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในชั้นปีที่ 3 มุ่งเน้นการเรียนรูต้่อยอดงานประยุกต์ที่ผู้เรียน
สนใจกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเพิ่มความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีในชั้นปีสุดทา้ยดว้ยการท ำาโครงงานหรือสหกิจ
ศกึษา โดยแยกความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ออกเป็นรายชั้นปีดังต่อไปน้ี

• ชั้นปีที่ 1
◦ อธิบายองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานได้
◦ ใช้เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ได้
◦ เขียนโปรแกรมสำาหรับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ข้ันพื้นฐานได้

• ชั้นปีที่ 2
◦ อภิปรายองค์ความรูก้ารเรียนรู้ของเครือ่งได้
◦ นำาองค์ความรู้การเรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านกรณีศึกษา การควบคุมหุ่น

ยนต์และเครื่องจกัรวิทัศน์
◦ อภิปรายปัญหาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง

• ชั้นปีที่ 3
◦ สร้างหรือปรับปรุงตวัแบบดา้นปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับงานประยุกต์ที่สนใจ เช่น ระบบอัตโนมัติ

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การลงทุน ความมั่นคงไซเบอร์ เกมส์
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• ชั้นปีที่ 4
◦ สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หรือบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้

หรือโจทย์ปัญหาภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอืระดับ
ประเทศที่สนใจอย่างเป็นระบบผ่านการทำาโครงงานหรอืสหกิจศึกษา

12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และ เป็นกลไก

หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนำา 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังน้ี
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพือ่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ

เช่ือมโยงสูสังคมและเครือขายสากล
พันธกจิ 2 สรา้งบัณฑติทีม่สีมรรถนะทางวชิาการและวชิาชพี ซ่ือสตัย ์มวีนัิย ใฝปั่ญญา จติสาธารณะและทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อยางหลากหลายรูปแบบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุงเน้น สร้างวิศวกรท่ีมีศักยภาพและนวัตกรรมระดับ โดยมี พันธกิจ 4 ข้อดังน้ี
พันธกิจท่ี 1 ผลิตวิศวกรท่ีมีทัศนคติท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล
พันธกิจท่ี 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเช่ือมโยงสูสากล
พันธกิจท่ี 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจท่ี 4 สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองได้อยางย่ังยืน

ความสอดคล้องของหลักสูตรตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาวิศวกรรมปัญญาประดษิฐ์น้ีได้มุงเน้นให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนพฒันาตนเองในขณะท่ีทำการศึกษาอยู ให้มีความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังสามารถประยุกต์ความ
รู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือตอบ
โจทย์ปัญหาจากงานด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมในบริบทของพ้ืนท่ีภาคใต้และประเทศไทย เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ฝ ึกฝนตนเองในการเป็นผูช้วยนกัวจิยัเกีย่วกบัการบรกิารทางด้านวชิาการซึง่สอดคล้องกบัพนัธกจิของ
มหาวิทยาลัย อีกท้ังเป็นการพัฒนาศักยภาพของภาคใต้ตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1. กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสตูรอื่น 

จำานวน 149 รายวิชา ได้แก่
1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำานวน 2 รายวิชา
001-102 ศาสตรพ์ระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

The King’s Philosophy and Sustainable Development
2((2)-0-4)

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
Idea to Entrepreneurship

1((1)-0-2)
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2)  ศูนย์อาเซียนศึกษา จำานวน 1 รายวิชา
001-101 อาเซียนศึกษา  

ASEAN Studies
2((2)-0-4)

3)  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณวิัฒนา จำานวน 1 รายวิชา
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย

Aesthetics of Thai Dance
1((1)-0-2)

4)  วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำานวน 28 รายวิชา
142-111 ยกเครื่องเรื่องอังกฤษ

English Booster
2((2)-0-4)

142-112 อังกฤษออนแอร์
English On Air

2((2)-0-4)

142-115 ภาษาอังกฤษสำาหรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Basic IT

1((1)-0-2)

142-116 อังกฤษจริตจะก้าน
English Pronunciation

1((1)-0-2)

142-117 การเขียนข้ันเทพ
Advanced Writing

2((2)-0-4)

142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพดู
Academic English: Listening and Speaking

2((2)-0-4)

142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน  
Academic English: Reading and Writing

2((2)-0-4)

142-121 โลกแห่งอนาคต
The Future Earth

2((2)-0-4) 

142-124 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
Creative Problem Solving

2((2)-0-4)

142-129 คดิไปข้างหน้า
Organic Thinking

2((2)-0-4)
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142-135 พับเพียบเรียบร้อย
Paper Craft

1((1)-0-2)

142-136 ป้ันดินให้เป็นดาว
Sculpture

1((1)-0-2)

142-137 ใครๆ ก็วาดได้
Everyone Can Draw

1((1)-0-2)

142-138 มนตร์ักเสียงดนตรี
The Sound of Musics

1((1)-0-2)

142-139 ท่องโลกศิลปะ
Through The World of Art

1((1)-0-2)

142-211 อังกฤษกันทุกวัน
English Everyday

2((2)-0-4)

142-212 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล
English for Personality Development

2((1)-2-3)

142-214 ภาษาสื่อและศิลปะการเล่าเรื่อง
Media Language and Art of Storytelling

1((1)-0-2)

142-215 การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking

2((2)-0-4)

142-224 สื่อสร้างสรรค์สำาหรับการนำาเสนอผลงานวิชาการ
Creative Medias for Academic Presentation

1((1)-0-2)

142-225 ปัจจัยที่ 5
The 5th need

2((2)-0-4)

142-226 การออกแบบการนำาเสนอแบบสรา้งสรรค์สำาหรับการประชุมวิชาการและการ
สื่อสาร
Creative Presentation Design for Conference and Communication

((1)-0-2)

142-227 ทำาเงินด้วย Youtube
Youtube Marketing and Viral Videography

1((1)-0-2)

142-228 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสรา้งแบรนด์
Basic (Product Design Branding

1((1)-0-2)
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142-229 การจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์
Online Advertising Management

1((1)-0-2)

142-234 โลกสวย
Life is Beautiful

1((1)-0-2)

142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดดำา
The Designers and Their Black Attires

1((1)-0-2)

142-238 ตะลอนทัวร์
Learn to Roam

2((2)-0-4)

5)  คณะวิทยาศาสตร์ จำานวน 13 รายวิชา
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Introduction to Intellectual Property
2((2)-0-4)

315-201 ชวีิตแห่งอนาคต
Life in the Future

2((2)-0-4)

315-202 การคดิกับการใช้เหตุผล
Thinking and Reasoning

2((2)-0-4)

322-100 คำานวณศิลป์
The Art of Computing

2((2)-0-4)

332-100 กุญแจไขธรรมชาติ
Key to Nature

2((2)-0-4)

336-214 กินดี ชวีิตดี
Smart Eating and Being Healthy

2((2)-0-4)

336-215 ชวีิตปลอดภัยจากสารพิษ
Safety Life from Toxic Substances

2((2)-0-4)

336-216 ยาและสุขภาพ
Drug and Health

2((2)-0-4)

340-103 วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อชวีิต
Applied Science for Life

2((2)-0-4)

340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีิตประจำาวัน
Science and Technology in Daily Life

2((2)-0-4)
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340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ
The Aesthetic in Photography

1((1)-0-2)

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
Digital Technology Literacy

2((2)-0-4)

348-103 การประยกุต์นาโนเทคโนโลยี
Applied nanotechnology

2((2)-0-4)

 
6)  คณะแพทยศาสตร์ จำานวน 1 รายวิชา
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

Health for All
1((1)-0-2)

7)  คณะวิทยาการจดัการ จำานวน 6 รายวิชา
472-113 ดาบสองคม

Black and White
2((2)-0-4)

472-114 กบนอกกะลา
Creative Thinking

2((2)-0-4)

472-115 ฉันต้องรอด
Survival 101

2((2)-0-4)

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถ่ิน
Local Arts and Fabric

1((1)-0-2)

472-117 สุขภาพดี ชวีีมีสุข
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

1((1)-0-2)

472-118 เงินในกระเป๋า
Pocket Money

2((2)-0-4)

8)  คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม จำานวน 1 รายวิชา
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา

Save Earth Save Us
2((2)-0-4)
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9)  คณะศิลปศาสตร์ จำานวน 89 รายวิชา
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ

Essential English
2((2)-0-4)

890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน
Everyday English

2((2)-0-4)

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
English on the Go

2((2)-0-4)

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล
English in the Digital World

2((2)-0-4)

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Success

2((2)-0-4)

890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Improving English Writing Skills

2((2)-0-4)

890-011 อ่านไดใ้กล้ตวั
Reading All Around

2((2)-0-4)

890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน
Strategic Reading for Greater Comprehension

2((2)-0-4)

890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการสำาราญใจ
Better Academic Texts Readers

2((2)-0-4)

890-014 ฝึกสำาเนียงผ่านเสียงเพลง
English Pronunciation through Songs

2((2)-0-4)

890-015 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติจริง
English Grammar for Real Life Communication

2((2)-0-4)

890-020 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation

2((2)-0-4)

890-021 ฟังแล้วพูดภาษาอังกฤษ
From Listening to Speaking English

2((2)-0-4)

890-022 การนำาเสนอและการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
Presentations and Public Speaking in English

2((2)-0-4)
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890-023 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม
Learning English Through Cultures

2((2)-0-4)

890-024 รังสรรค์หนังสั้นภาษาอังกฤษ
Creating English Short Films

2((2)-0-4)

890-025 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาต่อ
Study Skills in English for Higher Studies

2((2)-0-4)

890-026 บูรณาการอา่นเขียนภาษาอังกฤษ
Reading to Write in English

2((2)-0-4)

890-030 การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธรุกิจ
English Communication for Business

2((2)-0-4)

890-031 ภาษาอังกฤษในที่ทำางาน
English in the Workplace

2((2)-0-4)

890-032 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักท่องเที่ยว
English for Travelers

2((2)-0-4)

890-033 ภาษาอังกฤษสำาหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs

2((2)-0-4)

890-040 การเขียนเพื่อการสมัครงาน
Writing for Job Application

2((2)-0-4)

890-041 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน
English for Job Interview

2((2)-0-4)

890-050 แปลสิกูเกิล
Google Translate Me

2((2)-0-4)

890-060 ภาษาอังกฤษตลอดเวลา
English Twenty-Four/Seven

2((2)-0-4)

890-061 ภาษาอังกฤษเพื่อการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
English for Digital Literacy

2((2)-0-4)

890-070 พิชติข้อสอบภาษาอังกฤษเพือ่การทำางาน
Winning English Test for Employment

2((2)-0-4)

890-071 พิชติข้อสอบภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาต่อ
Winning English Test for Higher Studies

2((2)-0-4)
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891-010 ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น
Basic Japanese

2((2)-0-4)

891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำาวัน
Japanese Conversation in Daily Life

2((2)-0-4)

891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในที่ทำางาน
Japanese Conversation in the Workplace

2((2)-0-4)

891-020 ภาษาจีนเบ้ืองต้น
Basic Chinese

2((2)-0-4)

891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจำาวัน
Chinese Conversation in Daily Life

2((2)-0-4)

891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ทำางาน
Chinese Conversation in the Workplace

2((2)-0-4)

891-030 ภาษามลายูเบ้ืองต้น
Basic Malay

2((2)-0-4)

891-031 สนทนาภาษามลายูในชวีิตประจำาวัน
Malay Conversation in Daily Life

2((2)-0-4)

891-032 สนทนาภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว
Malay Conversation for Tourism

2((2)-0-4)

891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น
Basic Korean

2((2)-0-4)

891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจำาวัน
Korean Conversation in Daily Life

2((2)-0-4)

891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ทำางาน
Korean Conversation in the Workplace

2((2)-0-4)

891-050 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น
Basic German

2((2)-0-4)

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
Thinking and Predictable Behavior

2((2)-0-4)

895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
Creative Thinking

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

2((2)-0-4)

895-020 ขิมไทย
Thai Khim

1((1)-0-2)

895-021 ร้อง เล่น เต้นรำา
Singing, Playing, Dancing

1((1)-0-2)

895-022 จังหวะจะเพลง
Rhythm and Song

1((1)-0-2)

895-023 กีตาร์
Guitar

1((1)-0-2)

895-024 อูคูเลเล่
Ukulele

1((1)-0-2)

895-025 ฮาร์โมนิกา
Harmonica

1((1)-0-2)

895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
Drama and Self-reflection

1((1)-0-2)

895-027 อรรถรสภาษาไทย
Appreciation in Thai Language

1((1)-0-2)

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing

1((1)-0-2)

895-030 วา่ยนำ้า
Swimming

1((1)-0-2)

895-031 เทนนิส
Tennis

1((1)-0-2)

895-032 บาสเกตบอล
Basketball

1((1)-0-2)

895-033 กรฑีา
Track and Field

1((1)-0-2)

895-034 ลีลาศ
Social Dance

1((1)-0-2)
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895-035 เปตอง
Petanque

1((1)-0-2)

895-036 ค่ายพักแรม
Camping

1((1)-0-2)

895-037 แบดมินตัน
Badminton

1((1)-0-2)

895-038 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1((1)-0-2)

895-039 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

1((1)-0-2)

895-040 จิตวิทยาความรัก
Psychology of Love

2((2)-0-4)

895-041 ปรัชญาจริยะ
Ethical Philosophy

2((2)-0-4)

895-042 ศิลปะการสื่อสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
Art of communication in Thai language in the 21st century

2((2)-0-4)

895-043 การใช้ภาษาไทย
Thai Usage

2((2)-0-4)

895-044 ภาษาไทยรว่มสมัย
Contemporary Thai Language

2((2)-0-4)

895-045 ทักษะการสื่อสาร
Communication Skills

2((2)-0-4)

895-046 ความคิดและการสื่อสาร
Thoughts and Communication

2((2)-0-4)

895-047 ประวัตศิาสตร์ในภาพยนตร์
History in Movies

2((2)-0-4)

895-048 การวาดเส้นและระบายสี
Drawing and Painting

2((2)-0-4)

895-049 ศิลปะกับความสุข
Art for Happiness

2((2)-0-4)
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895-050 ศิลปะในสังคมพหุวัฒนธรรม
Arts in Multicultural Society

2((2)-0-4)

895-051 ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย
Contemporary Arts and Culture

2((2)-0-4)

895-052 การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์
Creative Tourism

2((2)-0-4)

895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา
Volunteer tourism

2((2)-0-4)

895-054 การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยัด
Learning through Backpacking Trips

2((2)-0-4)

895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก
World Heritage Journey

2((2)-0-4)

895-056 สงขลาศึกษา
Songkhla Studies

2((2)-0-4)

895-057 ดนตรีไทย
Thai Classical Music

2((2)-0-4)

895-058 สังคีตศิลป์ไทย
Thai Music Art

2((2)-0-4)

895-059 ดนตรีตะวันตก
Western Music

2((2)-0-4)

895-060 การพลศกึษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation

2((2)-0-4)

895-061 ฟติและเฟริ์ม
Fit and Firm

2((2)-0-4)

895-062 ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลายืน
Active Lifestyle

2((2)-0-4)

895-063 อ้วนไดก้็ผอมได้
Fat to Fit

2((2)-0-4)

895-070 ภูมิปัญญาในการดำาเนินชีวติ
Wisdom of Living

2((2)-0-4)
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10)  คณะศิลปศาสตรร์่วมกับนิติศาสตร์ จำานวน 1 รายวิชา
895-001 พลเมืองที่ดี

Good Citizens
2((2)-0-4)

11)  สถาบันสันติศึกษา จำานวน 2 รายวิชา
950-102 ชีวติที่ดี

Happy and Peaceful Life
3((3)-0-6)

12)  สว่นกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน 4 รายวิชา
200-103 ชีวติยุคใหม่ดว้ยใจสเีขียว

Modern Life for Green Love
2((2)-0-4)

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพือ่ชีวติยุคดิจิทัล
Internet of Thing for Digital life

2((2)-0-4)

200-108 โมบาและการพัฒนากลยทุธ์
MOBA and Strategy Development

2((2)-0-4)

200-111 สู่โลกวศิวกรรม
Into Engineering World

2((2)-0-4)

13.2. กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสตูรอื่น
ไม่มี
13.3. การบริหารจัดการ

1) มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา ทุกรายวิชาและชุดวิชา เพื่อทำาหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชา
อาจารย์ ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล

2) มอบหมายคณะกรรมการหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564 ดำาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายวชิา

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา  ความสำาคัญ/หลกัการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1. ปรัชญา

        มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับศาสตร์
หลากหลายแขนง มีทักษะการคดิเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสรา้งนวัตกรรมเพื่อตอบ
สนองความตอ้งการในการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต รวมถึงทดแทนแรงงานจากภาวะสังคมผู้สูงอายุ เน้นการนำา
ความรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาในภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้
อยา่งยั่งยืน สามารถพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไดอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม
และมีจิตสาธารณะตามแนวพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความว่า “
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ดว้ยจัดการศกึษาตามแนวทางพัฒนาการนิยม (Progressivism) เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนาจากความต้องการของผู้เรียน ผา่นกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าดว้ยตนเอง 
(Self-directed Learning) กระบวนการที่ต้องลงมอืปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะนำาไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ
จากแนวคดิที่วา่การพัฒนาคอืการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงภายในมหาวทิยาลัยแต่จะดำาเนินไปตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชวีติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active
Learning) การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based
Learning) สร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและภาคเอกชน

1.2. ความสำาคัญ/หลกัการและเหตุผล
ประเทศไทยมีความจำาเป็นตอ้งพฒันาขดีความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยใีนปจัจุบัน เพื่อให้

แขง่ขันและดำารงอยูไ่ดใ้นสังคมโลก ในขณะทีป่ระชากรสว่นใหญข่องประเทศไทยกำาลงัเขา้สูส่งัคมสูงวัย และมีจำานวน
ประชากรเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้มีแนวโน้มภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนตา่งๆ ไดใ้นอนาคต กอปรกบัความต้องการ
เพิ่มผลผลติและลดต้นทนุ โดยเน้นการใช้งานเทคโนโลยี ความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรมเพื่อสรา้งมูลคา่ตามแนว
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ปญัญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) เปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ของวิทยาการคอมพวิเตอร์ที ่ต้องการพฒันา
เครื่องจักรกลต่างๆ เชน่ เครื่องคอมพวิเตอร ์หรือหุ่นยนต์ ใหม้คีวามสามารถทางด้านความคดิ การตดัสินใจ และ
พฤติกรรมทีค่ลา้ยกับมนษุย์มากที่สดุ จะใชว้ิธกีารแกป้ญัหาหรือหาเหตผุลจากขอ้มูล หรือองคค์วามรูท้ี่มอียูแ่ล้วน ำามา
วเิคราะห์ และแปลความหมายใหไ้ด้ผลสรุปหรอืผลลพัธท์ีถู่กตอ้งและมีความใกลเ้คียงกบัการตดัสินใจดว้ยมนษุย์ ปญัญา
ประดิษฐจ์งึเป็นศาสตรท์ี่ช่วยสนับสนุนระบบการทำางานท่ีอาศัยเคร่ืองจกัร หรือเครื่องคอมพวิเตอรไ์ด้เป็นอย่างด ีเม่ือมีการ
พัฒนาปัญญาประดษิฐ์ที่มปีระสิทธิภาพการทำางานตา่ง ๆ จะเกิดขอ้ผิดพลาดน้อยลง มีการแก้ไขปัญหาและตัดสนิใจทีเ่รว็
กวา่การใชส้มองมนุษยด์ว้ยเหตุที่มนษุย์ยงัต้องอาศัยพืน้ฐานทางกายภาพหรอืร่างกายและจติใจ สง่ผลให้การท ำางานอาจ
เกดิความผดิพลาดขึ้นไดเ้สมอ วทิยาการดา้นปัญญาประดิษฐจ์ึงไดเ้ข้ามามีบทบาทสำาคญัการพัฒนาเทคโนโลยใีนทกุดา้น
ใหเ้จริญรดุหนา้ยิง่ขึน้ในยุคปัจจบุัน ดว้ยเหตดุงักลา่วจงึมีความจำาเปน็ต้องพัฒนากำาลงัคนดา้นปัญญาประดษิฐท์ีม่ีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรูเ้ข้ากบัศาสตร์หลากหลายแขนง เพื่อสรา้งนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพัฒ
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นาเศรฐกิจทั้งภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ การบริการ และสังคมโดยรวม ผลิตผลจากบัณฑิตด้านวศิวกรรม
ปัญญาประดิษฐน้ั์นยงัช่วยทดแทนกำาลังคนที่ขาดแคลน พัฒนาคณุภาพชวิีต ลดต้นทนุและเพ่ิมมูลค่าไดใ้นคราวเดยีวกัน 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดเ้ล็งเหน็แลว้วา่เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐจ์ะเขา้มามบีทบาทในการพฒันา
คุณภาพชวีติในดา้นตา่ง ๆ เพิม่มูลคา่ของผลติผลในภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมตามบริบทของ
พ้ืนทีภ่าคใต้และประเทศ จงึไดจ้ดัทำาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมปญัญาประดษิฐ์ ทีม่คีวามเปน็
สหวิทยาการ ผสมผสานศาสตร์ท่ีประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแขนง เพื่อสรา้งกำาลงัคนที่มีสตปัิญญา เช่ียวชาญและมคีวาม
สามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐเ์ขา้กับศาสตรแ์ขนงตา่งๆ เพือ่สรา้งเครื่องมอืและนวตักรรมที่
สามารถทดแทนแรงงาน ลดข้อผิดพลาด เพ่ิมมูลคา่ให้กับเศรษฐกิจและสงัคมไทย และอยู่รอดได้ในสังคมโลก

1.3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัตดิังต่อไปน้ี
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานด้านวิศวกรรมปัญญา

ประดษิฐ์
2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หรือ

เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้
3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยางถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. สามารถทำงานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. ส่ือสารและนำเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยางถูกต้องและตรงประเด็น
6. ปฏิบัตตินอยูในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจติสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อน

มนษุย์เป็นกิจที่หนึ่ง

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เร ียน
เป็นศ ูนย ์กลางผา่นการจ ัดการ
เรียนการสอนแบบ active learn-
ing และการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทำางาน (WIL)

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารยใ์นการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning
และการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียน
รู้กับการทำางาน (WIL)

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างอาจารย์ผู้
สอนใน ลักษณะ team teaching

3. สรา้งความเข้มแข็งในการดูแลและ
ติดตามนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

1. จำานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์

2. จำานวนอาจารย์ท ีร่ว่มกจิกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบที่เน ้นผ ู้เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง

3. จำานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างผู้สอน

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เร ียนการสอนที่เน้นผู้ เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
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เร ียนการสอนที่เน ้นผู้เร ียนเป็น
ศูนย์กลาง

2.  ส ่ง เส ร ิมการจ ัดการ เร ียน ใน
หลักสตูรระบบชุดวชิา (Modular
System)

1.  ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตรให้มี
การจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างอาจารย์ผู้
สอนในลักษณะ team teaching

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบชุดวิชา

1. จ ำานวนรายว ิชาในหลักสูตรที่
จ ัดการเรียนการสอนระบบชุด
วิชา

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนระบบชุด
วิชา

3. รายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนระบบชุดวิชา

3. ส่งเสริมการจดัการเรียนแบบสห
กจิศึกษา

1. เพ ิ่มจ ำานวนอาจารย ์น ิเทศสหก ิจ
ศกึษา

2. เพิ่มจำานวนข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ

1. จำานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
การเป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

2. จำานวนข้อตกลงความรว่มมือกับ
สถานประกอบการ

4. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุ PLOs ของหลักสตูร

1. พัฒนาทักษะอาจารยใ์นการจัดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียน
รู้ เพื่อให้บรรลุ PLOs ของหลักสตูร
รวมทั้งทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1. จำานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ
อาจารย์

2. จำานวนอาจารย์ท ีร่ว่มกจิกรรม
การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียน
รูต้ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร

4. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการ
จดัการเร ียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ

ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบง่ออกเปน็ 2 ภาคการศกึษาปกต ิ1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไม่
น้อยกวา่ 15 สัปดาห์ และข้อกำาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ว่าดว้ยการศึกษา
ช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต (ภาคผนวก ฌ)

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น  จำนวน 9 สปัดาห ์ ในปทีี ่3 หรอืตามการพจิารณาของคณะกรรมการประจำา
หลักสูตร

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชวีิต
(ภาคผนวก ฌ)

2. การดำาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดำาเนินการเรยีนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศกึษาฤดูรอ้น เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากวา่มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ตามหลักสตูร

ของกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า
2) ผา่นการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
3) ผา่นการคัดเลือกตามเกณฑ์การคดัเลือกภายใต้โครงการดาวรุ่มคอมพิวเตอร์ โครงการมงคลสุข หรือโครงการ

อื่นในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

จากการศึกษานักเรียนทีจ่ะเข้าศึกษาต่อพบวา่มีปัญหาที่สำาคัญอยู่ 3 ประการคือ
1)  เป็นคนกลุ่มเจเนอเรชัน ซี (Generation Z) ที่มีความเป็นส่วนตวัสูง ใสใ่จคนรอบข้างน้อย ขาดความอดทน

และทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่น
2) ปัญหาเรื่องการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มคีรูและผู้ปกครองดูแลอยา่งใกล้ชดิมาเป็นระบบ

ที่ผู้เรียนต้องดูแลรับผิดชอบตัวเอง
3) ปัญหาเรื่องการบริหารเวลา การแบ่งเวลาไม่เหมาะสม ทำาให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน ทำาให้นักศึกษามีผล

การเรียนในช่วงปีแรกค่อนข้างตำ่า
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4) นักศกึษาแรกรับอาจจะมีผลการเรียนระดับปานกลางการเน้นสอนทฤษฎีโดยไม่ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจ
ก่อน ก็อาจทำาหมดกำาลังใจและขาดความสนุกหรือความสนใจได้

2.4. กลยุทธ์ในการดำาเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา/ข้อจำากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จดัการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่แนะนำาการวางเป้าหมายชวีิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการแบ่ง

เวลา
2) จดัโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำาหรับนักศึกษาใหม่ตามความจำาเป็น โดยจัดกิจกรรมก่อนเริ่ม

ภาคการศกึษาแรก
3) มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาทำาหน้าที่ดูแลและให้คำาปรึกษา
4) จดัให้มีการพบปะระหว่างนักศกึษากับอาจารยท์ี่ปรึกษาอยา่งสมำ่าเสมออย่างน้อยปีการศึกษาละหน่ึงครั้ง
5) มรีะบบการตดิตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอยา่งสมำ่าเสมออย่างน้อยปีการศึกษาละหน่ึงครั้ง
6) มรีะบบให้คำาแนะนำาและทบทวนความรู้แก่นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
7) จดัรายวิชาและชุดวชิาโดยเน้นการสร้างหรือรา่งโครงสร้างองค์ความรู้ แล้วค่อยๆ ผสมผสานและสอดแทรก

ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีความลึกซ้ึงข้ึนเรื่อยๆ ในชั้นปีที่สูงข้ึน
8) มีการสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะทางสังคมที่จ ำาเป็นต่อการดำาเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ เช่น ทักษะ

การสื่อสารกับบุคคลอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และมุมมองการใช้ชีวติ
2.5. แผนการรับนักศึกษาและจำานวนนักศึกษาท่ีคาดวา่จะจบ ในระยะ 5 ปี 

จำานวนนักศึกษา
จำานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

2564 2565 2566 2567 2568
ปีที่ 1  40 40 40 40 40
ปีที่ 2 - 40 40 40 40
ปีที่ 3 - - 40 40 40
ปีที่ 4 - - - 40 40
รวม 40 80 120 160 160
จำานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ - - - 40 40
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2.6. งบประมาณตามแผน

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

จำานวนนักศึกษา
ปีงบประมาณ

2564 2565 2566 2567 2568

ค่าบำารุงการศึกษา  116,400  232,800  349,200  465,600  477,240 

ค่าลงทะเบียน  603,600  1,207,200  1,810,800  2,414,400  2,474,760 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - -

รวมรายรับ  720,000  1,440,000  2,160,000  2,880,000  2,952,000 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)

หมวดเงิน
ปีงบประมาณ

2564 2565 2566 2567 2568

ก. งบดำาเนินการ

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

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

3. ทุนการศกึษา  -    -    -    -    -   

4. รายจา่ยระดับมหาวิทยาลัย  116,400  232,800  349,200  465,600  477,240 

รวม (ก)  1,570,280  3,140,560  4,710,840  6,281,120  6,438,148 

ข.งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์  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)  1,920,280  3,508,060  5,096,715  6,686,289  6,863,575 

จำานวนนักศึกษา 40 80 120 160 160

ค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษา / คน / ปี  48,007  43,851  42,473  41,789  42,897 
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2.7. ระบบจัดการศึกษา
 🗹 แบบชั้นเรียน
 ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 ☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 ☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 ☐ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 ☐ อื่นๆ (ระบุ)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชวีิต

2.9. การจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์มรีูปแบบการจดัการเรียนการสอน ดังน้ี
1) การจดัการศกึษารายวชิาชพีเปน็การจดัการศกึษาเชงิบรูณาการการเรยีนรูก้บัการทำางาน (Work Integrated

Learning: WIL)  เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่ามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ ไดแ้ก ่การเรยีนรูท้ีเ่นน้การลงมอืทำาจรงิใน
รายวิชา เช่น การติดต่อลูกค้า การประสานงานกับทีมงาน เป็นต้น และการปฏิบัติงานจริง แบบสหกิจศึกษา โดย
จัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก  WIL  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของรายวิชาชีพเฉพาะในหลักสูตร

2)  กำาหนดให้มีรายวิชาสหกิจศกึษาในหลักสูตร
3)  กำาหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรกุ (Active learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำานวน

ชัว่โมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร

4) กำาหนดให้รายวิชาชุดวิชาบังคับทุกรายวิชามีโครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ และใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลการศกึษาในรายวชิาน้ันๆ

5) กำาหนดให้ทุกรายวชิาใช้ภาษาอังกฤษรว่มในการจดัการการเรียนการสอนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของรายวิชา
ในหลักสูตร
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3. หลกัสูตรและอาจารย์
3.1. หลกัสูตร

3.1.1. จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

3.1.2. โครงสรา้งหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต
             สาระท่ี 1 ศาสตรพ์ระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกติ
            สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 5 หน่วยกติ
            สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกติ
            สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรูด้ิจิทัล 4 หน่วยกติ
            สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกติ
            สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกติ
            สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกติ

            รายวิชาเลือก 6 หน่วยกติ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  95 หน่วยกิต

1) กลุ่มวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 17 หน่วยกิต
2) กลุ่มวชิาพื้นฐานระบบคอมพวิเตอร์ 7 หน่วยกิต
3) กลุ่มวชิาชีพวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 71 หน่วยกติ

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 8 หน่วยกติ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ (ชดุวิชา) 36 หน่วยกติ
- กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก (ชุดวิชา) 18 หน่วยกติ
- กลุ่มวิชาชีพเลือก (ชุดวิชา) 9 หน่วยกติ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ
ง. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา 8 หน่วยกติ

- ฝึกงานและโครงงาน
- สหกิจศกึษา

3.1.3. รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกติ
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ บังคับ จำานวน 4 หน่วยกติ
001-102 ศาสตรพ์ระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

The King’s Philosophy and Sustainable Development
2((2)-0-4)

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All

1((1)-0-2)
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241-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds

1((1)-0-2)

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ บังคับ จำานวน 5 หน่วยกติ
950-102 ชีวติที่ดี

Happy and Peaceful Life
3((3)-0-6)

895-001 พลเมืองที่ดี  
Good Citizens

2((2)-0-4)

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ บังคับ จำานวน 1 หน่วยกติ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

Idea to Entrepreneurship
1((1)-0-2)

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล บังคับ จำานวน 4 หน่วยกติ
200-103 ชีวติยุคใหม่ดว้ยใจสเีขียว

Modern Life for Green Love 
2((2)-0-4)

200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพือ่ชีวติยุคดิจิทัล
Internet of Thing for Digital life

2((2)-0-4)

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ จำานวน 4 หน่วยกติ
การคิดเชิงระบบ บังคับ 2 หน่วยกิต  ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี

200-108 โมบาและการพัฒนากลยทุธ์
MOBA and Strategy Development

2((2)-0-4)

การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  บังคับ 2 หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี
142-129 คิดไปข้างหน้า *

Organic Thinking
2((2)-0-4)

322-100 คำานวณศิลป์
The Art of Computing

2((2)-0-4)
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472-118 เงินในกระเป๋า *
Pocket Money

2((2)-0-4)

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
Thinking and Predictable Behavior

2((2)-0-4)

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร บังคับ จำานวน 4 หน่วยกติ
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน

Everyday English
2((2)-0-4)

890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
English on the Go

2((2)-0-4)

890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล
English in the Digital World

2((2)-0-4)

890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Success

2((2)-0-4)

สาระท่ี 7 สุนทรยีศาสตร์และกีฬาบังคับ จำานวน 2 หน่วยกติ
เลือกเรียนจากสาระต่อไปน้ี
895-020 ขิมไทย

Thai Khim
1((1)-0-2)

895-021 ร้อง เล่น เต้นรำา
Singing, Playing, Dancing

1((1)-0-2)

895-022 จังหวะจะเพลง
Rhythm and Song

1((1)-0-2)

895-023 กีตาร์
Guitar

1((1)-0-2)

895-024 อูคูเลเล่
Ukulele

1((1)-0-2)

895-025 ฮาร์โมนิกา
Harmonica

1((1)-0-2)
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895-026 ดูหนังดูละครย้อนดูตน
Drama and Self-reflection

1((1)-0-2)

895-027 อรรถรสภาษาไทย
Appreciation in Thai Language

1((1)-0-2)

895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์
Creative Drawing

1((1)-0-2)

895-030 วา่ยนำ้า
Swimming

1((1)-0-2)

895-031 เทนนิส
Tennis

1((1)-0-2)

895-032 บาสเกตบอล
Basketball

1((1)-0-2)

895-033 กรฑีา
Track and Field

1((1)-0-2)

895-034 ลีลาศ
Social Dance

1((1)-0-2)

895-035 เปตอง
Petanque

1((1)-0-2)

895-036 ค่ายพักแรม
Camping

1((1)-0-2)

895-037 แบดมินตัน
Badminton

1((1)-0-2)

895-038 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

1((1)-0-2)

895-039 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

1((1)-0-2)

340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ
The Aesthetic in Photography

1((1)-0-2)
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061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย
Aesthetics of Thai Dance

1((1)-0-2)

472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถ่ิน*
Local Arts and Fabric

1((1)-0-2)

472-117 สุขภาพดี ชวีีมีสุข*
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life

1((1)-0-2)

142-234 โลกสวย*
Life is Beautiful

1((1)-0-2)

142-135 พับเพียบเรียบร้อย*
Paper Craft

1((1)-0-2)

142-136 ป้ันดินให้เป็นดาว*
Sculpture

1((1)-0-2)

142-137 ใครๆ กว็าดได้*
Everyone Can Draw

1((1)-0-2)

142-138 มนต์รกัเสียงดนตร*ี
The Sound of Musics

1((1)-0-2)

142-139 ท่องโลกศิลปะ*
Through The World of Art

1((1)-0-2)

142-237 ดีไซน์เนอร์ชดุดำา*
The Designers and Their Black Attires

1((1)-0-2)

* จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกติ
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่กำาหนดหรือจากรายวิชาเลือก ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิด

สอนในคณะ/วิทยาเขตต่าง ๆ ตามที่ หลักสูตรกำาหนด ทั้งนี้ต้องตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศกึษาทัว่ไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกติ
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 17 หน่วยกติ

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 
Into Engineering World

2((2)-0-4)

241-203 คณติศาสตรพ์ื้นฐานสำาหรับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์
Fundamental Mathematics for AI Engineers

3((3)-0-6)

241-204 สนุกกับแคลคูลัส
Have Fun with Calculus

3((3)-0-6)

241-302 การประยกุต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา
Applying Calculus for Problems Solving

3((3)-0-6)

241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปัญหาที่ไม่มรีูปแบบแน่นอน
Probability and Statistics for Non-pattern Problems

3((3)-0-6)

241-405 การหาค่าเหมาะสม
Optimization

3((3)-0-6)

2) กลุ่มวชิาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 7 หน่วยกติ
241-101 แนะนำาระบบคอมพวิเตอร์

Introduction to Computer Systems
3((2)-2-5)

241-102 พื้นฐานตรรกะดจิิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์
Basic Digital Logic, Electronics, and Microcontrollers

4((3)-2-7)

3) กลุ่มวชิาชพีวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 71 หน่วยกติ
- กลุม่วิชาชีพบังคับ 8 หน่วยกติ
241-201 การเรียนรู้ของเครื่อง 1

Machine Learning I
3((2)-2-5)

241-202 การเรียนรู้ของเครื่อง 2
Machine Learning II

3((2)-2-5)

241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชพีดา้นปัญญาประดิษฐ์
Ethical, Social and Legal Issues for Artificial Intelligence Professions

2((1)-2-3)

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 32



มคอ.2

- กลุม่วิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกติ
241-151 ชดุวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยกุต์

Introduction to Artificial Intelligence and Applications Module
9((6)-6-15)

241-152 ชดุวิชาการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน
Basic Artificial Intelligence Systems Development Module

9((6)-6-15)

241-251 ชดุวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์
Artificial Intelligence for Robot Controlling Module

9((6)-6-15)

241-252 ชดุวิชาเครื่องจักรวิทศัน์อัจฉริยะ
Intelligent Machine Vision Module

9((6)-6-15)

            
- กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก 18 หน่วยกติ

โดยนักศึกษาเลือกรายวิชาดังรายการต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
หรือรายวิชาชุดวชิาอื่นในมหาวทิยาลัยโดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ให้เป็นรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพบังคับเลือก

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม
Game Designer and Developer Module

9((6)-6-15)

240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าทีค่วามมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity Officer Module

9((6)-6-15)

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที
IoT Data Analyst Module

9((6)-6-15)

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซ้ือขายหุ้น
Stock Trading Robot Developer Module

9((6)-6-15)

241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับสื่อสังคมออนไลน์
Artificial Intelligence for Social Media Module

9((6)-6-15)

241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอตุสาหกรรมอัจฉริยะ
Intelligent Industrial Automation Module

9((6)-6-15)

241-353 ชุดวิชาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence Ecosystem Module

9((6)-6-15)
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- กลุม่ชุดวิชาเลือก 9 หน่วยกติ
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากชุดวิชาบังคับเลือกที่ยังไม่ได้เลือกเรียน หรือเลือกเรียนรายวชิาจาก
ชุดวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชาและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนจากรายการดังต่อไปน้ี 

240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ
Web Designer and Developer Module

9((6)-6-15)

240-219 ชุดวิชาผูดู้แลระบบเครือข่าย
Network Administrator Module

9((6)-6-15)

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมที่กำาหนดโดยซอฟต์แวร์
Software Defined Architecture Engineer Module

9((6)-6-15)

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว
Embedded System Developer Module

9((6)-6-15)

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์เคลื่อนที่
Mobile Applications Developer Module

9((6)-6-15)

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
Cross-Platform Web and Application Developer Module

9((6)-6-15)

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
Network Infrastructure Engineer Module

9((6)-6-15)

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง
High-performance Computing Engineer Module

9((6)-6-15)

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที
IoT System Developer Module

9((6)-6-15)

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่าและแบบใช้สำาหรับสวมใส่
Wearable and Low Power IoT Device Developer Module

9((6)-6-15)

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robot Developer Module

9((6)-6-15)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ หรือที่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็น
ชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

ง. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา 8 หน่วยกติ
นักศกึษาจะต้องเลือกรูปแบบการศกึษาการฝึกงานและโครงงานหรือสหกิจศกึษาต่อไปน้ี

    1. ฝึกงานและโครงงาน
241-300 การฝึกงาน 

Practical Training
ไม่น้อยกวา่ 320 ชัว่โมง

241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence Engineering Project Preparation

2(0-6-0)

241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1
Artificial Intelligence Engineering Project I

3(0-9-0)

241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2
Artificial Intelligence Engineering Project II

3(0-9-0)

     2. สหกิจศกึษา
241-403 เตรียมสหกิจศกึษา

Artificial Intelligence Engineering Small Project II
1((1)-0-2)

241-404 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

7(0-35-0)

หมายเหตุ ในกรณีที่มีเหตจุำาเป็นและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กอ่นแล้วเป็นการลว่งหน้า
นักศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาที่เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งเปิดสอนโดย
คณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวชิาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้

ความหมายของเลขรหัสประจำารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร 
        เลขรหัสประจำารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 241-101 โดยมีความหมายดังน้ี
        เลขรหัส 3  ตวัแรก      หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา 
       เลขรหัส     ตัวที่ 4       หมายถึง ชั้นปี
        เลขรหัส     ตัวที่ 5       หมายถึง กลุ่มวชิา
        เลขรหัส     ตัวที่ 6       หมายถึง ลำาดับวิชา
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ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสตูร
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ให้ระบุการ
เขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังน้ี

n    หมายถึง    จำานวนหน่วยกิตรวม
(x)   หมายถึง    จำานวนหน่วยกติที่มีจำานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)   
y     หมายถึง    จำานวนหน่วยกิตปฏิบัติการ
z     หมายถึง    จำานวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง

รายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกติ เป็น n(x-y-z) โดยมีความหมายดังน้ี
n     หมายถึง    จำานวนหน่วยกติรวม
x     หมายถึง    จำานวนหน่วยกิตทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี   
y     หมายถึง    จำานวนหน่วยกิตปฏิบัติการ
z     หมายถึง    จำานวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง

ในคำาอธิบายรายวิชาอาจมีคำาต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังน้ี

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวชิาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียน
และผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลน้ัน จะไดร้ะดับข้ันใด ๆ ก็ได้

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง เคยลง
ทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน และในการ
ประเมินผลน้ัน จะต้องได้รับระดับข้ันไม่ตำ่ากว่า D หรือ ได้สัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู้ลงทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องลงทะเบียน
เรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ ได้ และในการประเมินผล
นั้นจะไดร้ะดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวชิาบังคับเร ียนร่วมของรายวิชา A มิได ้
หมายความว่ารายวชิา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ดว้ย

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องลง
ทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา น้ัน เป็นครั้งแรก โดยต้องไดร้ับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวชิา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอตัโนมัติ และในคำาอธิบายรายวชิาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสอง
แห่งโดยสลับชื่อกัน
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มคอ.2

แผนการศึกษา
ปีท่ี 1

ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
200-108 สาระที่ 5 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์  2((2)-0-4)
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4)
241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5)
241-151 ชดุวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยกุต์  9((6)-6-15)
*890-00X สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร   2((2)-0-4)

รวม 18(14-8-32)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)
200-103 สาระที่ 4 ชวีิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว  2((2)-0-4)
241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์  4((3)-2-7)
241-152 ชดุวิชาการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐพ์ื้นฐาน  9((6)-6-15)
890-00x สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร   2((2)-0-4)

รวม 18(20-8-32)

หมายเหตุ       การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
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มคอ.2

ปีท่ี 2
ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
001-102 สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2((2)-0-4)
241-201 การเรียนรู้ของเครื่อง 1  3((2)-2-5)
241-203 คณติศาสตรพ์ื้นฐานสำาหรับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์  3((3)-0-6)
241-251 ชดุวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์  9((6)-6-15)
950-102 สาระที่ 2 ชวีิตทีด่ี  3((3)-0-6)

รวม 20(16-8-36)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
200-107 สาระที่ 4 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชวีิตยุคดิจิทัล  2((2)-0-4)
241-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2)
241-202 การเรียนรู้ของเครื่อง 2  3((2)-2-5)
241-204 สนุกกับแคลคูลัส  3((3)-0-6)
241-252 ชดุวิชาเครื่องจักรวิทศัน์อัจฉริยะ  9((6)-6-15)

รวม 18(14-8-32)
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มคอ.2

แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
241-302 การประยกุต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา  3((3)-0-6)
xxx-xxx ชดุวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  9((6)-6-15)
xxx-xxx สาระที่ 5 การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ)  2((2)-0-4)
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ (บังคับ)  1(x-y-z)
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  2(x-y-z)

รวม 17(x-y-z)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  2(0-6-0)
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปัญหาที่ไม่มรีูปแบบแน่นอน  3((3)-0-6)
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชพีดา้นปัญญาประดิษฐ์  2((1)-2-3)
xxx-xxx ชดุวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  9((6)-6-15)
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4)

รวม 18(12-14-28)

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-300 การฝกึงาน ไม่น้อยกวา่ 320 ชั่วโมง

หมายเหตุ การลงทะเบียนวิชาฝึกงานนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบังคับที่เป็นรหัสของหลัก
สูตรฯ คิดเป็นจำานวนร้อยละ 80 ของจำานวนรายวิชารหัสของหลักสตูรฯ (เฉพาะ 241-xxx) ตามแผนการศึกษา 5 ภาค
การศกึษาปกติ (รายวิชาในปีที่ 1, 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)
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มคอ.2

แผนการศึกษาฝึกงานและโครงงาน
ปีท่ี 4

ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1  3(0-9-0)
241-405 การหาค่าเหมาะสม  3((3)-0-6)
xxx-xxx ชดุวิชาเลือก  9(x-y-z)
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2)
xxx-xxx สาระที่ 7 กฬีา (บังคับ)  1(x-y-z)

รวม 17(x-y-z)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 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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มคอ.2

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปีท่ี 3

ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-302 การประยกุต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา  3((3)-0-6)
xxx-xxx ชดุวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  9((6)-6-15)
xxx-xxx สาระที่ 5 การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข (บังคับ)  2((2)-0-4)
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ (บังคับ)  1(x-y-z)
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  2(x-y-z)
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  2(x-y-z)

รวม 19(x-y-z)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปัญหาที่ไม่มรีูปแบบแน่นอน  3((3)-0-6)
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชพีดา้นปัญญาประดิษฐ์  2((1)-2-3)
xxx-xxx ชดุวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  9((6)-6-15)
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4)
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  2(x-y-z)

รวม 18(x-y-z)

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z)
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มคอ.2

แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปีท่ี 4

ภาคการศึกษาท่ี 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
241-403 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2)
241-405 การหาค่าเหมาะสม  3((3)-0-6)
xxx-xxx ชดุวิชาเลือก  9(x-y-z)
388-100 สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2)
xxx-xxx สาระที่ 7 กฬีา (บังคับ)  1(x-y-z)
xxx-xxx รายวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z)

รวม 18(x-y-z)

ภาคการศึกษาท่ี 2
รหัสวิชา ชื่อวชิา                      จำานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศกึษาดว้ยตนเอง)
241-404 สหกิจศกึษา  7(0-35-0)

รวม  7(0-35-0)

หมายเหตุ การลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา นักศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผ่านก่อนในรายวิชาบังคับของหลักสูตร คิด
เป็นจำานวนร้อยละ 80 ของรายวิชาในหลักสตูรฯ (เฉพาะ 241-xxx) ตามแผนการศกึษา 5 ภาคการศึกษาปรกติ (รายวิชา
ในปีที่ 1 2 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)
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3.1.4  คำาอธบิายรายวิชา/ชุดวิชา (Module)
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน

The King’s Philosophy and Sustainable Development
2((2)-0-4)

ความหมาย หลักการ แนวคดิ ความสำาคัญ และเป้าหมายของหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิเคราะห์การนำาศาสตรพ์ระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธรุกิจหรอืชุมชนในระดับท้อง
ถ่ิน และระดับประเทศ 

Meaning,  principles,  concept,  importance  and  goal  of  the  philosophy  of
sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and
sustainable development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of
interest including individual, business or community sectors in local and national level

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
Idea to Entrepreneurship

1((1)-0-2)

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธรุกิจ การจดั
ทำาแนวคดิธรุกิจด้วยเครื่องมือทางธรุกิจสมัยใหม่

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey
for business opportunity analysis; using business models with modern business tools

200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว
Modern Life for Green Love

2((2)-0-4)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน ทรพัยากรธรรมชาตใินการดำารงชวีติ มลพิษสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน สถานการณ์การใช้นำ้าและผลกระทบจากชีวิตประจำาวัน สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะ
มูลฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ

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

200-107 การเช่ือมต่อสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล
Internet of Thing for Digital Life

2((2)-0-4)

แนะนำาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ย ุคใหม่, แนะนำาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด, หลักการของการเชื่อมต่อสรรพสิ่งและการประยุกตใ์ช้งาน แนะนำาโปรแกรม
ประยุกต์ทีจ่ำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Introduction  to  modern  computer  technology;  introduction  to  modern
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communication  technology;  smart  internet  usage;  introduction  to  Internet  of  Things;
introduction to program applications for 21st century skills

200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์
MOBA and Strategy Development

2((2)-0-4)

แนะนำาโมบา การคิดเชิงระบบ องค์ประกอบของโมบา บทบาทและหน้าที่ของผู้เล่น ความ
สัมพันธร์ะหว่างองค์ประกอบต่างๆ การทำางานเป็นทีม การพัฒนากลยุทธ์ มารยาทและนำ้าใจนักกีฬา อาชพีที่
เกี่ยวเน่ืองกับโมบา การคดิเชิงระบบในชีวติประจำาวัน

Introduction to MOBA; systems thinking; elements of MOBA; player roles and
function  of  players;  MOBA  elements  relationship;  team  work;  strategy  development;
manners and sportsmanship; career related to MOBA; system thinking in daily life
200-111 สู่โลกวิศวกรรม

Into Engineering World
2((2)-0-4)

พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาตา่งๆ องค์กรวิชาชีพวศิวกรรม เส้นทางอาชพีวิศวกร จรรยา
บรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การท ำางานรว่ม
กันเป็นทีม เทคนิคการนำาเสนอ

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. มีความรู้พ ื้นฐานงานวิศวกรรมในสาขาต่างๆ จรรยาบรรณและสภาวิชาชีพทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร์และเส้นทางอาชีพวิศวกร
2. รู้จักตนเองวา่มีความเหมาะสมกับวิศวกรรมสาขาใด
3. ทำางานเป็นทีมในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
4. รู้ทันศาสตรว์ิศวกรรมในปัจจุบันและใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engi-

neering career path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis
and solving; teamwork; presentation techniques

Learning outcomes: Students are able to
1. has  basic  knowledge  of  engineering  disciplines,  professional  organizations,

ethics and career path
2. know the engineering majors suitable to their capabilities
3. work with others to effectively solve engineering problems
4. aware of current engineering disciplines and are able to use basic knowledge

of science and engineering to solve engineering problems+
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240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ
Web designer and developer Module

9((6)-6-15)

แนวคดิการเป็นผู้ประกอบ การออกแบบความคดิ ไอเอสโอ 29110 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บอัล
กอริทึมและการแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมเว็บ การวิเคราะห์อัลกอริทึมพื้นฐาน กลยุทธ์อัลกอริทึม อัลกอริทึม
แบบกระจาย อัลกอริธ ึมคอมพิวติง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนะนำากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์์ ความ
ต้องการและข้อกำาหนดของซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบซอฟต์แวร ์การบริการจดัการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของซอฟต์แวร ์ระบบฐานข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพ
ยูไอ/ยูเอ็กซ์ เทคนิคการนำาเสนอ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตวั เทคนิคการเจรจาต่อรอง กรณีศึกษาจริง
จากภาคธุรกจิทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ดำาเนินการตามกระบวนการเพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของเว็บที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง

จัดทำาเอกสารสรุปและนำาเสนอข้อมูลดังกลา่วตอ่หัวหน้า ผู้รว่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

2. วางแผนจัดการ ด ำาเนินการ การพัฒนาเว็บอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางมาตราฐาน
ISO29110

3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ พร้อมทั้งปรับแต่งคณุลักษณะของเว็บไดต้ามความ
ต้องการของลูกคา้

4. วิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมจริง และเลือกแนวทางการแก้ไขข้อผิด
พลาดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และนำาไปปฎิบัติได้จริง

5. เข้าใจสถาปัตยกรรมของเว็บ และ ออกแบบ ตดิตั้ง และดูแลเว็บไดต้ามมาตรฐานที่ยอมรับใน
ธรุกิจปัจจุบัน

Entrepreneurship concept; design thinking; ISO29110; web development tech-
nologies; algorithms and problem-solving; web architecture; basic algorithmic analysis; al-
gorithmic strategies; distributed algorithms; computing algorithms; software engineering; in-
troduction to  software development  process;  software requirement  and specifications;
software design principle;  the concept  of  software development project  management;
software testing and validation; database systems; performance evaluation; UI/UX; presen-
tation techniques; security and privacy; negotiation technique; real case studies from med-
ical or industrial business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. carry out procedures for collecting web requirements that need to be devel-

oped or improved, prepare a summary document and present that informa-
tion to the supervisor, partners, and relevant parties correctly and completely
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2. plan, manage and implement web site systematically, following the ISO29110
standards

3. apply website development tools as well customize web features according
to customer requirements

4. analyze technical errors in the real environment and select suitable problem
solving approaches and apply them in real situations

5. understand the web architecture, and design, install and maintain the web
according to the standards complied by the current entrepreneurs

240-219 ชุดวิชาผู้ดูแลระบบเครือข่าย
Network Administrator Module

9((6)-6-15)

สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร โปรโตคอลเครือข่ายการสือ่สาร เครือข่ายท้องถิ่นและวง
กวา้ง การประมวลผลไคลเอ็นต์เซิรฟ์เวอร์ ความมั่นคงและบูรณภาพของข้อมูล คอมพวิติงไร้สายและมือถือ
การประเมินประสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูล การจัดการเครือข่าย การบีบอัดและการคลายการบีบอัด ผู้ดูแล
ระบบ การบริการจดัการเครื่องเสมือน การบริหารจัดการคอนเทนเนอร ์/ด็อกเกอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาค
ธรุกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโครงสรา้งเครือข่ายคอมพวิเตอร์
2. อธิบาย เปรียบเทียบ เครือข่ายชนิดตา่ง ๆ ที่ใช้งานอยา่งแพร่หลาย
3. เลือกอุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายอย่างง่าย
Communications network architecture; communications network protocols; local

and wide area networks; client-server computing; data security and integrity; wireless and
mobile computing; performance evaluation; data communications; network management;
compression and decompression; system administrator, virtual machine management, con-
tainer/docker management, real case studies from medical or industrial business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. explain basic components of computer network infrastructure
2. explain and compare various types of common networks
3. choose devices to develop a computer network 
4. develop a simple network application 

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมท่ีกำาหนดโดยซอฟต์แวร์
Software defined architecture engineer Module

9((6)-6-15)
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แนวคดิของระบบปฏิบัติการ หลักการออกแบบ ภาวะพร้อมกัน การจัดกำาหนดการและการจดัส่ง
การจดัการหน่วยความจำา การจัดการอุปกรณ์ ความมั่นคงและการป้องกัน ระบบไฟล ์ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เลขคณิตของคอมพิวเตอร์ การจดัระบบ
หน่วยความจำาและสถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อและการสื่อสาร ระบบย่อยของอุปกรณ์ การออกแบบระบบ
ประมวลผล องค์ประกอบของซีพียู ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ความต้องการและข้อก ำาหนด
ของระบบ การออกแบบระบบ ระบบบูรณาการ การทดสอบและประเมินผลระบบ แบบจ ำาลองระบบ
กระจาย แบบจำาลองระบบแบบกระจายและเทคโนโลยีทีร่องรับ กลุ่มคอมพวิเตอร์สำาหรับการประมวลผลที่
ปรับขนาดได้ เครื่องเสมือนและการจำาลองเสมือนจริงของคลัสเตอร์และดาต้าเซ็นเตอร์ การออกแบบ
แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้ง การโปรแกรมบนคลาวด์และสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ การค ำานวณที่
แพร่หลายดว้ยคลาวด์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษาจริงจากภาคธรุกิจทางการแพทย์หรอื
อุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายการทำางานของสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มคลาวด์ และองค์ประกอบ
2. อธิบายการทำางานของระบบปฎิบัติการคอมพวิเตอร์ และองค์ประกอบ
3. อธิบายการทำางานของสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร์ และองค์ประกอบ
4. ดำาเนินการตามกระบวนการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับระบบปฎิบัติการและ

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของลูกค้า จัดทำาเอกสารสรุปและนำาเสนอข้อมูลดัง
กล่าวต่อหัวหน้า ผู้รว่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. วิเคราะห์ ออบแบบ และเสนอแนะแนวทางการเลือกสถาปัตยกรรม แพลตฟอร์มและระบบ
ปฎิบัติการ ที่เหมาะสมกับความตอ้งการของลูกค้าได้

Operating system concept; design principles; concurrency; scheduling and dis-
patch; memory management; device management; security and protection; file systems;
system performance evaluation; fundamentals of computer architecture; computer arith-
metic; memory system organization and architecture; interfacing and communication; de-
vice subsystems; processor systems design; organization of the CPU; performance; perfor -
mance enhancements; System requirements and specifications; system design; system in-
tegration; system testing and evaluation; distributed system models;  distributed system
models and enabling technologies; computer clusters for scalable computing; virtual ma-
chines and virtualization of clusters and datacenters; design of cloud computing platforms;
cloud programming and software environments;  ubiquitous computing with clouds and
the internet of things; real case studies from medical or industrial business sectors

Learning outcomes: Students are able to
1. explain the working mechanism of the cloud platform architecture and its
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components 
2. explain the working mechanism of operating systems and its components
3. explain  the  working  mechanism  of  computer  system architecture  and  its

components
4. process according to the process to collect customer information about the

operating system and the current computer system architecture of the cus-
tomer, prepare a summary document and present the said information to the
supervisor and relevant parties correctly and completely

5. analyze  the  model  and make  recommendations  for  architectural  choices,
platforms and operating systems, that is suitable for the needs of customers

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตวั
Embedded system developer Module

9((6)-6-15)

เทคโนโลยีระบบฝังตัว ฮาร์ดแวรร์ะบบฝังตวั ซอฟต์แวรร์ะบบฝังตวั ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้
งานในระบบฝังตัว โปรแกรมฝังตัว การประมวลผลแบบพลังงานตำ่า การออกแบบระบบเชื่อถือได้ ระเบียบวิธี
การและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตัว การเชื่อมต่อ และระบบสัญญาณแบบผสม การออกแบบวงจร
ดิจทิัลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผู้ประกอบการ ระบบเวลาจริงและการเขียนโปรแกรม โจทย์และปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตรกลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. ออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System)  ให้ทำางานที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง
2. ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา ระบบสมองกลฝังตวัตามแนวทางมาตรฐาน MISRA ได้ 
3. ประยุกต์ในการใช้งาน Cloud service พร้อมปรับแต่งสว่นติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่รว่มทำางาน
4. จำาแนกและแก้ปัญหาที่เกดิจากการนำาระบบฝังตัว ไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจาก

ห้องพัฒนาฯ และใช้เวลาอันสั้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว
5. แยกแยะข้อเด่นข้อด้อยของตัวประมวลผลรุ่นใหม่ ๆ ที่มกีารปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ตลอด

จนเลือกตัวประมวลผลที่เหมาะสมที่จะนำาไปประยุกต์ในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของโจทย์ที่ได้รับจากหน่วยงานคู่ความรว่มมือ

Embedded systems technology; embedded system hardware; embedded sys-
tem software; embedded microcontrollers; embedded programs; low-power computing;
reliable system design; design and methodologies; network embedded systems; interfacing
and mixed-signal systems; digital microelectronic circuit design; entrepreneurship; realtime
system and programming;  real case studies from agriculture, food and healthcare, and
smart city sectors
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Learning outcomes: Students are able to 
1. design highly reliable embedded systems
2. design, improve, and develop embedded systems complying to the MISRA

standards
3. apply cloud services and configuring the user interfaces according to the re-

quirements of the collaborating organizations
4. categorize and solve the problems according to applying embedded systems

in the environments different to the laboratory and take a short to solve the
problems

5. distinguish the the pros and cons of new generations of processors which
continuously change over time and select an appropriate processor for being
applied in designing an embedded system according to the problem require-
ments from the collaborating organizations

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยกุต์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
Mobile Applications Developer Module

9((6)-6-15)

แนวคดิการเป็นผู้ประกอบการ ออกแบบความคิด วธิีการแบบอไจล์ เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ
อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมเว็บ การวิเคราะห์อัลกอริทึมพื้นฐาน ภาษาของฐานข้อมูล กล
ยุทธอัลกอริทึม การสร้างแบบจำาลองข้อมูล อัลกอริธึมการคำานวณ ความต้องการและข้อกำาหนดซอฟต์แวร์
อัลกอริทึมแบบกระจาย การออกแบบซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพ การทดสอบและตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ เทคนิคการนำาเสนอ เครื่องมือซอฟต์แวร์และสภาพแวดล้อม ยูไอ/ยูเอ็กซ์ การควบคุมเวอร์ชัน
ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว การติดตามข้อกำาหนดและข้อบกพร่อง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสร้าง
อตัโนมัติ การใช้เอพีไอ โครงสร้างเอพีไอและการพัฒนา ไมโครเซอร์วิส การวิเคราะห์ ออกแบบทดสอบและ
ประเมินผลระบบที่ใช้คอมพวิเตอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออตุสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ออกแบบ UX/UI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการจริงของผู้ใช้ ดำาเนินการตามกระบวนการเพื่อ

ทดสอบ UI/UX และรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ เพื่อนำากลับมาปรับปรุง UI/UX ของโปรแกรม
ที่ไดร้ับมอบหมาย

2. วางแผนจัดการ ดำาเนินการ การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเป็นระบบ ตาม
แนวทางของ Agile ไปพร้อมกับการดำาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ทีด่ี (Dev Ops)

3. เข้าใจสถาปัตยกรรมโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และออกแบบ ตดิตั้ง และดูแลโปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับในธุรกิจปัจจุบัน

4. วิเคราะห์ หาข้อผิดพลาดทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมจริง และเลือกแนวทางการแก้ไขข้อผิด
พลาดดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม และนำาไปปฎิบัติได้จริง

5. เข้าใจหลักการทดสอบซอฟต์แวร์ การบูรณาการโค้ด และการส่งมอบซอฟต์แวร์อยา่งต่อเน่ือง
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เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน และเพิ่มคณุภาพของซอฟต์แวร์
6. กำาหนดโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเพื่อการส่งมอบโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้น

ตามความต้องการของระบบ
Entrepreneurship concept; design thinking; agile-based methodology; web devel-

opment technologies; algorithms and problem-solving; web architecture; basic algorithmic
analysis; database query languages; algorithmic strategies; data modeling; computing algo-
rithms; 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 ar-
chitecture; microservices; analyze, design, test and evaluate computer-based systems; real
case studies from medical or industrial business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. design and test UX/UI corresponding to real-world requirements
2. plan and execute tasks required to complete a mobile application. All execu-

tions should comply with best practices of Agile and Dev Ops
3. understand mobile application architecture, and design, implement, deploy

and maintain mobile applications
4. analyze and investigate technical issues in the production environment, and

find practical solutions to resolve such issues
5. understand the concepts of software testing and Continuous Integration/Con-

tinuous  Delivery,  in order to prevent errors as well as to increase software
quality

6. define system infrastructure as codes in order to simplify software delivery
according to the system requirement

240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม
Game Designer and Developer Module

9((6)-6-15)

องค์ประกอบเกม แพลตฟอร์ม โหมดผู้เล่น เป้าหมาย ประเภท องค์ประกอบผู้เล่น ภาษา
โปรแกรมเกม สถาปัตยกรรมเกม แนวคดิทางคณติศาสตร์ การตรวจจับการชนกัน แอนิเมชัน ปัญญา
ประดิษฐ์ การออกแบบเกม การพัฒนาเกม การตลาดและการบำารุงรักษา กรณีศึกษาที่ทันสมัย กรณีศึกษา
จริงจากภาคธรุกิจ หรืออุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจโครงสร้างและกระบวนการพัฒนาเกม
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2. รู้จกัและวิเคราะห์รูปแบบเกมต่างๆ ได้
3. ออกแบบและพัฒนาเกม
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 mainte-
nance; various cutting-edge case studies; real case studies industrial or business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand the game structure and development processes.
2. know and analyze game patterns
3. design and develop games

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม
Cross-Platform Web and Application Developer Module

9((6)-6-15)

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือหลากหลายแพลตฟอร์มพร้อมเทคโนโลยีเว็บ ระบุและวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ จำาลองแบบดจิิทัล เครื่องมือและเทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์ม เทคนิคข้ามแพลตฟอร์ม
สำาหรับโครงการ แอปพลิเคชันมือถือข้ามแพลตฟอร์มจากโปรแกรมเว็บ กิจกรรมตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออี
ซี 29110 สำาหรับการประกันคุณภาพ คุณลักษณะการวิเคราะห์และการพัฒนาความต้องการตามไอเอส
โอ/ไออีซี 29110 การออกแบบแอพข้ามแพลตฟอร์ม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย ์หรือ
อุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. รู้จกัเครื่องมือเพื่อการพัฒนาแบบข้ามแพลตฟอร์มและเทคนิคในการพัฒนาเพื่อสร้าง

แอปพลิเคชันสำาหรับอุปกรณ์สมารท์โฟน
2. วิเคราะห์เทคนิคแบบข้ามแพลตฟอร์มแบบตา่งๆ เพื่อการประยกุต์ส ำาหรับแอปพลิเคชันบน

สมาร์ทโฟนได้
3. อธิบายแบบจำาลองของกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแผนงานในโครงการที่

สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้
4. เตรียมข้อกำาหนดตามความตอ้งการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐาน ISO/IEC

29110 ได้ สำาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม
5. ประยุกตก์ารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงหลัก

การ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์มตามที่ต้องการได้
6. พัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์มสำาหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการได้
Multiplatform mobile application development with web technologies; identify,

analyze user’s requirements; digital mockups; cross-platform tools and technologies; cross-
platform techniques for projects;  cross-platform mobile apps from web codes; ISO/IEC
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29110 standard activities for quality assurance; analyze, develop requirement specifica-
tions conforming to ISO/IEC 29110 standard; cross-platform app design; real case studies
from medical or industrial business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. identify cross-platform tools and techniques in building multiplatform  in mo-

bile application development 
2. analyze various cross-platform techniques in applying in smartphone applica-

tions 
3. explain a process model for software project development, project plan con-

forming to the ISO/IEC 29110 standard 
4. prepare requirement specification, and design documents conforming to the

ISO/IEC  29110  standard  documents  according  to  the  requirements  of  the
given cross-platform software system 

5. apply  software project  management and requirement analysis,  as  well  as
principles to develop crossplatform project according to the requirements of
a given cross-platform software system 

6. develop the cross-platform software system for given mobile application 

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย
Network Infrastructure Engineer Module

9((6)-6-15)

สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสาร โปรโตคอลเครือข่ายการสือ่สาร เครือข่ายท้องถิ่นและวง
กวา้ง ความมั่นคงและบูรณภาพของข้อมูล การจัดการเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ข้อก ำาหนดการ
ใช้งานกับระบบเครอืข่าย การจำาลอง ปัญหาด้านความปลอดภัยและประสทิธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย
ไร้สาย กรณีศึกษาจริงจากภาคธรุกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายเครือข่ายที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเทคนิคการรกัษาความปลอดภัยในเครือข่าย
2. เลือกอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
3. ออกแบบ ติดตั้ง และจัดการดูแลเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
4. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Communications network architecture; communications network protocols; local

and wide area networks; data security and integrity; network management; network com-
ponents; application requirements with a network system; simulations; security and perfor-
mance issue related to wireless networks; real case studies from medical or industrial busi-
ness sectors
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Learning outcomes: Students are able to 
1. explain common networks and security techniques used in these networks
2. choose devices to develop a computer network according to  the user’s re-

quirements
3. design, configure and manage a computer network
4. examine and solve problems in a computer network

240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง
High-performance Computing Engineer Module

9((6)-6-15)

การเขียนโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และเกดิข้ึนพร้อมกัน อัลกอรธิึม แบบกระจายแบบ
จำาลองระบบกระจาย ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ภาวะพร้อมกัน การจดัก ำาหนดการและการส่งการ
ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ ระบบไฟล์ เครื่องมือวดัประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย การ
วิเคราะห์ออกแบบทดสอบและประเมินผลระบบคอมพวิเตอร์ โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบขนาน
สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย การโปรแกรมเธรด เธรดโพสกิซ์และโอเพ
นเอ็มพี อารพ์ีซี อาร์เอ็มไอ และเอ็มพีไอ โมเดลการเขียนโปรแกรมแม็บรีดิวซ์และระบบไฟล์แบบกระจาย
การจดัการคิวข้อความและภาวะตดิตาย การจัดกำาหนดการและการทำาโหลดบาลานซ์ อัลกอริธึมการกระ
จายขั้นสูง การคำานวณอเนกประสงค์ในหน่วยประมวลผลกราฟิก จีพีจี พี ยู การประมวลผลเวกเตอร์และ
การโปรแกรมเอสไอเอ็มดี การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับขยายได้ขนาดใหญ่ ไมโครเซอร์วิส การค ำานวณ
คลัสเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับความผดิปกติ กรณีศกึษาจริงจากภาคธรุกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ ระบบปฏิบัติการและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ได้อยา่งมีเหตุผล
2. เขียนโปรแกรมแบบขนานและกระจายที่มีประสิทธิภาพ และประเมินค่าสมรรถนะ (speed

up and efficiency) ของโปรแกรมได้
3. เข้าใจและวิเคราะห์พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมสำาหรับภาระงานแบบทับซ้อน (concurrency)

และทำาการแบ่งภาระงานในการประมวลผลได้อยา่งเหมาะสม
4. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
Event-driven  and  concurrent  programming;  distributed  algorithms;  distributed

system models; algorithmic complexity; concurrency; scheduling and dispatch; system per-
formance evaluation; file systems; performance measurement tools; distributed infrastruc-
ture: 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 dis-
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tributed file system; message queue and deadlock management; scheduling and load bal-
ancing; advanced distributed algorithms; general-purpose computing on graphics process-
ing units : GPGPU; vector processing and SIMD programming; large scalable architecture de-
sign; micro-service; cluster computing; fault tolerance computer system; real case studies
from medical or industrial business sectors;

Learning outcomes: Students are able to
1. understand computer  architectures,  operating  systems and reasonably  ex-

plain the relationships among components inside the computer systems 
2. write efficient parallel and distributed programs and evaluate their speedup

and efficiency 
3. understand, analyze and write concurrent programs, as well as suitably bal -

ance processing loads 
4. analyze system requirements and design high-performance computing  sys-

tems

240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงไซเบอร์
Cybersecurity Officer Module

9((6)-6-15)

เทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์ การประเมินและจัดการความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ ภัยคุกคาม
และการป้องกันในโลกไซเบอร์ ความมั่นคงของระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่ส ำาคัญ การออกแบบและ
การรกัษาความมั่นคงระบบไซเบอร์ทางกายภาพ การแฮ็กข้อมูลอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์และป้องกัน
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย การจดัการเหตุการณ์ ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคงของข้อมูล ไอเอสโอ
27000 ความมั่นคงและความเป็น สว่นตัว แนวทางปฏิบัติที่สำาคัญขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการนำาเสนอ การเขารหัส ความมั่นคงเครือข่าย การเขียนโปรแกรมยูนิกส์ กรณีศึกษาจริงจากภาค
ธรุกิจ ทางการแพทย์ หรืออตุสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายองค์ความรู้ดา้นพื้นฐานความมั่นคงคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  ระบบเครือขาย

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ หาจุดออนของระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย
3. เสนอแนวทางการแก้ไข  ป้องกันจุดออนของระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย  ได้อยาง

เหมาะสมและนำไปปฎิบัติจริงได้
4. วิเคราะห์ต้นทุน และระยะเวลา ในการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาทางความมั่นคงได้
5. สืบค้น ทดลอง และศึกษาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางความมั่นคงได้
Cybersecurity technology; cybersecurity risk assessment and management; cy-

bersecurity threats and defense; critical infrastructure control systems security; designing
and securing cyber-physical systems; ethical hacking; malicious software analysis and de-
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fense; incident handling; system security; information security; ISO27000; security and pri-
vacy; vital organization practices; performance evaluation; presentation techniques; cryp-
tography; network security; UNIX programming; real case studies from medical or industrial
business sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. explain basic knowledge on computer security, information systems, network

systems, and related laws
2. analyze the weaknesses of information systems and networks
3. propose a solution to prevent weaknesses of information systems and net-

works appropriately and the solution must be able to put into practice
4. analyze the cost and timing in applying the solutions to the security prob-

lems
5. search, experiment and study the security tools and technology

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที
IoT System Developer Module

9((6)-6-15)

 เทคโนโลยีระบบไอโอที ฮาร์ดแวร์ไอโอที ซอฟต์แวร์ไอโอที ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การ
ออกแบบ วงจรดิจิทัล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผู้ประกอบการ โจทย์และปัญหาจริงในกลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. ออกแบบระบบไอโอที (Internet of Things: IoT)  ให้สามารถทำางานที่มีระดับความน่าเชื่อ

ถือ
2. ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา ระบบไอโอทีให้มีประสทิธิภาพแต่ยังคงกินพลังงานต ำ่า ตามข้อ

กำาหนดที่ได้รับจากหน่วยงานคู่ความรว่มมือ
3. เข้าใจการทำางานของแพลตฟอร์มไอโอที วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบไอโอที และปรับแต่งส่วน

ตดิต่อกับผู้ใช้ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
4. จำาแนกและแก้ปัญหาที่เกิดจากการนำาระบบไอโอที ไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจาก

ห้องพัฒนาฯ และใช้เวลาอันสั้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว
5. แยกแยะข้อเด่นข้อด้อยของแพลตฟอร์มไอโอทตีา่ง ๆ ที่มกีารปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่จะนำาไปประยุกต์ในการออกแบบระบบไอโอทีให้
สอดคล้องกับความตอ้งการของโจทย์ที่ได้รับจากหน่วยงานคู่ความรว่มมือ 

IoT technology; IoT hardware; IoT software; energy efficiency; digital microelec-
tronic circuit design; entrepreneurship; real case studies from agriculture, food and health-
care, and smart city sectors

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 55



มคอ.2

Learning outcomes: Students are able to 
1. design highly reliable IoT
2. design, improve and develop efficient but low-energy required by the collab-

orating organization
3. understand IoT platforms, analyze IoT information and configure user inter-

faces according to the collaborating organizations
4. categorize and solve the problem occurring while applying the IoT in the en-

vironments different from the laboratory, and take a short time in solving the
problems

5. distinguish the the pros and cons of IoT platforms which continuously modi-
fied as well as select an appropriate platform for being applied in IoT system
designing according to the problem requirements from the collaborating orga-
nizations

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที
IoT Data Analyst Module

9((6)-6-15)

การบริหารจัดการข้อมูลที่รวบรวมได ้จากอุปกรณ์ไอโอที ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มสำาหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเป็นผู้ประกอบการ โจทย์และปัญหา
จริงในกลุ่มเกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจถึงหลักการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการจดัเก็บข้อมูลทีร่วบรวมได้จากอุปกรณ์ไอ

โอที
2. วิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมากซึ่งรวบรวมจากอุปกรณ์ไอโอที และสกดัข้อมูลระดับสูงออกมาได้

ตรงตามความต้องการของลูกค้าและหน่วยงานคู่ความร่วมมือ
3. ประยุกต์ใช้งาน Data analytics platform พร้อมกับประยุกต์ใช้เครื่องมือ Data visualiza-

tion tools และปรับแต่งส่วนติดต่อกับผู้ใช้ให้ตรงตามความตอ้งการของหน่วยงานคู่ความ
รว่มมือ 

4. ประยุกต์และเลือกใช้แพลตฟอร์มไอโอทีได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของโจทย์ที่ได้
รับจากหน่วยงานคู่ความรว่มมือ

IoT data collection management; data analysis theory; data storing and analyz-
ing platform usage; entrepreneurship; real case studies from agriculture, food and health-
care, and smart city sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand the efficient principles in managing the collected IoT information
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2. analyze the big data collected form IoT devices and extract the highly rele-
vant information according to the requirements of the users and collaborating
organizations

3. apply the data analytics platform, apply the data visualization tools and con-
figuring the user interfaces according to the requirements of the collaborating
organizations

4. appropriately apply and select IoT platforms according to the problem re-
quirements from the collaborating organizations

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่าและแบบใช้สำาหรับสวมใส่
Wearable and Low Power IoT device developer Module

9((6)-6-15)

อุปกรณ์ไอโอที การใช้พลังงานของอุปกรณ์ การจดัเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ การสรา้งต้นแบบ
อุปกรณ์ แนวคิดการพัฒนาอุปกรณ์ การทดสอบอุปกรณ์ การเป็นผู้ประกอบการ โจทย์และปัญหาจริงในกลุ่ม
เกษตร กลุ่มอาหารและสุขภาพ และเมืองอัจฉริยะ

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. สรา้งต้นแบบ IoT ในการทำา Proof of Concept ให้สามารถทำางานได้ที่มีความน่าเชื่อถือใน

ระดับสูง
2. เลือกใช้มาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระหวา่งอุปกรณ์และ

อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง
3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางเทคนิคในกระบวนการ Proof of Concept (POC) ในสภาพ

แวดลอ้มจริงทีใ่ช้งานจากสถานประกอบการ
4. คำานวณปริมาณพลังงานที่ใช้จริงของอุปกรณ์ต้นแบบ IoT ในการทำา POC  และ อุปกรณ์ทีจ่ะ

ผลิตใช้งานจริง และทำานายระยะเวลาที่เหลือในการใช้งานของอุปกรณ์คำานวณระยะเวลาใน
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (end of life) สำาหรับอุปกรณ์ที่ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ โดยมี
ความเข้าใจ State of Charge และการเลือกใช้ชนิดของ Battery ได้อย่างถูกต้องในระดับสูง

5. แยกแยะข้อเด่นข้อด้อยของตัวประมวลผลรุ่นใหม่ ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนเลือกตัวประมวลผลที่เหมาะสมที่จะนำาไปประยุกต์ในการออกอุปกรณ์ IoT ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของโจทย์ที่ได้รับจากหน่วยงานคู่ความรว่มมือ

IoT device; device power usage; device data storing process; device prototype
development; device development concept; device testing; entrepreneurship; real case
studies from agriculture, food and healthcare, and smart city sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. build a highly reliable IoT prototype in the proof of concept process 
2. select highly efficient wireless communication standards between device and
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the Internet both in the current and in the future
3. investigate for technical errors in the proof of concept process in real simula-

tions environments
4. calculate the actual energy applied in the IoT prototypes during the proof of

concept process and the device fabrication, predict the rest time of life of
the devices, calculate the time to change the batteries, understand the state
of charge and properly select the battery types

5. distinguish the the pros and cons of new generations of processors which
continuously change and select an appropriate processors for being applied
in designing IoT devices according to the problems given from the collaborat-
ing organizations

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนท่ี
Mobile Robot Developer Module

9((6)-6-15)

หลักการทำางานและการออกแบบหุ่นยนต์โมบาย ชนดิหุ่นยนต์โมบาย ระบบสมองกลฝังตวั
สำาหรับหุ่นยนต์ระบบปฏิบัตกิารสำาหรับ หุ่นยนต์ แอคชูเอเตอร์ เซ็นเซอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ การสร้าง
แผนที่ การวางแผนการเคลื่อนที่ การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การเรียนรู้ของหุ่นยนต์ การจำาลองการทำางานของ
หุ่นยนต์ การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับสถานีฐาน การประยกุต์ใช้
งานหุ่นยนต์โมบาย หลักการทำางานของโดรน หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์เตะฟตุบอล หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ และ
หุ่นยนต์ช่วยงานในอุตสาหกรรม กรณศีึกษาจริงจากภาคธุรกจิทางการแพทย์หรืออตุสาหกรรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจหลักการทำางานของหุ่นยนต์โมบายชนิดต่างๆ
2. เข้าใจหลักการทำางานของเซ็นเซอรช์นิดตา่งๆ ทีใ่ช้ในหุ่นยนต์โมบาย
3. เข้าใจหลักการทำางานของต้นกำาลังขับเคลื่อนหุ่นยนต์แบบต่างๆ
4. เข้าใจและใช้งาน Robot Operating System (ROS) ได้
5. เข้าใจและพัฒนาระบบนำาทางหุ่นยนต์ได้
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 communica-
tion; robot to base station communication; mobile robot applications; principles of drones,
rescue robots, soccer robots, service robots and industrial robots; case studies from medi-
cal or industrial sectors

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand the principles of mobile robots
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2. understand various types of sensors for mobile robots
3. understand working principles of mobile robot actuators
4. understand and utilize robot operating systems
5. understand and develop mobile robot navigation systems

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายหุ้น
Stock Trading Robot Developer Module

9((6)-6-15)

หลักการลงทุนในตลาดหุ้น หลักการลงทุนในตลาดโฟเรกซ์ หลัก การซ้ือขายดว้ยหุ่นยนต์ การใช้
โปรแกรมหุ่นยนต์สำาหรับการลงทุน กลยุทธก์ารลงทุน การใช้ภาษาเอ็มคิวแอลสำาหรับพัฒนาหุ่นยนต์ซ้ือขาย 
การดึงข้อมูลตลาดหุ้น การพัฒนาระบบการเรียนรู้เครื่องสำาหรับทำานายตลาดหุ้น การออกแบบและพัฒนา
หุ่นยนต์ซ้ือขายสำาหรับตลาดหุ้นและตลาดโฟเรกซ์ กรณีศกึษาจริงจากภาคธุรกจิ

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจหลักการทำางานของระบบ Machine Learning สำาหรับการทำานายข้อมูลในอนาคต 
2. เข้าใจหลักการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาด Forex
3. เข้าใจหลักสถิติเบ้ืองต้น
4. เข้าใจปัจจัย และตวัแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าของตลาดหุ้นและ Forex
5. เข้าใจและพัฒนาระบบดึงข้อมูลตลาดหุ้น และตลาด Forex จากอินเทอร์เน็ตได้ 
6. เข้าใจและพัฒนาระบบ AI เพื่อทำานายอนาคตของตลาดหุ้นและ Forex ได้ 
Stock market investment principles; Forex market investment principles; princi-

ples of trading using robots; robot software for investment usage; investment strategies; 
MQL for trading robot development; stock market data retrieval; machine learning devel-
opment for stock market predictions; stock market and Forex market trading robot design 
and development; real case studies from the business sector.

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand machine learning-based system for data prediction algorithms
2. understand tradings in the stock market and Forex
3. understand basic statistics
4. understand factors and variables which affect the stock and Forex values
5. understand and collect trading data from the Internet
6. understand and design and implement AI systems to predict the stock market

future and Forex prices

241-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์
Benefit of Mankinds

1((1)-0-2)

การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง หลักการทรง
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งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ

1. จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง

The  integrative  activities  emphasizing  the  philosophy  of  sufficiency  economy,
work principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of
mankind 

Learning outcomes: Students are able to 
1. organize integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency econ-

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

241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer Systems

3((2)-2-5)

ความรู้พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การประมวลผลคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วย
ความจำาและการจัดการ กระสื่อสารและการเชื่อมต่อ ระบบย่อยอุปกรณ์ การออกแบบระบบประมวลผล
การจดัการหน่วยประมวลผลกลาง ระบบปฏิบัติการ ภาระงานทับซ้อน การส่งข้อมูลและการจดัตารางงาน
การจดัการหน่วยความจำา การจัดการอุปกรณ์ การป้องกันและความมั่นคง ระบบไฟล์ สถาปัตยกรรมเครือ
ข่ายสื่อสาร โปรโตคอลเครือข่ายสื่อสาร เครือข่ายท้องถ่ินและเครือข่ายบริเวณกว้าง การประมวลผลแบบลูก
ข่ายแม่ข่าย บูรณภาพและความมั่นคงข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การจัดการเครือข่าย

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2. อธิบายพื้นฐานระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์
3. อธิบายการทำางานของระบบเครือข่าย
Fundamentals of computer architecture; computer arithmetic; memory system

organization and architecture; interfacing and communication; device subsystems; proces-
sor systems design; organization of the CPU; operating systems; concurrency; scheduling
and dispatch; memory management; device management; security and protection; file sys-
tems;  communications network architecture; communications network protocols;  local
and wide area networks; client-server computing; data security and integrity; data commu-
nications; network management

Learning outcomes: Students are able to
1. explain the working mechanism of computer architectures
2. explain the working mechanism of computer operating systems
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3. explain the working mechanism of computer networks

241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเลก็ทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์
Basic Digital Logic, Electronics, and Microcontrollers

4((3)-2-7)

ทฤษฏีสวติ วงจรตรรกะเชิงผสม การออกแบบโมดูลวงจรเชิงผสม การออกแบบระบบดิจิทัล การ
ตรวจสอบความถูกต้อง การทดสอบและโมเดลความผดิพลาด การออกแบบการทดสอบ คุณสมบัติไฟฟ้าของ
วัสดุ ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์และไบแอส การออกแบบพารามิเตอร์และประเด็นปัญหา องค์
ประกอบส่วนเก็บข้อมูล วงศต์รรกะอินเตอร์เฟสและบัสมาตรฐาน การจำาลองและออกแบบวงจร วงจรแปลง
ข้อมูล กระแสและศักย์ไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สว่นการสรา้งวงจรรวม ไมโครคอนโทลเลอร์และ
การเขียนโปรแกรม

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายการทำางานของวงจรตรรกะดิจิทัลพื้นฐาน
2. อธิบายการทำางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
3. อธิบายการทำางานของไมโครคอนโทลเลอร์
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ได้
Switching theory; combinational logic circuits; modular design of combinational

circuits;  digital  systems design;  formal  verification;  fault  models  and testing;  design for
testability; electronic properties of materials; diodes and diode circuits; MOS transistors
and biasing; design parameters and issues; storage elements; Interfacing logic families and
standard buses; circuit modeling and simulation; data conversion circuits; electronic volt-
age and current sources; Integrated circuit building blocks; microcontroller and program-
ming

Learning outcomes: Students are able to
1. explain the working mechanism of basic digital logic circuits
2. explain the working mechanism of basic electronic circuits
3. explain the working mechanism of microcontroller
4. write a program for controlling microcontroller

241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยกุต์
Introduction to Artificial Intelligence and Applications Module

9((6)-6-15)

ประวัติของปัญญาประดิษฐ์ นิยามปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้
พื้นที่ปัญหาและการค้นหา วทิยาการสำานึก ตรรกะและการอนุมาน ออนโทโลจี การใช้เหตุผลแบบเบย์ การ
ให้เหตุผลแบบชั่วคราว การเรียนรู้ของเครือ่ง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลกึ การประมวลผลภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์ใน
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องค์กร การเขียนโปรแกรมเรียกใช้งานไลบรารพีื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล การค้นหาข้อมูล
การจดัเรียงข้อมูล โครงงานย่อยปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือสำาเร็จรูปทางดา้นปัญญาประดิษฐ์ การใช้งาน
ไลบรารีสำาหรับการประมวลผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และองค์ประกอบพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์
2. เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการเรียนรู้ของเครื่อง
3. ใช้งานโปรแกรมหรือไลบรารีสำาหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์
4. เข้าใจความต้องการในการใช้งานปัญญาประดิษฐใ์นองค์กร
5. คดิวิเคราะห์ วางแผน และประยกุต์ใช้เครื่องมอืสำาเรจ็รูปได้สอดคล้องกับความต้องการทาง

ดา้นปัญญาประดิษฐ์อย่างงา่ย ผ่านการทำางานเป็นทีม
History  of  artificial  intelligence;  definition  of  artificial  intelligence;  search and

planning, problem spaces and search, heuristic, logic and inference, ontologies, bayesian
reasoning,  temporal  reasoning;  machine  learning,  supervised  learning  methods,
unsupervised learning methods; artificial neural network; deep learning; image processing;
natural  language  processing;  Artificial  Intelligence  in  the  enterprise;  programming  using
basic  artificial  Intelligence  library;   data  management;  search  data;  sort  data;  artificial
Intelligence small project; Artificial Intelligence tools;  Artificial Intelligence development
library

Learning outcomes: Students are able to
1. understand artificial intelligence technologies and fundamental components

of artificial intelligence
2. understand the basic principles of machine learning
3. apply programs or libraries for artificial intelligence
4. understand the needs to implement artificial intelligence in organizations
5. analyze, plan, and apply ready-made tools for serving simple artificial intelli-

gence needs through teamwork

241-152 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปัญญาประดิษฐ์พ้ืนฐาน
Basic Artificial Intelligence Systems Software Development 
Module

9((6)-6-15)

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง ความรู้พื้นฐานในการโปรแกรม ชนดิ
ข้อมูล การดำาเนินการและนิพจน์ โครงสร้างควบคุม การทำางานแบบเงื่อนไขและการทำาซำ้า ฟังก์ชัน การ
จัดการข้อผิดพลาด การจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้ไลบรารีและโมดูล 

โครงสรา้งข้อมูล ลิงก์ลิสต์ คิว สแต็ก ไบนารีทรี ฮีบ กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม การสร้าง
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โปรแกรม อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา เวียนบังเกิด การโปรแกรมแบบภารงานทับซ้อนและการขับเคลื่อน
ดว้ยเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ 

ฐานข้อมูล ตวัแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลไร้ความสัมพันธ์ ภาษาส ำาหรับการ
ค้นหาข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลธรุกรรม

กระบวนการซอฟต์แวร์ ข้อกำาหนดและความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์และการยืนยันความถูกตอ้ง เครื่องมือและสภาพแวดลอ้มในกาพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
พัฒนาเว็บ การพัฒนาโปรแกรมจียูไอ 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ การใช้งานไลบรารีปัญญาประดิษฐ์ สภาพแวดล้อมการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายและแยกแยะประเภทของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน
2. เขียนโปรแกรมสำาหรับงานปัญญาประดิษฐ์
3. เลือกใช้เครื่องมือควบคุมโค้ด และใช้งานเพื่อจัดการโคด้ที่ไดพ้ัฒนาข้ึนร่วมกับผู้อื่นได้
4. พัฒนาโปรแกรม GUI หรือ Web ได้ 
Computer  programming  with  high-level  programming  language;  basic

Programming  concepts:  data  types,  operations  and  expressions,  control  structures:
conditions and iterations, functions, error handling, file manipulation, libraries and modules

Data structure: linked list, queues, stacks, binary tree, heap; programming para-
digms; programming constructs;  algorithms and problem-solving;  recursion;  event-driven
and concurrent programming; scientific programming

Database systems; data modeling; relational databases; non-reational databases;
database query languages; relational database design; transaction processing

Software processes; software requirements and specifications; software design;
software testing and validation; software tools and environments; web development; GUI

Artificial Intelligence software development; using Artificial Intelligence library;
Artificial Intelligence environment development; Artificial Intelligence small project

Learning outcomes: Students are able to 
1. describe and classify basic data structures
2. write program for artificial intelligence application
3. select version control systems and employ it for collaborating code develop-

ment
4. develop a web or GUI
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241-201 การเรียนรู้ของเครื่อง 1
Machine Learning I

3((2)-2-5)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง การจดจำารูปแบบทางสถิติ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเลือกปฏิบัติ การเรียนรู้แบบพารามิเตอร์ ไม่อิงพารามิเตอร์ เครือข่ายประสาท
เทียม เครื่องเวกเตอร์สนับสนุน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การลดมติิ วิธีเคอร์เนล ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ความลำาเอียง ความแปรปรวน การเรียนรู้แบบเสริมแรงและการควบคุมแบบปรับตัว การประยุกต์ใช้
งานของการเรียนรู้ของเครื่อง การควบคุมหุ่นยนต์ การทำาเหมืองข้อมูล การนำาทางอตัโนมัติ ชีวสารสนเทศ
ศาสตร์ การรู้จำาเสียงพูดและการประมวลผลข้อมูล

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง 
2. คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยวิธกีารเรียนรู้ของเครือ่ง 
3. เข้าใจเครื่องมือและใช้งานในการแก้ปัญหาทางด้านการเรียนรู้ของเครื่องได้ 
4. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางดา้นการเรียนรู้ของเครื่องได้ 
5. ประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแก้ปัญหาในดา้นต่าง ๆ ได้
Introduction  to  machine  learning;  statistical  pattern  recognition;  supervised

learning:  generative,  discriminative  learning,  parametric,  non-parametric  learning,  neural
networks,  support  vector  machines;  unsupervised  learning:  clustering,  dimensionality
reduction,  kernel  methods;  learning  theory:  bias,  variance  tradeoffs,  practical  advice
reinforcement  learning  and adaptive control;  Application: robotic  control,  data  mining,
autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and data processing

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand machine learning fundamentals
2. think, analyze and solve problems using machine learning methods
3. understand tools and use them to solve machine learning problems
4. design and develop machine learning application s
5. apply machine learning to solve problems in various fields

241-202 การเรียนรู้ของเครื่อง 2
Machine Learning II
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-201

3((2)-2-5)

ความเข้าใจพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมที่ทันสมัย การประยุกตใ์ช้ในการมองเห็นทาง
คอมพวิเตอร์ การเข้าใจภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้เชิงลกึ การสรา้งบล็อคของเครือข่ายประสาทเทียม
เลเยอร์ที่เชือ่มต่ออยา่งสมบูรณ์ โครงสรา้งแบบคอนโวลูชันนัลและรีเคอเรนต์ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลกึ
สำาหรับงานตคีวามภาพ ตีความข้อความ วิธีการแบบเบย์เพื่อการพัฒนาเกม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
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จัดการข้อมูลที่ขาดหาย เรียนรูจ้ากชุดข้อมูลขนาดเล็ก การประมาณการความไม่แน่นอน การเรียนรู้แบบ
เสริมแรง กรณีศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจหลักการทำางานการเรียนรู้ของเครื่องข้ันสูงได้ 
2. คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยวิธกีารเรียนรู้เชิงลกึได้ 
3. ใช้เครื่องมือทางดา้นการเรียนรู้ของเครื่องข้ันสูงเพื่อแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ ได้ 
4. เข้าใจหลักการเรียนรู้ของเครื่องข้ันสูงเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
5. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางดา้นการเรียนรู้ของเครื่องได้
Basic understanding of modern neural networks; applications in computer vision;

natural  language  understanding.  deep  learning:  building  blocks  of  neural  networks
including fully connected layers, convolutional and recurrent layers; image captioning; text
meaning; bayesian methods in game development; handling missing data; extracting much
more information from small datasets; estimate uncertainty in predictions; state of the art
RL algorithms; case study 

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand advanced machine learning techniques
2. think, analyze and solve problems with deep learning methods 
3. use advanced machine learning tools to solve various problems 
4. understand advanced machine learning techniques in order to solve complex

problems.
5. design and develop machine learning applications

241-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์
Fundamental Mathematics for AI Engineers

3((3)-0-6)

เวกเตอร์ การบวก การลบ ดอดโปดัก ค่ามาตรฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ลิเนียร์คอมบิเนชัน มูลฐานกา
รสแปน อะเรย์ เมทริกซ์ ทรานสโพส ครอสโปดัก การแปลงเชิงเส้น ตวัก ำาหนด อันดับ เมทริกซ์พิเศษ คา่
เฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ การวิเคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยุกต์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจการคำานวณเกี่ยวกับเวกเตอร์และเมทรกิซ์
2. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อคำานวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับเวกเตอร์และเมทรกิซ์ได้
3. เข้าใจการใช้เวกเตอร์และเมทริกซ์ทาง AI
Vector; vector adding and subtracting; dot product; norm; vector space; linear

combination;  span  basis;  array;  matrix;  transpose;  cross  product;  linear  transform;
determinant; rank; special matrix; eigenvalue; eigenvector; analysis with programming and
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applications
Learning outcomes: Students are able to

1. calculate vectors and matrices
2. applying programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg Python or R) for

vector and matrix calculation
3. apply vectors and matrices in AI

241-204 สนุกกับแคลคูลัส
Have Fun with Calculus
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-203

3((3)-0-6)

ฟังกช์ัน ลิมิต อนุพันธ์ ปริพันธ์ คุณสมบัติตา่ง ๆ ฟังก์ชันหลายตวัแปร อนุพันธ์และปริพันธ์
ฟังก์ชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว ทรงกระบอก ทรงกลม เวกเตอร์และเมทริกซ์แคลคูลัส สมการเส้นและพื้น
ผิว การวิเคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยุกต์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. คำานวณลิมิต อนุพันธ์ ปรพิันธ์ ของฟังก์ชันตวัแปรเดียวและหลายตัวแปรได้
2. ใช้งานพิกัดเชิงข้ัว ทรงกระบอก ทรงกลมได้
3. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อคำานวณคา่ตา่งๆ เกี่ยวกับลิมิต อนุพันธ์ ปรพิันธ์ ของ

ฟังกช์ันตัวแปรเดียวและหลายตวัแปรได้
4. เข้าใจการใช้ลิมติ อนุพันธ์ ปรพิันธ์ ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและหลายตวัแปรได้ดา้น AI
Function; limit; derivative; integration; properties; multivariable function; partial

derivative and integration; polar coordination; cylinder; sphere; vector and matrix calculus;
line and surface equations, analysis with programming and applications

Learning outcomes: Students are able to
1. calculate limit, derivative, integral for one and multiple variables
2. apply polar coordination, cylindrical coordination, spherical coordination
3. apply programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for cal -

culating limit; derivative; integration for one and multiple variables
4. apply limit, derivative, integral for one and multiple variables in AI

241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์
Artificial Intelligence for Robot Controlling Module

9((6)-6-15)

พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก หุ่นยนต์โมบายล์ เซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์ คอนโทรลเลอร์
พดีี พีไอ พีไอดี โครงสร้างของโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์์ แนวคดิของผู้ประกอบการ เครือข่ายไร้สาย การ
เชื่อมต่อและการสื่อสาร อัลกอริทึมและการแก้ปัญหา การประมวลผลสัญญาณ ความปลอดภัยและความ
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เป็นส่วนตัว การประมวลผลภาพ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เซ็นเซอร์ เทคนิคการนำาเสนอ มอเตอร์และการ
ควบคุมเบ้ืองต้น โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
2. วิเคราะห์รูปแบบการรับรู้ข้อมูลแบบตา่ง ๆ ได้
3. เข้าใจระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้
4. ออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้
Artificial Intelligence fundamental; deep learning; mobile robot; sensors in robot;

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

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand the structure of different types of mobile robots
2. analyze various types of data perception
3. understand artificial intelligence for mobile robots
4. design and develop artificial intelligence for mobile robots

241-252 ชุดวิชาเครื่องจักรวิทัศน์อัจฉรยิะ
Intelligent Machine Vision Module

9((6)-6-15)

พื้นฐานของการมองเห็นคอมพิวเตอร์: ธรรมชาติของภาพ, การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเนื้อเดียวกัน,
การได้มาของภาพ, การสรา้งภาพทางเรขาคณติ และออปติคอล, การฉายภาพมุมมอง, เทคโนโลยี กล้องและ
การออกแบบระบบการมองเห็นพื้นฐานของการประมวลผลภาพ: การกรอง, การตรวจจับขอบ, การตรวจจับ
คุณสมบัต,ิ ร ูปทรง, การแบ่งส ่วน, ตวัดำาเนินการทางสัณฐานวิทยา การสอบเทียบ: ร ุ่นของกล้อง,
พารามิเตอร์กล้องภายในและภายนอก, การปรับ เทียบกล้อง การเคลื่อนไหว: ตรวจจับ การเคลื่อนไหวไหล
ออปติคอลการติดตามวตัถุจับการเคลื่อนไหว การถ่ายภาพสามมิติ: เรขาคณติแบบ Epipolar, การมองเห็น
แบบสามมติิ, การถ่ายภาพช่วงแอคทฟี, แสงแบบมีโครงสรา้ง การสร้างแบบจำาลองและการลงทะเบียน:
เทคนิคการสร้างแบบจำาลองสำาหรับระบบอัตโนมตัิ, ฟวิชันข้อมูล, การทำาแผนที่ความไม่แน่นอน, การลง
ทะเบียน, การประมาณแบบ Pose แอปพลิเคชัน: การควบคุมคุณภาพ, ข้อเสนอแนะภาพ, การทำาแผนที่
และคำาแนะนำาหุ่นยนต์, การตรวจสอบกิจกรรม, การประมาณการเคลื่อนไหว, ระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ถ่าย
ภาพชีวการแพทย์ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. การคิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงระบบ เพือ่การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลติภาพ

กระบวนการผลติในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวชิันได้
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2. วางแผนจัดการ ด ำาเนินการ การนำาเทคโนโลยีแมชชีนว ิช ันไปใช้ในการการปรับปร ุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมได้

3. ออกแบบพัฒนาและตดิตั้งเทคโนโลยีแมชชีนวิชันที่เหมาะสมกับกระบวนการผลติได้ 
4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบเทคโนโลยีแมชชีนวิชันได้
5. ทำางานทำาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญดา้นตา่งๆ เช่น วิศวกรดา้นการผลิตในอตุสาหกรรม วิศวกรรม

ไฟฟ้าและวิศวกรรมควบคุมได้
Basics  of  computer  vision:  Nature  of  images,  Homogeneous  transformations,

Image acquisition, geometrical and optical image formation, perspective projection, camera
technologies  and  vision  systems  design.  basics  of  Image  processing:  filtering,  edge
detection,  features  detection,  contours,  segmentation,  morphological  operators.
calibration: camera model, Intrinsic and extrinsic camera parameters, camera calibration.
motion: motion detection, optical flow, object tracking, motion capture. three-dimensional
imaging: epipolar geometry, stereoscopic vision, active range imaging, structured lighting.
modeling  and  registration:  modeling  techniques  for  autonomous  systems,  data  fusion,
uncertainty  mapping,  registration,  pose  estimation.  applications:  quality  control,  visual
feedback,  mapping  and  robot  guidance,  activity  monitoring,  motion  estimation,
autonomous systems, biomedical imaging devices; artificial Intelligence small project

Learning outcomes: Students are able to 
1. think, analyze and plan systematically for improving and increasing the effi-

ciency of  the  production process  in  the  industry  applying machine  vision
technology

2. plan, manage and implement the machine vision technology in order to im-
prove and increase the efficiency of the production process in the industry

3. design, develop and install the machine vision technology suitable for the
production process.

4. collect data and analyze test results of machine vision systems
5. collaborate with various experts such as production engineers, electrical engi-

neers and control engineers

241-300 การฝึกงาน
Practical Training

ไม่น้อยกวา่ 320 ช่ัวโมง

ฝึกงานทางดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอุตสาหกรรม องค์กร สถานประกอบการ หรือ
สถาบันการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านกอ่นในรายวิชาบังคับที่เป็นรหัสของสาขาวิชา
ทั้งหมดตามแผนการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อย

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 68



มคอ.2

กวา่ 320 ชั่วโมง
ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ

1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน
ดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค
อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้

3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น
6. ปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
Students who have completed a minimum of 5 regular semesters have to spend

at least 320 hours training in industrial, enterprises, companies or academic institutes
Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be

aware of the benefits of mankind

241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
Computer Engineering Project Preparation
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 241-152 และ 241-201
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-202

2(0-6-0)
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การศึกษาปัญหาที่จะนำามาใชท้ำาโครงงานในรายวิชาโครงงานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 และ 2
โดยการค้นคว้าข้อมูลและทำาการทดลองเบ้ืองต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำาโครงงาน มีการเขียนข้อเสนอโครง
งานซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจ วตัถุประสงค์ ขอบเขต งานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง วธิีการดำาเนินงาน ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการนำาเสนอปากเปล่าสองครั้งเกี่ยวกับข้อเสนอโครงงาน

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน

ด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตวัแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค

อุตสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้

3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวศิวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูก
ต้องและมีประสิทธิภาพ

4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูก

ต้องและตรงประเด็น
6. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีจติสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
Study of problems to be used as a project in  artificial intelligence engineering

project I and II, researching information and conducting some preliminary experiments for
the  senior  project,  writing  a  project  proposal  including  motivation,  objectives,  scope,
related works, methodologies, expected results, and others related information; giving two
oral presentations on the project proposal

Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
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6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be
aware of the benefits of mankind

241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา
Applying Calculus for Problems Solving
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-204

3((3)-0-6)

เกรเดียนต์และประยุกต์ การประยุกตใ์ช้งานฟังก์ชันมาตรฐานรูปแบบต่างๆ การสุ่ม เวลาเต็ม
หน่วย คอนโวลูชัน 1 และ 2 มติิ การแปลงฟูเรียร์และการวิเคราะห์เชิงความถี่ การวิเคราะห์โดยการ
โปรแกรมและการประยุกต์

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. คำานวณเกรเดียน คอนโวลูชัน 1 และ 2 มติิ การแปลงฟูเรียร์
2. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อคำานวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับเกรเดียน คอนโวลูชัน 1 และ 2

มิติ การแปลงฟูเรียร์
3. เข้าใจการประยุกต์ใช้เกรเดียน คอนโวลูชัน 1 และ 2 มติิ การแปลงฟูเรียรด์้าน AI
Gradient and application; applying standard functions; discrete time sampling, 1D

and 2D convolutions, Fourier transform and frequency analysis; analysis with programming
and applications

Learning outcomes: Students are able to 
1. calculate Gradient, 1D and 2D convolutions, Fourier transform.
2. apply programs (eg Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for cal-

culating Gradient, 1D and 2D convolutions, Fourier transform.
3. apply Gradient, 1D and 2D convolutions, and Fourier transform in AI

241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปัญหาท่ีไม่มีรูปแบบแน่นอน
Probability and Statistics for Non-pattern Problems
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-203

3((3)-0-6)

ตัวแปรสุ่ม, การแจกแจงแบบต่าง ๆ, คา่เฉลี่ย, ความแปรปรวน, ทฤษฎีบทของเบย์, การแจกแจง
รว่ม, ความแปรปรวนร่วม, ความเป็นอิสระ, ทฤษฎีค่ากลางจำากดั, การอนุมานแบบเบย์, การทดสอบที่ใช้
บ่อยและช่วงความเชื่อมั่นการสุ่มตวัอย่างซำ้า ลิเนียร์รีเกรซชัน การวิเคราะห์โดยการโปรแกรมและการ
ประยุกต์

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. คำานวณการแจกแจงแบบตา่ง ๆ ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ทฤษฎีบทของเบย์ การแจกแจง

รว่ม ความแปรปรวนรว่ม ความเป็นอิสระ การอนุมานแบบเบย์ ลิเนียรร์ีเกรซชัน
2. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อค ำานวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับ คา่เฉลี่ย ความแปรปรวน
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ความแปรปรวนร่วม ลิเนียร์รีเกรซชัน
3. เข้าใจการประยุกตใ์ช้ คา่เฉลี่ย ความแปรปรวน ทฤษฎีบทของเบย์ การแจกแจงร่วม ความ

แปรปรวนรว่ม ความเป็นอิสระ การอนุมานแบบเบย์ ลิเนียร์รีเกรซชันด้าน AI
Random variables;  distributions;  mean;  average;  variance;  Bay’s  theorem;  joint

distribution; joint variance; independence; center limit theorem, Bay inference, frequently
applied testing and resampling confidence; analysis with programming and applications

Learning outcomes: Students are able to 
1. calculate mean, average, variance, Bay’s theorem, joint distribution, joint vari-

ance, and linear regression
2. apply programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for cal-

culating mean, average, variance, joint distribution, joint variance,  and linear
regression

3. apply distributions, mean, average, variance, Bay’s theorem, joint distribution,
joint variance, center limit theorem, and Bay in AI

241-304 ประเด็นทางจรยิธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์
Ethical, Social and Legal Issues for Artificial Intelligence Profes-
sions

2((1)-2-3)

แนะนำาประเด็นสำาคัญตา่ง ๆ ทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวชิาชพีดา้นปัญญาประดิษฐ์
การคิดเชิงระบบ แนวคดิ วิธีการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การ
วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาสำาคัญ นโยบายสาธารณะ องคก์รและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์  องค์ประกอบของคณะทำางาน ความโปร่งใสในการใช้
งานและการยินยอมจากผู้ใช้ โครงสรา้งพื้นฐานที่มีความสามารถในการเตรียมตวัและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนวิธีและโมเดลที่อธิบายได้ การฝกึและการสร้างเงื่อนไขของโมเดล ข้อมูลส ำาหรับฝึก
โมเดล ความลำาเอียง ความโปร่งใสและความยุติธรรม ตัวหยุดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลทีต่ามมาที่ไม่ได้ตั้งใจ
หรือคาดการณ์ไว้ลว่งหน้า ขั้นตอนวิธี ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีและโมเดล ข้อผิดพลาดและความคลาด
เคลื่อน อัตราความคลาดเคลื่อน การชดเชย  ความมั่นคง ความรับผิดชอบต่อการกระทำา

ประเด็นทางจริยธรรม การวา่งงานหรือการสิ้นสุดของงาน ความไม่เท่าเทียม ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการฝึก ความลำาเอียงหรอืเลือกข้างในปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัย

ประเด็นทางกฎหมาย ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีศีลธรรม สิทธิของหุ่นยนต์ ความเป็นส่วนตัวและ
การป้องกันข้อมูล ความรับผิดชอบต่อการกระทำาตามข้ันตอนวธิี

ตวัอย่างวชิาชพี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจและตระหนักในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิศวกร
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ปัญญาประดิษฐ์
2. รู้จกัแนวคดิ หลักการ นโยบาย เครื่องมือที่ใชใ้นการรวมรวมข้อมูลและองค์ประกอบที่จ ำาเป็น

และแนวทางการวิเคราะห์และตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของ
วิศวกรปัญญาประดิษฐ์

3.  รวบรวมประมวลข้อมูลสำาคัญและจำาเป็นที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจใน
การดำาเนินการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิศวกรปัญญา
ประดิษฐ์อยา่งมีหลักการ 

Introduction to important ethical, legal and social issues on Artificial Intelligence;
systematic thinking;  concepts,  methods,  and tools of  analysis;  professional  and ethical
responsibilities;  problem analysis  and  solutions;  important  case  studies;  public  policy;
related organizations and individuals;

AI design and implementation: team composition; usage transparency and user
consent;  resilient  infrastructure;  algorithms  and  explainable  models;  training  and
conditioning; training data; bias; transparency and fairness; emergency brake; or unforeseen
consequences;  algorithm and model  performance;  mistakes  and errors;  compensation;
error rates; security; accountability;

Social Issues: unemployment, inequality, artificial stupidity or mistakes, AI bias,
safety;

Legal  Issue:  machines  with  moral  status  and  robot  rights,  data  privacy  and
protection, algorithmic accountability;

Professions: data scientists, AI engineers
Learning outcomes: Students are able to 
1. understand and aware of important issues for AI engineers concerning ethics,

laws and societies 
2. know concepts,  principles,  policies, tools for collecting related information

and necessary components, and analysis approaches and decision making for
AI engineers concerning ethics, laws and societies 

3. collect important and necessary relevant information, analyze scenarios, and
make decent decisions for AI engineers concerning ethics, laws and societies
applying related principles

241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับสื่อสงัคมออนไลน์
Artificial Intelligences for Social Media Module

9((6)-6-15)

แนะนำาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับสื่อสังคมออนไลน์  ผลลพัธ์และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มี
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ต่อสื่อสังคมออนไลน์  แชทบ็อตและตัวชว่ยเสมือนต่าง ๆ การปรับเนื้อหาของแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ให้
เหมาะสมกับผู้ใช้ การทำานายการเติบโตในดา้นต่าง ๆ การเพิ่มคุณค่าของกลยุทธในการชี้นำาของนักการตลาด
ความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้า การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มสือ่สังคมออนไลน์
ตา่ง ๆ การวิเคราะห์การเติบโตของคู่แข่ง การวิเคราะห์ความรู้สกึหรือทัศนคติของสังคมออนไลน์ โครงงาน
ย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. รู้จกัเครื่องมือทางด้านปัญญาประดิษฐต์่าง ๆ ทีใ่ช้ในสื่อสังคมออนไลน์และผลกระทบ
2. วางแผนจัดการ ดำาเนินการ การพัฒนาระบบหรือกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์สำาหรับสื่อ

สังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบ
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบหรือกระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ส ำาหรับสื่อ

สังคมออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งคุณลักษณะได้
Introduction to AI for social media; The effect and impact of artificial intelligence

on social media; chatbots and virtual assistants; optimizing content for social sites; predict -
ing the outgrowth; enrichment of influencer strategies used by marketers; satisfactory cus-
tomer service; Improving user experience in social media platforms; Improvement in the
social listening process; growth of competitor analysis; social sentiment analysis; artificial
intelligence small project

Learning outcomes: Students are able to 
1. know AI tools used for online social media and their impacts
2. plan and follow the processes in developing AI systems or processes for on-

line social media systematically 
3. apply relevant tools for developing and tuning the AI system or processes for

online social media

241-352 ชุดวิชาปัญญาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
Intelligent Industrial Automation Module

9((6)-6-15)

การควบคุมกระบวนการอตุสาหกรรม การวัดกระบวนการอตุสาหกรรม ระบบควบคุม
อุตสาหกรรม การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบขับเคลื่อน อินเทอร ์เฟส
เครื่องมนุษย์ (เอชเอ็มไอ) อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แพลตฟอร์มและความยดืหยุ่น ระบบตรวจ
สอบเครื่องจักร ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์มือถือ โปรแกรมประยุกต์เว็บ โครงงานย่อยวิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. คิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงระบบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ

กระบวนการผลติในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติได้
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2. วางแผนจัดการ ดำาเนินการ การนำาเทคโนโลยรีะบบอัตโนมัติไปใช้ในการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมได้

3. ออกแบบพัฒนาและตดิตั้งระบบอัตโนมตัิที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตได้
4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดสอบระบบอัตโนมัติได้
5. ทำางานทำาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญดา้นตา่งๆ เช่น วิศวกรดา้นการผลิตในอตุสาหกรรม วิศวกรรม

ไฟฟ้าและวิศวกรรมควบคุมได้
Industrial  process control;  industrial  process measurement; industrial  control

system; data communication and network; motion control and drive system; human ma-
chine interface (HMI); industrial Internet-of-Things; platforms and scalability; machine moni-
toring system; database systems; mobile applications; web applications;  artificial intelli-
gence small project

Learning outcomes: Students are able to 
1. think, analyze and plan systematically for improving and increasing the effi-

ciency of production process in the industry with automation technology
2. plan, manage and implement the automation technology in order to improve

and increase the efficiency of production process in the industry
3. design, develop and install the automation technology suitable for the pro-

duction process.
4. collect data and analyze test results of automation systems
5. collaborate with various experts such as production engineers, electrical engi-

neers and control engineers

241-353 ชุดวิชาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence Ecosystem Module

9((6)-6-15)

ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล การจดัการข้อมูล เซนเซอร์ ไอโอที วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการ
ข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลสำาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบขนานและกระจาย การส่งผา่นข้อความ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จินตทัศน์
ข้อมูล การวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององค์กร ระบบอัตโนมตัิส่งเสริมการขาย ธุรกจิอัจฉริยะ โครงงาน
ย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. เข้าใจองค์ประกอบของระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์
2. วิเคราะห์ความต้องการตา่งๆ เพื่อออกแบบระบบโครงสรา้งพื้นฐานคอมพิวเตอร์ส ำาหรับการ

สรา้งระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
3. เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำาหรับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
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4. แยกแยะองค์ประกอบของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแบ่งงานกันพัฒนาภายในทีม
ได้

Introduction to artificial intelligence; data; data management; sensor; IoT; data
engineering;  data  science;  big  data;  big  data  database;  big  data  processing;  artificial
intelligence platform; parallel and distributed systems; message passing; cloud computing;
data visualization; enterprise resources planning; sales force automation system; business
intelligence; artificial intelligence small project

Learning outcomes: Students are able to 
1. understand the components of an artificial intelligence ecosystem
2. analyze  requirement in order to design a computer infrastructure for  con-

structing an artificial intelligence system
3. choose the suitable technology for the development of artificial intelligence
4. distinguish the components of the development of artificial intelligence  for

dividing the work to the development team

241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1
Artificial Intelligence Project I
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 241-301

3(0-9-0)

นักศกึษาแต่ละคนจะตอ้งทำาโครงงานทางด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์หนึ่งโครงงานซึ่งคลุมสอง
เทอมโดยเน้นงานด้านการออกแบบและการสร้าง หรือการศกึษาค้นควา้จากการทดลองนักศึกษาจะต้อง
รายงานความก้าวหน้าของงานด้วยการพดูในที่สัมมนาเป็นระยะๆ แม้ว่านักศกึษาจะได้รับการแนะนำาปรกึษา
จากอาจารย์ที่ปรกึษาอยา่งน้อยหนึ่งคน นักศกึษาจะต้องแสดงความคิดริเริ่มและเป็นผู้ด ำาเนินการแก้ปัญหา
ตา่ง ๆ เองเป็นส่วนใหญ่

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน

ดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค

อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้

3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น
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6. ปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง

Each  student  will  perform  a  project  in  the  fields  of  artificial  intelligence
engineering spanning two semesters; the project should focus on design, development or
research  and  experimentation;  students  must  give  an  oral  presentation  on  his/  her
progress periodically; although students are supervised by at least one supervisor, most of
the time they should initiate project ideas and solve the problem by themselves

Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be

aware of the benefits of mankind

241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2
Artificial Intelligence Project II
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 241-401

3(0-9-0)

เป็นวิชาต่อเน่ืองจากวิชา 241-401 โดยเป็นการดำาเนินงานต่อเน่ืองไปจนกระทั่งเสร็จโครงงาน นำา
เสนอผลงานด้วยวิธีการปากเปล่าและนำาเสนอชิ้นงาน รวมทั้งเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน

ดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค

อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้

3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
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4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น
6. ปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
Continuing of 241-401 for developing the project until finish; an oral presentation

and demonstration of the project must be given; a final written report must be submitted
Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be

aware of the benefits of mankind

241-403 เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 241-152 และ 241-201
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-202

1((1)-0-2)

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกจิศึกษา การศึกษาและค้นควา้เอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกงาน การพัฒนาโครงร่างการศึกษาวิจัยส ำาหรับสหกิจศกึษา การวางแผนงานวจิัยและสัมมนา
การนำาเสนอรายงานหน้าชั้น

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน

ดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค

อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้
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3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น
6. ปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
Cooperative education preparatory session;  review of literature related to the

assigned research project; development of the project proposal; research planning and
seminar; oral presentations

Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be

aware of the benefits of mankind

241-404 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 241-403

7(0-35-0)

การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานในสถานประกอบการที่สาขาวิชาเห็นชอบโดย
ครอบคลุมสองภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีชัว่โมงการทำางานเต็มเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
หรือ 640 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาต้องนำาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานต่อ
สถานประกอบการ

ผลลัพธ์การเรียนรู:้ ผู้เรียนสามารถ
1. สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงาน

ดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
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2. สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาค
อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรอื
ประเทศได้

3. สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

4. สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

และตรงประเด็น
6. ปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
On the job training as a full-time staff of an approved workplace spanning two

semesters; for a period not less than 16 weeks or 640 hours in the first semester including
oral presentation to the entrepreneur

Learning outcomes: Students are able to 
1. integrate the fundamentals of science, technology and engineering in artificial

intelligence engineering tasks
2. develop or build an artificial intelligence engineering model that provides the

solutions for the industry or agriculture or medicine or societies in the South-
ern region or the country

3. correctly and efficiently analyze problems and propose solutions for artificial
intelligence engineering tasks

4. contribute in a teamwork and listen to other people's opinions
5. correctly and pertinently communicate and present information as well as

select and apply related information technology 
6. follow the code of practices, have moral, honest, and public mind, and be

aware of the benefits of mankind

241-405 การหาค่าเหมาะสม
Optimization
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 241-203

3((3)-0-6)

ฟังก์ชันค่า, กราฟ, กำาหนดการเชิงเส้น  วิธีส่ือทางเดียว, วิธี Northwest Corner, วิธี Least Cost การ
วิเคราะห์โดยการโปรแกรมและการประยุกต์

ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ
1. คำานวณโดยใชฟ้ังก์ชันคา่, กราฟ, กำาหนดการเชิงเส้น  วิธีสื่อทางเดียว, วิธี Northwest Cor-
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ner, วิธี Least Cost
2. ใช้โปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมเพื่อคำานวณค่าต่างๆ เกี่ยวกับ กราฟ , กำาหนดการเชิงเส้น  วิธี

สื่อทางเดียว, วิธี Northwest Corner, วิธี Least Cost
3. เข้าใจการประยกุตใ์ช ้กราฟ, กำาหนดการเชงิเสน้  วธิสีือ่ทางเดยีว, วิธ ีNorthwest Corner, วิธี

Least Cost ด้าน AI
Cost  function,  graphs,  linear  programming,  simplex  method,  Northwest  Corner

method, least cost method, analysis with programming and applications
Learning outcomes: Students are able to 
1. calculate cost function, graphs, linear programming, simplex method, North-

west Corner method, least cost method
2. applying programs (eg. Scilab or Matlab) or write codes (eg. Python or R) for cal-

culating cost function, graphs, linear programming, simplex method, Northwest
Corner method, and least cost method

3. apply cost function, graphs, linear programming, simplex method, Northwest
Corner method, and least cost method in AI

388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์
Health for All

1((1)-0-2)

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์
จำาลอง  ปัญหาสุขภาพจิตทีพ่บบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองต้นของอาการทางจิต การ
ดูแลสุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

Principle  and  steps  of  basic  life  support,  practice  of  basic  life  support  in
simulated situation; common mental health problems,  warning signs, initial assessment
and care; concepts of health and health promotion; first aid

890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจำวัน
Everyday English

2((2)-0-4)

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความสำาคัญและราย
ละเอียด ไวยากรณ์และสำานวนภาษาสำาหรับการพดูและเขียนเพื่อสื่อสารในชวีิตประจำาวัน

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas
and  details;  grammatical  structures  and  expressions  for  everyday  spoken  and  written
communication

895-001 พลเมืองท่ีดี
Good Citizens

2((2)-0-4)
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม
กฎหมาย สทิธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right;
liberty; equality; living together in a multicultural society

950-102 ชีวิตท่ีดี
Happy and Peaceful Life

3((3)-0-6)

การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวติ การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ
และเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการสื่อสารในการทำางาน การแก้ปัญหารว่มกันอย่างสร้างสรรค์
การใช้ชวีิตในสังคมที่มคีวามหลากหลาย 

Consciousness  and  mindfulness;  happiness;  self-awareness;  social  literacy;
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative
problem-solving; living in diversity
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3.2. ช่ือ สกุล เลขประจำาตัวบัตรประชาชน ตำาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ประจำาหลักสูตร

ลำาดับ
ท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล ระดับการ
ศึกษา

ช่ือหลักสูตรท่ีจบการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา

1 0-0000-00000-80-2 อาจารย์ นายธนาธิป ล่ิมนา ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560
วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550

2 0-0000-00000-02-3 รอง
ศาสตราจารย์

นายมนตรี กาญจนะเดชะ Ph.D. Doctor of Philosophy Electrical Engineering Old Dominion University, USA 2543
วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533

3 0-0000-00000-09-7 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายวชรินทร์ แก้วอภิชัย วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 2552
วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 2546
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544

4 0-0000-00000-22-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายสุธน แซว่่อง M.Sc. Master of Science Computer Science National  University  of  Singapore,
Singapore

2546

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542
5 0-0000-00000-33-7 อาจารย์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์ Dr.Agr. Doctor of Agriculture Agricultural Science Kyoto University, Japan 2548

M.Agr. Master of Agriculture Agricultural Science Kyoto University, Japan 2543
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534
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3.2.2. อาจารย์ประจำา
ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
1 0-0000-00000-90-6 รอง

ศาสตราจารย์
นายสินชัย กมลภิวงศ์ Ph.D. Doctor of Philosophy

(Electrical and Communication 
Engineering)

The University of New South 
Wales, Australia

2542 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2530

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2527

2 0-0000-00000-36-2 รอง
ศาสตราจารย์

นายทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล Ph.D. Doctor of Philosophy
(Electrical Engineering)

Santa Clara University, USA 2552 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534

3 0-0000-00000-47-9 รอง
ศาสตราจารย์

นางทศพร กมลภิวงศ์ วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 352 352 352 352

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529

4 0-0000-00000-08-1 รอง
ศาสตราจารย์

นางสาวพิชญา ตัณฑยัย์ Ph.D. Doctor of Philosophy
(Computer Science)

University of Manchester, UK 2543 352 352 352 352

M.Phil. Master of Philosophy
(Computer Science)

University of Manchester, UK 2540
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ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ

(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531

5 0-0000-00000-61-5 รอง
ศาสตราจารย์

นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ Ph.D. Doctor of Philosophy
(Computer Science)

Portland State University, USA 2551 352 352 352 352

M.S. Master of Science
(Computer Science)

California state University 
Chico, USA

2546

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539

6 0-0000-00000-97-2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต Ph.D. Doctor of Philosophy
(Computer Science)

University of Manchester, UK 2548 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2540

7 0-0000-00000-67-4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวสกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ Ph.D. Diplôme de Docteur
(Reseaux, telecomunications, 
Systems)

Institut National Polytech-
nique de Toulouse, France

2551 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(โทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยสยาม 2540

8 0-0000-00000-47-7 ผู้ช่วย นายปัญญยศ ไชยกาฬ ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 352 352 352 352
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ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
ศาสตราจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2545

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2542

9 0-0000-00000-38-1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายนิคม สุวรรณวร Ph.D. Diplôme de Docteur
(Computer Science Electronical 
System and Information Pro-
cessing)

Université de Paris – Sud, 
France

2550 352 352 352 352

DEA Diplôme d’Etudes
Approfondies(Electronical and 
Mechanical Engineering)

Université de Paris – Sud 
ESME Sudria, France

2546

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542

10 0-0000-00000-25-3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายธเนศ เคารพาพงศ์ Ph.D. Diplôme de Docteur
(Systems Automatiques)

Institut National Polytech-
nique de Toulouse, France

2545 352 352 352 352

DEA Diplôme d’Etudes
Approfondies (Systems Automa-
tiques)

Institut National Polytech-
nique de Toulouse, France

2542

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533

11 0-0000-00000-62-5 ผู้ช่วย นายธัชชัย เอ้งฉ้วน M.Sc. Master of Science National University of Singa- 2546 352 352 352 352
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ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
ศาสตราจารย์ (Computer Science) pore, Singapore

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540

12 0-0000-00000-97-2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายสุนทร วิทูสุรพจน์ Ph.D. Doctor of Philosophy
(Engineering Swinburne)

Swinburne University of Tech-
nology, Australia

2548 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2528

13 0-0000-00000-88-3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย Ph.D. Doctor of Philosophy
(Computer Science)

Lancaster University, UK 2554 352 352 352 352

M.S. Master of Science
(Electrical & Computer Engi-
neering)

Carnegie – Mellon University, 
USA

2545

B.S. Bachelor of Science
(Electrical & Computer Engi-
neering)

Carnegie – Mellon University, 
USA

2543

14 0-0000-00000-02-8 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายดำารงค์ เคล้าดี วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537 352 352 352 352

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531

15 0-0000-00000-82-1 อาจารย์ นางสาวอารีย์ ธีรภาพเสรี Ph.D. Diplôme de Docteur University Grenoble 1, France 2548 352 352 352 352
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ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
(Computer Science)

DEA Diplôme d’Etudes Approfondies
(Informatique Systems Et Com-
munication)

University Grenoble 1, France 2544

M.S. Maitrise (Informatique) University Grenoble 1, France 2543
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540

16 000000066 อาจารย์ Mr. Andrew Davison Ph.D. Doctor of Philosophy
(Computer Science)

Imperial College, UK 2531 352 352 352 352

M.Sc. Master of Science
(Computer Science)

Lehigh University, USA 2528

B.Sc. Bachelor of Science
(Computing)

University of Manchester Ins. 
Of SC. & TEC., UK

2526

17 0-0000-00000-91-4 อาจารย์ นายไพจิตร กชกรจารุพงศ์ Ph.D. Doctor of Philosophy
(Information Science)

University of Glasgow, UK 2555 352 352 352 352

วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541

วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534

18 0-0000-00000-36-2 อาจารย์ นายอนันท์ ชกสุริวงค์ Ph.D. Diplôme de Docteur
(Sciences et Technologies in-
dustrielles)

Universite ́ d’Orleans, France 2550 352 352 352 352
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ลำาดั
บท่ี

เลขประจำาตัว
ประชาชน

ตำาแหน่งทาง
วิชาการ

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ
ระดับ

อุดมศึกษา

หลักสตูร (สาขาวิชา) สำาเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการ
ศึกษา

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567
DEA Diplôme d’Etudes Approfondies

(Imagerie, Vision, Robotique)
Institut National Polytech-
nique de Gronoble (INPG), 
France

2546

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540

19 0-0000-00000-25-6 อาจารย์ นายเสกสรรค์ สุวรรณมณี M.S. Diplôme d’Etudes Approfondies
(Computer Science)

University of Toulouse III,
Toulouse, France

2544 352 352 352 352

วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2540
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการสอบถามจากผู้ใช้บัณฑติมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชพี เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส

เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชวีิตการทำางานที่แท้จริง ในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่
นักศึกษาจะสำาเร็จการศึกษาและออกไปทำางานประกอบอาชพีได้ หลักสตูรฯ จึงกำาหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์ภาค
สนาม

4.1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) สามารถบูรณาการความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานดา้นวิศวกรรม

ปัญญาประดิษฐ์
2) สามารถพัฒนาหรือสร้างตวัแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม หรือ

เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้
3) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ
4) สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น
5) สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูกต้องและตรง

ประเด็น
6) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจรติ มีจติสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
4.2. ช่วงเวลา 
แผนการศึกษาฝึกงาน 1 ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน

เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกำาหนด โดยแผนการศึกษาฝึกงาน การฝึกงานจะต้องปฏิบัติงาน
ไมน้่อยกว่า 320 ชั่วโมง ส่วนแผนการศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 640 ชัว่โมง

5. ข้อกำาหนดเกีย่วกับการทำาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คำาอธิบายโดยย่อ

การดำาเนินโครงงานนักศึกษาจะต้องเริ่มต้นด้วยรายวิชาเตรียมโครงงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 เพื่อ
สำารวจสภาพของปัญหาทางวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ในโลกปัจจุบัน โดยร้อยละ 50 จะเป็นโจทย์ปัญหาวิจัยจาก
ภายนอกสาขาวิชา ฯ ผา่นทางอาจารย์ประจำาหลักสูตรฯ เมื่อทำาการศึกษาถึงปัญหา หาข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบ
แนวทางการแก้ไขเบ้ืองต้นในรายวิชาเตรียมโครงงาน นักศกึษาจะตอ้งนำาเสนอแผนงานและแนวทางการดำาเนินงานให้กับ
กรรมการสอบ เมื่อผ่านรายวิชานี้แล้วจึงจะสามารถเรียนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 และ 2 ซึ่ง
เป็นการลงมือพัฒนาหรือสร้างชิ้นงานขึ้นจริง โครงงานร้อยละ 50 จะมีการนำาชิ้นงานไปทดลองใช้งานจริงกับผู้ใช้หรือ
ภาคเอกชน
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5.2. ผลลัพธ์การเรียนรู้
1) สามารถบูรณาการความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานดา้นวิศวกรรม

ปัญญาประดิษฐ์
2) สามารถพัฒนาหรือสร้างตวัแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม หรือ

เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้
3) สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ
4) สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น
5) สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูกต้องและตรง

ประเด็น
6) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจรติ มีจติสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
5.3. ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1, 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4. จำานวนหน่วยกิต  8 หน่วยกิต
5.5. การเตรยีมการ

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้แก่นักศกึษาตามความถนัดในแต่ละด้านของงานวิจัย
2) กำาหนดชั่วโมงการให้คำาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ ผ่านทาง Facebook หรือช่อง

ทางอื่นตามผู้ประสานงานรายวิชากำาหนด และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศกึษาค้นคว้าและประเมินผล
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำาบันทึกการให้คำาปรึกษา
5) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำาโครงงานหรือการวจิัย จดัสิ่งอำานวยความสะดวก และเครือ่งมือที่ใช ้ใน

การจัดทำาโครงงานหรือการวจิัย
6) จดัให้นักศกึษานำาเสนอผลการศกึษาปากเปลา่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันไม่ตำ่า

กว่า 2 ท่าน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
7) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศกึษานำาเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น โดย

กำาหนดให้มีการจัดนำาเสนอชิ้นงานสุดท้ายในภาคการศกึษาที่ 2 ของปีที่ 4
5.6. กระบวนการประเมินผล

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำาโครงงานนักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมแผ่นสไลต์
นำาเสนองานผ่านระบบออนไลน์ของสาขาวชิาฯ

2) ประเมินผลจากการนำาเสนอปากเปล่า ชิ้นงาน และจากการเขียนรายงาน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้งโดยมีคณะ
กรรมการสอบไม่ตำ่ากวา่ 2 ท่าน

3) ผู้เรียนจะต้องเข้าพบ เพื่อรับคำาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์และมีการลงบันทึกการเข้าพบ เป็น
สมุดประจำาตวัของรายวชิา หากมีการเข้าพบตำ่ากวา่เกณฑ์ที่กำาหนดจะไม่สามารถนำาเสนอผลงาน หรอืสอบ
ประเมินได้
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4) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม
5) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
6) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน
7) การเข้ารว่มกิจกรรมของผู้เรียนในการนำาเสนอผลงาน
8) ผู้ประสานงานรายวชิาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก ำาหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษาประจำาโครงงาน
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลกัสูตร (PLOs)
1. สามารถบูรณาการความ
รูพ้ ื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์
เ ท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ
ว ิศวกรรมศาสตรใ์นสาขา
ว ิช า ว ิศ ว ก ร ร ม ป ัญ ญ า
ประดิษฐ์ และแสวงหาความ
รู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีิต

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
- การมอบหมายงานที่มีลกัษณะให้มีการค้นควา้
เพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตนเอง
- จดัการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนรูจ้ ักการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้แต่ละชุดวิชามกีาร
จดัการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน
- มีการสอนการออกแบบ การพัฒนา การบู
รณาการ การแก้ปัญหาที่ใชใ้นกรณีศกึษาจริง
ผ่านกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
ก ับการท ำางาน เพ ื่อให ้น ักศ ึกษาส ัมผ ัสการ
ทำางานจริง โดยเน้นงานด้านอุตสาหกรรมหรือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์หรือสังคม

PLO1 สามารถบูรณาการความรู้
พ ื้น ฐ า น ด า้ น ว ทิ ย า ศ า ส ต ร ์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ในงานด ้านว ิศวกรรมป ัญญา
ประดิษฐ์

2. มีทักษะการดำาเนินงาน
ทกัษะการปร ับแต ่งหร ือ
ส ร า้ ง ต ัว แ บ บ ป ัญ ญ า
ประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ มี
ความสามารถประยกุต ์ใช ้
งานตวัแบบได้จร ิงในงาน
ด า้ น อ ุต ส า ห ก ร ร ม
เกษตรกรรม การแพทย์และ
ส ังคมในบร ิบทของพ ื้นท ี่
ภาคใต้และประเทศ

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้
- มวีิชาภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศกึษาสามารถเห็น
ภาพจริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการจดัการ
ควบคุม วิเคราะห์ แก้ปัญญา ด ำาเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
- มีการใช้กรณศีึกษาจริงผ่านกระบวนการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน เพื่อให้
นักศึกษาสัมผัสการทำางานจริง โดยเน้นงานด้าน
อตุสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือการแพทย์
หร ือส ังคมในบร ิบทของพ ื้นท ี่ภาคใต ้หร ือ
ประเทศ
- มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ เช่น จัดให้
นักศกึษาไปทัศนศึกษาดูงาน

PLO2 สามารถพัฒนาหรือสร้าง
ตวัแบบในงานด ้านว ิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐท์ีต่อบโจทย์ภาค
อตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม
หร ือ การแพทย ์ หรอืส ังคมใน
บร ิบทของพ ื้น ท ี่ภ า ค ใ ต ้ห ร ือ
ประเทศได้

3.  ม ีท กั ษ ะ ก า ร ค ิด เ ช ิง
วิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ
แ ล ะ ค ว า ม ค ดิ ร ิเ ร ิ่ม

- จดัการเรียนการสอนที่มีการมอบหมายงาน
เพื่อฝกึทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผน
เชิงระบบ เพื่อฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหา โดยใช้

PLO3 สามารถว ิเคราะห ์และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหางาน
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลกัสูตร (PLOs)

สรา้งสรรค์ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์
- มีการใช้กรณศีึกษาจริงผ่านกระบวนการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน เพื่อให้
นักศึกษาสัมผัสการทำางานจริง โดยเน้นงานด้าน
อตุสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคม

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. การทำางานเป็นทีมและ
การประสานงาน 

- จดัการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาทำางาน
เป็นทีม มีการประสานงานกันภายในทีม
- สนับสนุนการทำาโครงงานนักศึกษาเป็นกลุ่มให้
กับหน่วยงานภายนอก

PLO4 สามารถท ำางานเป ็นท ีม
และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น

5. มีทกัษะการสื่อสาร และ
การเลือกใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

- จดัการเรียนการสอนเพือ่ให้นักศึกษาได้ฝึก
การนำาเสนอ การเขียนรายงาน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนหลายกลุ่ม การตั้ง
คำาถาม และการตอบคำาถาม
- จดัการเร ียนการสอนเพ ื่อให ้น ักศ ึกษาได ้
วิจารณก์ารนำาเสนองานภายในกลุ่มนักศึกษา
ระหว่างกลุ่มนักศึกษา และระหวา่งคณาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา

PLO5 สื่อสารและนำาเสนอข้อมูล
รวมถ ึงเล ือกใช ้งานเทคโนโลย ี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูก
ต้องและตรงประเด็น

6. จรรยาบรรณ และความ
ร ับผ ิดขอบต่อตนเองและ
สังคม การมจีิตใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น

- สอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพี
- สอดแทรกจิตสำานึกของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน
และการทำากิจกรรมของนักศึกษา
- สนับสนุนการทำากิจกรรมเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
หรือกิจกรรมชว่ยเหลือสังคม
- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม

PLO6 ปฏิบัต ิตนอยู่ในระเบียบ
ว ิน ัย  ยดึถ ือค ุณธรรม ม ีความ
ซื่อสัตย์สจุริต มจีติสาธารณะและ
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กจิที่หน่ึง
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2. ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร

(PLOs)
ทักษะท่ัวไป

(Generic Skill)
              

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

ผู้เรียน
(Learner)

ผู้รว่มสรา้งสรรค์
(Co-creator)

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง
(Active citizen)

PLO1 สามารถบูรณาการความรูพ้ื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตรใ์นงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  ✓ ✓ ✓ ✓

PLO2 สามารถพัฒนาหรือสรา้งตวัแบบในงานดา้นวิศวกรรมปัญญา
ประดิษฐ์ทีต่อบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม หรือ เกษตรกรรม หรือ การ
แพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้

✓ ✓ ✓

PLO3 สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางานวศิวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓

PLO4 สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น ✓ ✓ ✓ ✓

PLO5 สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูกต้องและตรงประเด็น ✓ ✓ ✓ ✓

PLO6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจรติ 
มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง ✓ ✓ ✓ ✓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) มวีินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
2) ยดึมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจรติ เสียสละ คำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน
3) มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และวิชาชพี

2.  ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำาคัญในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตร์ในสาขาวิชา และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ มีวจิารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่างๆ
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคดิ หลักการ และทฤษฎีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และ

การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีความใฝรู่้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและ

สร้างสรรค์
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มีความสามารถในการทำางานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
3) มีความสามารถในการปรับตวั รว่มกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังการพดู การฟัง การอา่น การเขียน การสรุปประเด็น และการนำา

เสนอได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
2) มีทกัษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำาเป็น
3) สามารถเลือก และประยุกตใ์ช้เทคนิคทางสถิติ หรอืคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ์
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

PLO1 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานดา้นวิศวกรรมปัญญา
ประดิษฐ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO2 สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานดา้นวิศวกรรม
ป ัญญาประด ิษฐท์ ี่ตอบโจทย ์ภาคอ ุตสาหกรรม หร ือ
เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใต้หรือประเทศได้

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO3 สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางาน
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO4 สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้
อื่น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO5 ส ื่อสารและน ำา เสนอข ้อม ูลรวมถ ึง เล ือกใช ้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PLO6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยดึถือคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สจุริต มจีติสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง

✓ ✓ ✓
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4. ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล

PLO1 สามารถบูรณาการความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานด้านว ิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใช้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวอยา่ง

ในวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพวิเตอร์
3. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำางาน โดยเน้น

งานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และ
สังคมในบริบทของพื้นที่ภาคใต้และประเทศ

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

PLO2 สามารถพ ัฒนาหร ือสรา้งตวัแบบในงานดา้น
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
หรือ เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของ
พื้นที่ภาคใต้หรือประเทศได้

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การเรียนปฏิบัติการ
3. การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง
4. การเรียนรู้จากประสบการณก์ารแก้ไขปัญหา
5. ใชก้รณีศกึษาจริงให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ปัญหา
6. การเรียนจากสถานการณ์จำาลอง
7. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำางาน โดยเน้น

งานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคม
ในบริบทของพื้นที่ภาคใต้และประเทศ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบัติงาน
3. สังเกตการณ์อภิปราย
4. การทดสอบปากเปล่า
5. ความสมบูรณ์ของผลงาน
6. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติ

ต่างๆ

PLO3 สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางาน
ว ิศ ว ก ร รมป ัญญาปร ะด ิษ ฐ ์ไ ด ้อ ย า่ ง ถ ูก ต ้อ ง และม ี
ประสิทธิภาพ

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. การเรียนปฏิบัติการ
3. การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง
4. การเรียนรู้จากประสบการณก์ารแก้ไขปัญหา

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบัติงาน
3. สังเกตการณ์อภิปราย
4. การทดสอบปากเปล่า
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5. ใชก้รณีศกึษาจริงให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ปัญหา
6. การเรียนจากสถานการณ์จำาลอง
7. การเรียนจากการไปศึกษาดูงานสถานที่จริง
8. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำางาน โดยเน้น

งานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคม
ในบริบทของพื้นที่ภาคใต้และประเทศ

5. ความสมบูรณ์ของผลงาน
6. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติ

ต่างๆ

PLO4 สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคดิเห็นของผู้
อื่น

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมองและอภิปราย 
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิด
ชอบโดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม

1. ประเมินจากการสังเกตการทำางานเป็นกลุ่มของ
นักศกึษา

2. ประเมินจากผลงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่ม
3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกันและกัน

PLO5 ส ื่อสารและน ำาเสนอข ้อม ูลรวมถ ึง เล ือกใช ้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถูกตอ้งและตรง
ประเด็น

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมองและอภิปราย 
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2. ใชก้รณีศกึษาจริงให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ปัญหา

1. ประเมินจากการสังเกตการทำางานเป็นกลุ่มของ
นักศกึษา

2. ประเมินจากผลงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่ม
3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกันและกัน

PLO6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2. มอบหมายงานกลุ่ม สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณวชิาชพี

1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวา่งผู้เรียนร่วมกันกับผู้
สอนทกุคน

2. ประเมินดว้ยกิจกรรมที่นักศึกษาดำาเนินการ
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5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)
  ● ความรับผิดชอบหลัก                                              ○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา จำานวน
หน่วยกติ

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  (PLOs)
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) ● ● ● ● ●

241-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) ● ● ● ● ●

388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) ● ● ● ● ●

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) ● ● ● ●

950-001 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) ● ● ● ●

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) ● ● ● ●

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
200-103 ชีวิตยุคใหม่ดว้ยหัวใจสีเขียว 2((2)-0-4) ● ● ● ●

200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) ● ● ● ●

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ 2((2)-0-4) ● ● ●

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) ● ● ● ●

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร
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890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน 2((2)-0-4) ● ● ● ●

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) ● ● ● ●

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และกีฬา 2((2)-0-4) ● ● ●

2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) ● ○ ● ●

241-203 คณิตศาสตร์พืน้ฐานสำาหรับวิศวกรปญัญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) ● ● ○ ○

241-204 สนุกกับแคลคูลัส 3((3)-0-6) ● ● ○ ○

241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา 3((3)-0-6) ● ● ○ ○

241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปญัหาท่ีไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) ● ● ○ ○

241-405 การหาค่าเหมาะสม 3((3)-0-6) ● ● ○ ○

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) ● ○ ● ○

241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ 4((3)-2-7) ● ○ ● ○

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) ● ● ● ○

241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5) ● ● ● ○

241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ 2((1)-2-3) ○ ● ● ● ●

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ จัดการเรียนแบบชุดวิชา จัดการศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ● ○

241-152 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปญัญาประดิษฐ์พื้นฐาน 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ○

241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ 9((6)-6-15) ● ● ● ○ ○
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241-252 ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ 9((6)-6-15) ● ● ● ● ○

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชา จัดการศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ○

240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงไซเบอร์ 9((6)-6-15) ● ○ ● ○ ○ ●

240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ○

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายหุ้น 9((6)-6-15) ● ● ● ○ ○

241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์ 9((6)-6-15) ● ● ● ○ ○

241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 9((6)-6-15) ● ● ● ● ○

241-353 ชุดวิชาระบบนเิวศปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ○

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชา จัดการศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) ● ● ○ ○ ○

240-219 ชุดวิชาผู้ดูแลระบบเครือข่าย 9((6)-6-15) ● ● ○ ○

240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมท่ีกำาหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) ● ● ●

240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว 9((6)-6-15) ● ● ●

240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) ● ○ ● ● ○

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15) ● ● ○

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 9((6)-6-15) ● ● ○

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

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

240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่าและแบบใช้สำาหรับสวมใส่ 9((6)-6-15) ● ● ○

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนท่ี 9((6)-6-15) ● ● ○

4. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา
241-300 การฝึกงาน ● ○ ● ● ○ ●

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดษิฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 102



มคอ.2

241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2(0-6-0) ● ○ ○ ○ ● ●

241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) ● ○ ● ○ ○ ●

241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) ● ○ ● ○ ● ●

241-403 เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) ● ○ ○ ○ ● ●

241-404 สหกิจศึกษา 7(0-35-0) ● ○ ● ○ ● ●
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่ รายละเอียด
1 - อธิบายองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานได้

- ใช้เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับงานดา้นปัญญาประดิษฐ์ได้
- เขียนโปรแกรมสำาหรับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ข้ันพื้นฐานได้
อาชีพที่รองรับ: นักพัฒนาโปรแกรม นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

2 - อภิปรายองค์ความรูก้ารเรียนรู้ของเครือ่งได้
- นำาองค์ความรู้การเรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านกรณีศึกษา การ
ควบคุมหุ่นยนต์และเครื่องจักรวิทัศน์
- อภิปรายปัญหาและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้
ของเครื่อง
อาชีพที่รองรับ: วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง วศิวกรเครื่องจักรวิทศัน์

3 - สรา้งหรือปรับปรุงตัวแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับงานประยุกต์ที่สนใจ เช่น ระบบ
อตัโนมัติ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การลงทุน ความมั่นคงไซเบอร์ เกมส์
อาชีพที่รองรับ:  วิศวกรข้อมูล นักวทิยาศาสตร์ข้อมูล หรือ อาชีพอื่นตามชดุวิชาที่เลือกเรียน

4 - สร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หรือบรูณาการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้หรือโจทย์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสังคมในบริบท
ของพื้นที่ภาคใต้หรือระดับประเทศที่สนใจอย่างเป็นระบบผ่านการทำาโครงงานหรือสหกจิศึกษา
อาชีพที่รองรับ: วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ วศิวกรบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 104



มคอ.2

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชวีิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
การตรวจสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ

นักศกึษาแรกเข้า การทวนสอบมาจรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่ก ำาลังศึกษา และการทวนสอบมาตรฐานผล
สัมฤทธิ์หลังจากสำาเรจ็การศึกษา

2.1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาแรกเข้า
1) หลักสูตรฯ กำาหนดคุณสมบัตินักศกึษาแรกเข้าโดยคำานึงถึงผลการเรียนรู้ (ELOs) ของหลักสตูรฯ ส่วน

กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
2) ทางงานสนับสนุนวิชาการของคณะฯ มีการจดัทำารายงานผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการ

ศกึษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับคณะฯ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
1.1 โดยประธานหลักสูตรฯ เป็นคณะกรรมการยุทธ์ 1.1 โดยตำาแหน่งจากข้อมูลดังกล่าวทางคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ 1.1 นำาข้อมูล มาปรับปรุงเกณฑ์การรับเขา้นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ผ่านความเห็น
ชอบของคณะกรรมการคณะฯ

2.2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาขณะท่ีกำาลังศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาจารย ์ผูร้ับผิดชอบ

รายวิชาจดัส่งข้อสอบ มีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้ในระดับ
รายวิชา โดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบของหลักสูตรซึ่งไมม่ีสว่นในการสอนรายวิชาดังกล่าว จำานวน
อย่างน้อย 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ความยากง่าย ของข้อสอบให้เหมาะสมกับระยะ
เวลาและเน้ือหาของรายวิชาดังกล่าว

2) การรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาผ่านกระบวนการประเมินรายวิชา
3) การทวนสอบในภาพรวม ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ ผู้สอน

ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา
4) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มรีะบบประกันคุณภาพภายใน

2.3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา
การกำาหนดวธิีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาหลังสำาเร็จการศึกษา เพื่อน ำามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใช้ข้อมูลจาก

1) ภาวะการได้งานทำาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑติแต่ละรุ่นที่สำาเรจ็การศึกษา ในดา้นของระยะเวลาใน
การหางานทำา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศึกษาและเข้าท ำางานใน
สถานประกอบการน้ัน ๆ
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3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดา้นความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ
ของบัณฑิตทีเ่ข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษาในสถานศึกษาน้ันๆ

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร ้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตาม
หลักสตูร เพือ่นำามาใชใ้นการปรับหลักสตูรให้ดียิ่งข้ึน

3. เกณฑก์ารสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศกึษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชวีติ

(ภาคผนวก ฌ) โดยต้องเรียนครบตามจำานวนหน่วยกติที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร และตอ้งได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่า
กว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน

2) ระเบียบของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ด้วยเกณฑก์ารสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคผนวก ญ)

3) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำาหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางสำาหรับผู้เรียนเพื่อให้สามารถทำาการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของหลักสตูรฯ ผู้บริหารสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชาฯ การเข้าพบอาจารย์ หรือการ
ยื่นคำาร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯ

4.1. หลกัสูตรมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการประเมินต่าง ๆ ในการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

1) หลักสตูรมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสม
กับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ผ่านการนัดพบนักศึกษาในช่วงสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาทุกภาคการ
ศกึษา ซ่ึงดำาเนินการโดยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2) หลักสตูรมีการจดัเวลาเพือ่ให้นักศกึษาทุกคนในหลักสูตรได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองทุกภาคการ
ศกึษา หลังการสอบกลางภาค เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการอุทธรณ์แบบไม่เป็นทางการ

4.2. หลังจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความประสงค์ขอดูผลการเรยีน ให้นักศึกษาดำาเนินการดงัน้ี
1) กรอกแบบฟอร์ม สน.78 คำาร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ (ดาวนโ์หลดจากเว็บไซต์ของกองทะเบียน

และประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
2) ยื่นเพื่อขอความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อลงนาม
3) นำาเอกสาร สน.78 ยื่นที่กองทะเบียนเพือ่ดำาเนินการส่งเรื่องไปยังคณะและอาจารย์ประจำารายวิชา
4) นักศกึษารอผลการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ และส่งผ่านมายังหลักสตูร
5) เมื่อไดร้ับมติจากที่ประชุมหลักสูตรจะแจ้งนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจโดยสอบถาม

นักศกึษาถึงระบบการอุทธรณ์เพื่อนำาไปวางแผนและปรับปรุงต่อไป
4.3. ผลของกระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าว จะถูกนำาไปเสนอในการประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในการทวนสอบ

กระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าวต่อไป
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรยีมการสำาหรับอาจารย์ใหม่     
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเตรียมการในระดับหลักสูตร
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวทิยาลัย / สถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสตูรที่สอน
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง

โดยผ ่านการท ำาว ิจ ัยสายตรงในสาขาว ิชาและม ีงบสน ับสน ุนในการท ำาวจิ ัยจากมหาว ิทยาล ัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาฯ เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กร

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

1) จดัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสรา้งครู
มืออาชีพ การสอนแบบ active learning

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสือ่การสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล

การพัฒนาระดับคณะ
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิัยอย่างต่อ

เนื่องโดยผ่านการทำาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชพีในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2) การเพิ่มพูนทักษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้ารว่มประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใชจ้่ายราย

เดือนสำาหรับผู้เข้ารว่มโครงการที่นำาเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทำาวจิัย
การพัฒนาระดับคณะ

1) การมีสว่นรว่มในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำาผลงานทางวิชาการผ่านการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานตพีิมพ์ และค่า page

charge
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3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน ผ่านการจัด
ทำา Technical Report ประจำาทุกปีร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผลสะท้อนด้าน
วิชาการและด้านภาษาแก่เจ้าของผลงานเพือ่การนำาไปปรับปรุงให้ได้คุณภาพในระดับที่เพียงพอต่อการขอ
ตำาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ มีหน่วยงานผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำาสอน และตำารา เพื่อ
ช่วยให้กระบวนการจัดทำาเอกสารสะดวกข้ึนในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ

4) มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ team teaching เพื่อสรา้งโอกาสให้คณาจารย์ในหลักสตูรมีทกัษะ
เฉพาะเชิงลึกตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งสรา้งโอกาสให้คณาจารย์ในหลักสตูรเรียนรู ้จากคณาจารย์
ในทีมสอน ทั้งในประเด็นการจดัการเรียนการสอน ทักษะการสอน และความรู ้จากคณาจารยท์่านอื่น
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หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำากับมาตรฐาน
เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ไม่ปรากฏมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโดยตรง ในการควบคุม

มาตรฐานหลักสูตรจึงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกำาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน
คือ (1) การกำากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศกึษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
(6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1) มีคณะกรรมการประจำาคณะฯ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 1.1 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำากับ
มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จำานวน 5 คน ทำาหน้าที่ประธานหลักสตูร 1 คนและกรรมการหลักสูตร 4 คน
ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำาคณะฯ และนำาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับรอง และมีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

3) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ ทำาหน้าทีใ่นการบริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนตั้งแตก่าร
วางแผนการควบคุมคุณภาพการตดิตามประเมินผลและนำาผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่
อยา่งต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ีหลักสูตรจะต้องมี กรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่
ประจำาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดำาเนินงานการควบคุมและการตดิตามผลดำาเนินงานต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 1.1 และคณะกรรมการประจำาคณะฯ ตามรอบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อชว่ย
กำากับให้การดำาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน

5) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ (หากจำาเป็น) ซึ่งต้องกำากับให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. บัณฑิต
1) ผู้สำาเร็จการศึกษาร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกำาหนดเวลาที่หลักสตูรกำาหนด
2) มีการสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนำาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสตูร
3) มีการสำารวจการได้งานทำาของบัณฑิตทุกปี

3. นักศึกษา
3.1. การรับนักศึกษา

1) กำาหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีการรับหลายช่องทางทั้งโดยคณะดำาเนินการเองและ
โดยมหาวิทยาลัย

2) มีกรรมการคดัเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาและกรรมการบริหาร
หลักสตูร
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3.2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
1) คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยแนะนำาหลักสตูรวิชาที่เรียน กฎ

ระเบียบต่างๆ และวธิีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจ
วิธีการจดัการเรียนการสอน และสิ่งอ ำานวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยการปฐมนิเทศแนะแนววิชาที่เรียน

2) หลักสตูรฯ  จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 ตามความจำาเป็น
3) สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่กำาหนดไว้ในระบบการทำากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นจำานวน 100

ชัว่โมง
4) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศกึษาด ้านคุณธรรมจร ิยธรรม ด ้านภาษาอังกฤษ ด้านวิศวกรรม ดา้น

คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และผู้ประกอบการใหม่
5) สนับสนุนให้นักศกึษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ งานสัมมนา การอบรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์

และคอมพวิเตอร์ 
6) กำาหนดให้อาจารย์ที่ปรกึษาพบนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

3.3. ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา
1) หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มกีารติดตามและรายงานผลการคงอย ู่ของ

นักศึกษา ผลการสำาเร็จการศึกษาให้แก่ประธานหลักสตูรฯ กรรมการวิชาการฯ และ คณะกรรมการประจำา
คณะฯ ทกุภาคการศกึษา

2) หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีการส ำารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารหลักสูตรหลังสำาเร็จการศึกษา

3) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มกีารประเมินสำารวจความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน ก่อนจบ
การศกึษา

4) มีกระบวนการและระบบจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์
4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

1) กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำาหลักสูตร ดำาเนินการโดยประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตรพจิารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารยป์ระจำาหลักสตูรต่อคณะกรรมการยุทธ์ 1.1 คณะกรรมการ
ประจำาคณะฯ และสภามหาวิทยาลัยตามลำาดับ

2) กระบวนการบริหารอาจารย์ คณะมีแผนอัตรากำาลังระยะเวลา 4 ปีของจำานวนอาจารย์ที่คงอยู่จำานวน
อาจารย์ที่เกษียณ จำานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในดำาเนินการสรรหาอตัรากำาลังของ
อาจารย์ในแต่ละปี และกำาหนดจำานวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ โดยทางหลักสูตรฯ สามารถเสนอข้อมูล
ความต้องการอัตรากำาลังต่อคณะฯ ได้

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. คณะกำาหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทำาแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำาตำาแหน่งทาง

วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศและการลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบและ
กระตุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2. คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการและการน ำาเสนอผลงานวจิัยทั้งในและต่าง
ประเทศ

3. คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวางแผนและด ำาเนินการพัฒนา
อาจารย์ระจำาหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน

4.2. คุณภาพอาจารย์
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตดิตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย ์ประจำาหลักสูตรเพื่อให้ มีผลงานที่มี

คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจำาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจำาหลักสตูรทีด่ำารงตำาแหน่งทาง
วิชาการทุกปี

3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจำาหลักสตูรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
ประจำาหลักสูตรและสำารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจำาหลักสตูรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี

4.3. ผลท่ีเกิดกับอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจำาหลักสตูร และสำารวจความพึงพอใจ

ของอาจารย์ประจำาหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทกุปี

5. หลกัสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวชิาในหลักสูตร
1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร
2) คณะกรรมการร่างสตูรดำาเนินการรา่งหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based education (OBE) โดยเริ่ม

จากการรวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินงานของหลักสูตรฯ ที่ผ่านมาพร้อม สำารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหลักสูตรฯ และสำารวจข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาร่างผลการเรียนรู้ของ
หลักสตูร (ELOs)

3) คณะกรรมการร่างหลักสตูรเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อพิจารณา (ร่าง) ผลการเรียน
รู้ของหลักสูตร (ELOs) โครงสร้างของหลักสูตร และเริ่มจดัทำาผลการเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) พร้อมทั้ง
การจัดลำาดับของรายวิชา

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนำา (ร่าง) หลักสตูรเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน แสดงความคิด
เห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พจิารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคดิเห็น
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคดิเห็น ให้ผู้ทรงคณุวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
7) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำาให้คณะกรรมการยุทธ์ 1.1 และคณะกรรมการประจำา

คณะฯ พิจารณา
8) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการยุทธ์ 1.1 และคณะกรรมการประจำาคณะฯ และนำาส่งต่อ

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
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9) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศกึษา

10) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดำาเนินการจดัการบริหารหลักสูตร พร้อมรายงานผลการดำาเนินงานของ
หลักสตูรโดยจัดทำารายงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการ
ศกึษา

5.2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1. การกำาหนดผู้สอน

1) หัวหนา้สาขาวชิาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกำาหนดผู้สอน โดยพิจารณาความ
ชำานาญในเน้ือหาที่สอนผลงานวจิัยหรือประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับวิชาน้ัน ๆ และภาระงานของอาจารย์

2) อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากำาหนดไว้
5.2.2. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนการจัดทำาเอกสาร มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 และ มคอ 6

1) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานรายวิชาจัดทำา เอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ดำาเนิน การ
จดัการเรียนการสอนและติดตามประเมิน ผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กำากับตดิตามและตรวจสอบการทำาจดัทำาเอกสาร มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5
และ มคอ.6 จากนั้นนำาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการยทุธ์ 1.1 และคณะกรรมการประจำาคณะฯ เพื่อ
พิจารณาและรับรอง

3) อาจารยผ์ู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่งเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศกึษา
จดัทำาเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

4) กำาหนดให้มีการชี้แจงแนะนำาผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตล่ะรายวิชาในช่วงต้นของการเรียน
5.2.3. การสนับสนุนและการให้คำาแนะนำานักศึกษา

1) มีการจัดกจิกรรมหัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบนักศึกษาในช่วงสอง
สัปดาห์แรกของทุกภาคการศกึษาเพื่อแนะนำาและให้ข้อมูลแก่นักศึกษา

2) มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตรเพื่อดูแลด้านการเรียน การทำากจิกรรม
และเรื่องอื่นๆ โดยหลักสูตรฯ มกีำาหนดการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรกึษาพบนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

5.2.4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

1) นักศกึษาสามารถยื่นคำาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวธิีการ
ประเมินผลได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการยุทธ์
1.1 และคณะกรรมการประจำาคณะฯ รับทราบ

2) นักศึกษาสามารถอุทธรณ์แบบไม่เป็นทางการได้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของสาขาวิชาฯ ของคณะฯ
อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ผู้สอน หรือทีมบริหารของสาขาวิชา

5.3. การประเมินผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวธิีการประเมินที่ระบุไว้ในเอกสาร มคอ.
3 และ มคอ. 4 และพิจารณาให้เกรดและผ่านการพจิารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ ำาคณะฯ จากน้ัน
จดัส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยกำาหนด

2) มีการประเมินผลผู้สอน และประเมินรายวชิาโดยผู้เรียนในช่วงปลายภาคเรียน
3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจดัทำาเอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน
4) กำาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำาหนดใน เอกสาร มคอ. 3

และ มคอ. 4 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 1.1 จัดหากรรมการ
เพื่อทวนสอบอยา่งน้อยร้อยละ 25 ของจำานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 1.1

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1. การบริหารงบประมาณ

คณะ/หลักสตูรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจดัซื้อต ำารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สำาหรับงานดา้นปัญญาประดิษฐ์อยา่งเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรา้งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนักศึกษา
6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม
1) หนังสือ/ตำารา
2) วารสาร
3) สื่อการเรียนรู้
4) ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตำารา ไปยังคณะกรรมการ
3) จดัสรรงบประมาณ
6.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จดัระบบติดตามการใชท้รพัยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน

7. ตวับ่งช้ีผลการดำาเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำาเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
(1) อาจารย์ประจำาหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมและวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำาเนินงานหลักสูตร
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำาเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาค

สนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวชิา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(4) จัดทำารายงานผลการดำาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทกุรายวิชา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(5) จดัทำารายงานผลการดำาเนินการของหลักสูตรตามตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีก่ำาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการดำาเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีที่แล้ว

 ✓ ✓ ✓ ✓

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำาแนะนำาด้านการ
จดัการเรียนการสอน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(9) อาจารย์ประจำาทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชพีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(10) จำานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดร้ับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวชิาชพีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

   ✓

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

    ✓

(13) นักศกึษาปีสุดท้ายจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ที่นำาโจทย์มา
จากภาคอตุสาหกรรมมาเป็นโครงงานนักศกึษา

✓ ✓

(14) ผู้สำาเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายใน
กำาหนดเวลาที่หลักสูตรกำาหนด

✓

ผลการดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีต่อเนื่อง 2 ปีการศกึษา  เพื่อตดิตามการ
ดำาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตวับ่งชี้ผลการดำาเนินงานที่ระบุไวใ้นแต่ละปี
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หมวดท่ี 8   การประเมิน และปรับปรุงการดำาเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศกึษา
2) ประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคำาถามในชั้นเรียน
5) ดำาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศกึษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสตูร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุง

กลยทุธ์การสอนของอาจารยต์่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทกัษะ กลยุทธ์การ

สอน

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม
1) ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศกึษาในชั้นปีน้ันๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

3. การประเมินผลการดำาเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดำาเนินการประเมินผลการดำาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจดัทำารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนำาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และ

กลยทุธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคณุวุฒิพจิารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก

ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มี
สว่นได้ส่วนเสีย

ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge / Attitude / Skill
ค ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge / Attitude / Skill
ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจดัการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (active learning)   
จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (work integrated learning : WIL)
ฉ ข้อมูลกลุ่มชดุวิชา (Module) ในหลักสตูร
ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำาเนินการของหลักสูตร
ฌ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศกึษาตลอดชีวติ 
ญ ระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยเกณฑ์การสำาเรจ็การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฎ สัญญาจา้ง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ)   
ฏ คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6

วิสัยทัศน์ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

พันธกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

อัตลักษณ์ (Identity) I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement)
 ซื่อสัตย์มวีินัย
 ใฝ่ปัญญา
 จิตสาธารณะ

✓ ✓ ✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stakeholder Need 1: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั แนวคิดเร่ืองการสร้างคุณค่าใหม่ เน้นการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในประเด็นต่างๆ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Stakeholder Need 2: นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 1.3 มีมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการปฏิรูปกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้ทันสมัย ท้ังภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ อาทิการ
ประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Autonomous Software) ระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระบบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture) ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
 2. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีต้องการพัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce) 
เน้นท้ังกลุ่มคนทำางานท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
ดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศ
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Stakeholder Need 3: แผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 3.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้าง ความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด
ขึ้นในอนาคต

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stakeholder Need 4: First S-Curve และ New S-Curve
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มคอ.2

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
 1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 2. ความต้องการวิศวกรข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัล
 3. จัดตั้งศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค
 4. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ
 5. ต้องการให้บุคลากรสามารถ upskill หรือ reskill ความรู้ ความเช่ียวชาญเพื่อการปรับตัวของอุตสาหกรรม

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Stakeholder Need 5: คณาจารย์ปัจจุบัน
 1. บัณฑิตได้รับความรู้และทักษะตรงสายอาชีพ
 2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 3. บัณฑิตมีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน
 4. นักศึกษาใหม่ส่วนมากเป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลางลงไป การเน้นสอนทฤษฎีโดยไม่ได้รับประสบการณ์ท่ีน่าสนใจก่อนอาจ

ทำาให้หมดกำาลังใจและขาดความสนุกหรือความสนใจได้
 5. นักศึกษาสามารถเรียนรู้หลักการปัญญาประดิษฐ์ และสามารถประยุกต์ใช้งานในงานประยุกต์ต่างๆ ได้

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Stakeholder Need 6: ผู้ใช้บัณฑิต
 1. บัณฑิตมีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานต่างๆ
 2. บัณฑิตมีทักษะทางภาษา การส่ือสาร และการนำาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้ การค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
 4. บัณฑิตมีทักษะการทำางานเป็นทีม ท้ังฐานะผู้นำาและผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายสามารถบรรลุเป้าหมายได้ทันตาม

กำาหนดเวลา
 5. ต้องการบัณฑติท่ีมีความสามารถใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ท่ีประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ลูกค้า

สัมพันธ์ การตลาด บริหารงานบุคคล หรือการลงทุน
 7. ต้องการบัณฑติท่ีมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
 8. ต้องการบัณฑติท่ีมีความรู้ด้านการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สามารถใช้งานไลบรารี

เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้
 9. ต้องการบัณฑติท่ีมีความเช่ียวชาญวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล 
 10. ต้องการบัณฑิตท่ีสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ได้ เช่น Python R C# C++ Java Java Script หรือ 

SQL

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดษิฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 118



มคอ.2

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6
 11. ต้องการบัณฑติท่ีมีเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานระบบปฏิบตัิการลินุกซ์
 12. ต้องการบัณฑติท่ีมีความเช่ียวชาญในการใช้ฐานข้อมูล เช่น SQL NoSQL หรือเคร่ืองมือสำาหรับข้อมูลมหัต (ฺBig Data)
 13. ต้องการบัณฑติท่ีสามารถปฏิบตัิงานด้านเคร่ืองจักรวิทัศน์ (Machine Vision) การประมวลผลภาพ (Image Processing) สามารถใช้งาน

เคร่ืองมือท่ีจำาเป็น เช่น OpenCV Tensorflow Keras ได้
 14. มีความต้องการให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการผลิตจริงจากโรงงานอุตสาหกรรม
 15. หลักสูตรควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าเรียนไดแ้ละเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบตัร เพื่อจะได้เป็นการพัฒนา

บุคลากรในพื้นท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนาบัณฑิต และควรมีการเปิดสอนนอกเวลา

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

Stakeholder Need 6: นักเรียนมัธยม นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน และผู้สนใจ
 1. ต้องการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี
 2. ต้องการหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีมีประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง
 2. เมื่อจบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้จริง

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
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มคอ.2

ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

PLO1 สามารถบูรณาการความรู้พ ื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ในงานด้านวิศวกรรมปญัญา
ประดิษฐ์

K1. คณิตศาสตร์
K2. วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน
K3. ระบบคอมพิวเตอร์
K4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
K5. ปญัญาประดิษฐ์
K6. หลักการค้นหาข้อมูล
K7. วิทยาการสมัยใหม่
K20. สถิติ

A1. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของ
ความรู้
A2. มีความมุ่งมั่นในการค้นหาคำาตอบ
A3. มีวินัยและความรับผิดชอบ

S1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
S2. ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
S3. ทักษะสืบค้นข้อมูล
S4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

PLO2 สามารถพัฒนาหรือสร้างตัวแบบในงานด้านวิศวกรรม
ป ัญญาประด ิษฐ ์ท ี่ต อบ โจทย ์ภ าคอ ุต สาหกรรม  หร ือ
เกษตรกรรม หรือ การแพทย์ หรือสังคมในบริบทของพื้นทีภ่าค
ใต้หรือประเทศได้

K1. คณิตศาสตร์
K4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
K5. ปญัญาประดิษฐ์
K6. หลักการค้นหาข้อมูล
K7. วิทยาการสมัยใหม่
K8. การออกแบบการทดลอง
K15. การพิเคราะห์เชิงทำานาย
K16. การเรียนรู้ของเคร่ือง
K17. การเรียนรู้เชิงลึก
K18. คอมพิวเตอร์วิทัศน์
K19. ระบบอัตโนมัติ
K20. สถิติ

A1. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของ
ความรู้
A2. มีความมุ่งมั่นในการค้นหาคำาตอบ
A3. มีวินัยและความรับผิดชอบ

S1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
S2. ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
S3. ทักษะสืบค้นข้อมูล
S4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
S5. ทักษะการออกแบบระบบ
S6. ทักษะการบูรณาการระบบ
S7. ทักษะการปรับแต่งตัวแบบ
S15. ทักษะการใช้ไลบรารีการเรียนรู้ของ
เคร่ือง
S16. ทักษะการการใช้ไลบรารีการเรียนรู้เชิง
ลึก
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มคอ.2

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

PLO3 สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางาน
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

K1. คณิตศาสตร์
K3. ระบบคอมพิวเตอร์
K4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
K5. ปญัญาประดิษฐ์
K6. หลักการค้นหาข้อมูล
K7. วิทยาการสมัยใหม่
K8. การออกแบบการทดลอง
K9. หลักการออกแบบระบบ
K10. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
K11. กฏหมาย ระเบยีบ จริยธรรม
K12. หลักการนำาเสนอ
K13. หลักการเขียนเชิงวิชาการ
K15. การพิเคราะห์เชิงทำานาย
K16. การเรียนรู้ของเคร่ือง
K17. การเรียนรู้เชิงลึก
K18. เคร่ืองจักรวิทัศน์
K19. ระบบอัตโนมัติ
K20. สถิติ

A1. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของ
ความรู้
A2. มีความมุ่งมั่นในการค้นหาคำาตอบ
A3. มีวินัยและความรับผิดชอบ
A4. ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหาเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม

S1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
S2. ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
S3. ทักษะสืบค้นข้อมูล
S4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
S5. ทักษะการออกแบบระบบ
S6. ทักษะการบูรณาการระบบ
S7. ทักษะการปรับแต่งตัวแบบ
S8. ทักษะการจัดการเวลา
S9. ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ์
S10. ทักษะการแก้ปญัหา
S11. ทักษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
S15. ทักษะการใช้ไลบรารีการเรียนรู้ของ
เคร่ือง
S16. ทักษะการการใช้ไลบรารีการเรียนรู้เชิง
ลึก

PLO4 สามารถทำางานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน K12. หลักการนำาเสนอ
K14. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

A5. เปิดใจยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน
A6. เปิดรับส่ิงใหม่
A7. มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
A8. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

S8. ทักษะการจัดการเวลา
S9. ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ์
S12. ทักษะการทำางานเป็นทีม
S13. ทักษะการใช้เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ
S14. ทักษะการส่ือสารและการนำาเสนอ

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดษิฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 121



มคอ.2

ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) Knowledge Attitude
(Affective)

Skill
(Psychomotor)

PLO5 สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลรวมถึงเลือกใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

K11. กฏหมาย ระเบยีบ จริยธรรม
K12. หลักการนำาเสนอ
K13. หลักการเขียนเชิงวิชาการ
K14. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

A7. มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
A8. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
A9. ความซื่อสัตย์
A10. ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

S2. ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
S3. ทักษะสืบค้นข้อมูล
S10. ทักษะการแก้ปญัหา
S13. ทักษะการใช้เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ
S14. ทักษะการส่ือสารและการนำาเสนอ

PLO6 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ยึดถือคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง

K11. กฏหมาย ระเบยีบ จริยธรรม A3. มีวินัยและความรับผิดชอบ
A4. ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหาเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม
A8. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
A9. ความซื่อสัตย์
A10. ยอมรับมาตรฐานและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

S9. ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ์
S10. ทักษะการแก้ปญัหา
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มคอ.2

ภาคผนวก ค ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge / Attitude / Skill
รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต) Knowledge / Attitude / Skill

2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) K2 K6 K11 K13 A4 A8 A9 S2 S12 S14
241-203 คณิตศาสตร์พืน้ฐานสำาหรับวิศวกรปญัญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) K1 K2 A1 A2 S3 S4
241-204 สนุกกับแคลคูลัส 3((3)-0-6) K1 K6 A1 A2 A3 S1 S3 S4
241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา 3((3)-0-6) K1 K6  K4 A1 A2 A3 A6 S1 S2 S3 S4 
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปญัหาท่ีไม่มีรูปแบบแน่นอน 3((3)-0-6) K1 K6 K15 K20 A1 A2 A3 A7 S3 S4 S13
241-405 การหาค่าเหมาะสม 3((3)-0-6) K1 K6 K8 A1 A2 A3 A9 S3 S4 S7 S13

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) K1 K2 K3 K6 K7 A1 A2 A6 A8 A10 S3 S6 S10 S13
241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ 4((3)-2-7) K1 K2 K3 K7 A1 A2 A6 A8 S3 S6 S10 S13

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K15 

K16 K20
A1 A2 A3 A5 A6 A7 S2 S3 S4 S5 S7 S13 S14 S15

241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K17 
K20

A1 A2 A3 A5 A6 A7 S2 S3 S4 S5 S7 S13 S14 S16

241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชีพด้านปัญญา
ประดิษฐ์

2((1)-2-3) K3 K5 K6 K7 K11 K12 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A6 
A9 A10

S2 S3 S9 S12 S14

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทำางาน)
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ 9((6)-6-15) K1 K2 K3 K5 K6 K7 K11 

K12 K15 K16
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

S14 S15
241-152 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปญัญาประดิษฐ์พื้นฐาน 9((6)-6-15) K1 K3 K4 K5 K6 K7 K9 K10

K18
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S9 S10 S11 S12 

S13 S14 S15
241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ 9((6)-6-15) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K9 K15 A1 A2 A3 A5 A7 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S10 S11 S12 S13
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มคอ.2

รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต) Knowledge / Attitude / Skill

K16 K17 S14 S15 S16
241-252 ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ 9((6)-6-15) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K9 K18
A1 A2 A3 A4 A6 A9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S10 S11 S12 

S14 S15
3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการศึกษาเชิงการบูรณา

การการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) K3 K4 K5 K7 K9 K11 K14 A2 A5 A6 A10 S1 S2 S8 S9 S11 S12
240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงไซเบอร์ 9((6)-6-15) K3 K5 K6 K7 K11 K13 K22 A2 A4 A8 A9 S2 S8 S10 S11 S12 S13 S14
240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) K3 K4 K5 K7 K9 K10 K15 

K20
A1 A2 A3 A4 S1 S2 S4 S6 S8 S10 

240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายหุ้น 9((6)-6-15) K1 K3 K4 K5 K7 K9 K15 
K20

A2 A5 A6 A8 A10 S1 S3 S4 S8 S10 S11 S12 S15

241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์ 9((6)-6-15) K1 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K11
K15 K16 

A1 A2 A4 A6 A7 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S11 S13

241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 9((6)-6-15) K1 K2 K3 K5 K7 K9 K11 
K19

A1 A2 A3 A6 A9 A10 S2 S3 S5 S6 S8 S9 S10 S11

241-353 ชุดวิชาระบบนเิวศปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) K1 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K11 A1 A2 A4 A6 A7 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S7 S11 S13 S15
3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการศึกษาเชิงการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการทำางาน)
240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) K3 K4 K10 K14 K9 A1 A2 A3 A4 A5 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S12 S13 S14
240-219 ชุดวิชาผู้ดูแลระบบเครือข่าย 9((6)-6-15) K3 K7 K10 K11 A1 A2 A3 A6 A10 S2 S5 S6 S8 S9 S10 S12 S14
240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมท่ีกำาหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) K3 K7 K11 K14 K9  A1 A2 A4 A9 A10 S2 S5 S6 S8 S14 S10 
240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว 9((6)-6-15) K3 K4 K7 K9  K10 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S5 S6 S8 
240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่ 9((6)-6-15) K3 K4 K10 K7 K11 K14 A1 A2 A3 A4 A9 S1 S2 S8 S11 S12
240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม 9((6)-6-15) K3 K4 K10 K7 K11 K14 K9 A2 A4 A5 A6 S1 S2 S8 S9 S11 S12
240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 9((6)-6-15) K3 K7 K11 K9 A1 A2 A3 A4 A9 A10 S2 S5 S6 S8 S12 S14
240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) K3 K4 K11 K9 K14 A2 A4 A9 A10 S2 S3 S8 S12 S14
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มคอ.2

รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำานวนหน่วยกิต) Knowledge / Attitude / Skill

240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 9((6)-6-15) K3 K4 K7 K9 K10 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S5 S6 S8 S10
240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่าและแบบใช้สำาหรับ

สวมใส่
9((6)-6-15) K3 K7 K9 K10 A1 A2 A3 A4 S1 S2 S5 S6 S8 S10

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี 9((6)-6-15) K1 K3 K4 K7 K9  A2 A6 A4 S1 S2 S5 S6 S8 S11
4. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา

241-300 การฝึกงาน K7 K11 K14 K12 K13 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S2 S3 S13 S14 S8 S9 S10
241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2(0-6-0) K7 K14 K12 K13 K6 K9 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S2 S3 S13 S14 S8 S9 S10
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) K1 K2 K7 K9 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A10
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 
S13 S14

241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) K1 K2 K7 K9 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
A10

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8 S9 S10 S11 
S13 S14

241-403 เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) K6 K7 K11 K14 K12 K13 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 S2 S3 S13 S14 S8 S9 S10 S11
241-404 สหกิจศึกษา 7(0-35-0) K7 K11 K14 K12 K13 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 S2 S3 S13 S14 S8 S9 S10 S11

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดษิฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 125



มคอ.2

ภาคผนวก ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (active learning)   
จำานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร (ศึกษาท่ัวไป + วิชาเฉพาะ/ฝึกงาน โครงงาน สหกิจศึกษา + เลือกเสรี) 18 + 32 + 0 รายวิชา

  จำานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 18 + 32 + 0 รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
จำานวนรายวิชาท่ีไม่ได้จดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) - รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ - ของรายวิชาในหลักสูตร

  

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) - จ ัดแบบ blended learning

ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และใช้
ส่ือเทคโนโลยี
- เรยีนแบบศึกษาจากต้นแบบ
จริง

50

50

100

241-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) Community-based 100 100
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) -  การเร ียนร ู้ด ้วยตนเองโดย

ศึกษาจากบทเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏบิัติ

80

20

100

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) Think-Pair-Share,  Analysis

or reactions to videos, An-
70 30 100
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
alyze  case  studies,  Prob-
lem-based learning

950-001 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ
- การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา
- การเรียนรู้แบบแผนผังความ
คิด

50 20 30 100

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2) 40 Team based 40 20 100

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
200-103 ชีวิตยุคใหม่ดว้ยหัวใจสีเขียว 2((2)-0-4) 30 20 Team based learning 10 10 30 100
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 20 30 Case based: ใช ้ต ัวอย ่างจร ิง

จากหลากหลาย applications
Team  based  learning:
กำาหนดโจทย์ pain point แล้ว
ใ ห ้น ัก ศ ึก ษ า ก ำา ห น ด แ ล ะ
วางแผนการ คน้คว้า และเรยีน
รู้เพื่อให้ได้ซึ่งคำาตอบ Scenario
base:  ใช ้ tools ระด ับสากล
ในการสร ้า ง สถ านะก ารณ ์
problem base  เ พ ื่อ ใ ห แ้ ก ้
ป ัญหาตามสถานะการณ ์ท ี่

40 5 5 100
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
ระบบกำาหนดให้ 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
200-108 โมบาและการพัฒนากลยุทธ์ 2((2)-0-4) 20 Team based

Case based
60 20 100

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาการคิดเชิงตรรกะและ
ตวัเลข

2((2)-0-4) 100 ข้ึนอยู่กับรายวิชา
ท่ีลงทะเบียน

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน 2((2)-0-4) 20 - Think-Pair-Share

- Team based
- Discussions
- การฝึกปฏิบัตติาม
- แนวทางที่ก ำาหนด (Guided
Practice)
- Role-play

30 50 100

xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 100 ข้ึนอยู่กับรายวิชา
ท่ีลงทะเบียน

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และ

กฬีา
2((2)-0-4) 100 ข้ึนอยู่กับรายวิชา

ท่ีลงทะเบียน
2. หมวดวิชาเฉพาะ
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 0 20 case based, team based 20 10 50 100
241-203 คณิตศาสตร์พืน้ฐานสำาหรับวิศวกรปญัญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
241-204 สนุกกับแคลคูลัส 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปญัหาท่ีไม่มีรูปแบบ

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

241-405 การหาค่าเหมาะสม 3((3)-0-6) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์

241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 0 50 case based, team based 10 10 30 100
241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอน

โทลเลอร์
4((3)-2-7) 0 40 case based, team based 10 10 40 100

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5) 0 30 case based, team based 20 0 50 100
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับ

วิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์
2((1)-2-3) 0 50 case based, team based 10 10 30 100

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการศึกษา
เชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100
241-152 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปญัญาประดิษฐ์

พื้นฐาน
9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100

241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100
241-252 ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการ
ศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงไซเบอร์ 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายหุ้น 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100
241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100
241-353 ชุดวิชาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) 40 10 case based, team based 10 10 30 100

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-219 ชุดวิชาผู้ดูแลระบบเครือข่าย 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมท่ีกำาหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หน่วยกติ

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)  
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี

ไม่ได้จัด
  การเรียนรู้
แบบเชิงรุก

(ระบุเหตุผล)

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก

 ร้อยละของ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ

ทฤษฎี

รวม
ร้อยละ
100

Project based
learning

problem based
learning

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
engagement ระบุร้อยละ

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้)  ร้อยละ
240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์

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

240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้าม
แพลตฟอร์ม

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

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 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
240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่า

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

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี 9((6)-6-15) 30 10 case based, team based 20 10 30 100
4. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา

241-300 การฝึกงาน 100 0 - 0 0 0 100
241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2(0-6-0) 80 0 - 0 0 20 100
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 100 0 - 0 0 0 100
241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) 100 0 - 0 0 0 100
241-403 เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) 80 0 - 0 0 20 100
241-404 สหกิจศึกษา 7(0-35-0) 100 0 - 0 0 0 100
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มคอ.2

ภาคผนวก จ ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (work integrated learning : WIL)
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของท้ังหลักสูตร   95  หน่วยกิต
รายวิชาเฉพาะท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (WIL)  63  หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ   66.32  ของรายวิชาในหลักสูตร

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา/ จำานวนหน่วยกิต

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (work integrated learning : WIL)
การกำาหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา

การเรียน
สลับกับ

การ
ทำางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ตดิตามพฤติกรรม

การทำางาน

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือพนักงาน

ฝึกงาน

การบรรจุให้
ทำางานหรือการฝึก
เฉพาะตำาแหน่ง

ปฏิบัติ
งานภาค
สนาม

การฝึกปฏิบัติ
งานจริงภาย

หลังสำาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

2. หมวดวิชาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) - - - - - - - - -
241-203 คณิตศาสตร์พืน้ฐานสำาหรับวิศวกรปญัญาประดิษฐ์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - -
241-204 สนุกกับแคลคูลัส 3((3)-0-6) - - - - - - - - -
241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา 3((3)-0-6) - - - - - - - - -
241-303 ความน่าจะเป็นและสถิติกับปญัหาท่ีไม่มีรูปแบบ

แน่นอน
3((3)-0-6) - - - - - - - - -

241-405 การหาค่าเหมาะสม 3((3)-0-6) - - - - - - - - -
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์

241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) - - - - - - - - -
241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอน

โทลเลอร์
4((3)-2-7) - - - - - - - - -

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ)
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1 3((2)-2-5) - - - - - - - - -
241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 3((2)-2-5) - - - - - - - - -
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับ

วิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์
2((1)-2-3) - - - - - - - - -
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา/ จำานวนหน่วยกิต

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (work integrated learning : WIL)
การกำาหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา

การเรียน
สลับกับ

การ
ทำางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ตดิตามพฤติกรรม

การทำางาน

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือพนักงาน

ฝึกงาน

การบรรจุให้
ทำางานหรือการฝึก
เฉพาะตำาแหน่ง

ปฏิบัติ
งานภาค
สนาม

การฝึกปฏิบัติ
งานจริงภาย

หลังสำาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับ จัดการเรียนแบบชุดวิชา จัดการศึกษาเชิง
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ 9((6)-6-15) ✓
241-152 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปญัญาประดิษฐ์

พื้นฐาน
9((6)-6-15) ✓

241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ 9((6)-6-15) ✓ ✓
241-252 ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ 9((6)-6-15) ✓ ✓

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพบังคับเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาและจัดการ
ศึกษาเชิงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-332 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเกม 9((6)-6-15) ✓ ✓
240-353 ชุดวิชาเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงไซเบอร์ 9((6)-6-15) ✓
240-372 ชุดวิชานักวิเคราะห์ข้อมูลระบบไอโอที 9((6)-6-15) ✓
240-395 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายหุ้น 9((6)-6-15) ✓
241-351 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์ 9((6)-6-15) ✓
241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 9((6)-6-15) ✓
241-352 ชุดวิชาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ 9((6)-6-15) ✓ ✓

3) กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มวิชาชีพเลือก จัดการเรียนแบบชุดวิชาจัดและการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน)
240-124 ชุดวิชานักพัฒนาและออกแบบเว็บ 9((6)-6-15) ✓
240-219 ชุดวิชาผู้ดูแลระบบเครือข่าย 9((6)-6-15) ✓
240-229 ชุดวิชาวิศวกรสถาปัตยกรรมท่ีกำาหนดโดยซอฟต์แวร์ 9((6)-6-15) ✓
240-319 ชุดวิชานักพัฒนาระบบฝังตัว 9((6)-6-15) ✓
240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์ 9((6)-6-15) ✓
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มคอ.2

รหัสรายวิชา/ ช่ือรายวิชา/ จำานวนหน่วยกิต

ร้อยละท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (work integrated learning : WIL)
การกำาหนด

ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา

การเรียน
สลับกับ

การ
ทำางาน

สหกิจ
ศึกษา

การฝึกงานที่เน้น
การเรียนรู้หรือการ
ตดิตามพฤติกรรม

การทำางาน

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม

พนักงานฝึกหัด
ใหม่หรือพนักงาน

ฝึกงาน

การบรรจุให้
ทำางานหรือการฝึก
เฉพาะตำาแหน่ง

ปฏิบัติ
งานภาค
สนาม

การฝึกปฏิบัติ
งานจริงภาย

หลังสำาเร็จการ
เรียนทฤษฎี

เคล่ือนที่
240-333 ชุดวิชานักพัฒนาเว็บแบบโปรแกรมประยุกต์ข้าม

แพลตฟอร์ม
9((6)-6-15) ✓

240-351 ชุดวิชาวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 9((6)-6-15) ✓
240-352 ชุดวิชาวิศวกรประมวลผลสมรรถนะสูง 9((6)-6-15) ✓
240-371 ชุดวิชานักพัฒนาระบบไอโอที 9((6)-6-15) ✓
240-373 ชุดวิชานักพัฒนาอุปกรณ์ไอโอทีแบบใช้พลังงานตำ่า

และแบบใช้สำาหรับสวมใส่
9((6)-6-15) ✓

240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนท่ี 9((6)-6-15) ✓
4. หมวดวิชาฝึกงาน โครงงานและสหกิจศึกษา

241-300 การฝึกงาน ✓
241-301 เตรียมการโครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2(0-6-0) ✓
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) ✓
241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) ✓
241-403 เตรียมสหกิจศึกษา 1((1)-0-2) ✓
241-404 สหกิจศึกษา 7(0-35-0) ✓  
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มคอ.2

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร

รหัส - ชุดวิชา (Module)
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 หน่วยกิต
 

คำาอธิบายชุดวิชา (Module) ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของชุดวิชา (Module)

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

241-151
ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และ
การประยุกต์
Introduction to Artificial Intel-
ligence and Applications Mod-
ule

9((6)-6-15) ประวัติของปัญญาประดิษฐ์ นยิามปัญญาประดิษฐ์ การ
ค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้  พ้ืนท่ีปัญหาและ
การค้นหา วิทยาการสำานึก ตรรกะและการอนุมาน ออน
โทโลจี การใช้เหตุผลแบบเบย์ การให้เหตุผลแบบช่ัวคราว
การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียน
รู้แบบไม่มีผู้สอน เครือข่ายประสาท การเรียนรู ้เชิงลึก
การประมวลผลภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
ตรวจจับ ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร การเขียนโปรแกรม
เรียกใช้งานไลบรารีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การจัดการ
ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล โครงงานย่อย
ปัญญาประดิษฐ์ เคร ื่องมือส ำาเร ็จร ูปทางด้านปัญญา
ประดิษฐ์ การใช้งานไลบรารีสำาหรับการประมวลผลงาน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ 

1. เข ้า ใจ เทค โน โลย ีป ญัญา
ประดิษฐ์และองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์

2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ
การเรียนรู้ของเคร่ือง

3. สามารถใช้งานโปรแกรมหรือ
ไลบราร ีส ำา หร ับ ง านด ้าน
ปญัญาประดิษฐ์

4. เข้าใจความต้องการในการใช้
งานปัญญาประดิษฐ์ในองค์กร

5. สามารถคิด วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือสำาเร็จรูป
ก ับความต ้องการทางด ้าน
ปญัญาประด ิษฐ ์อย ่างง ่าย
ผ่านการทำางานเป็นทีม

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม

241-152
ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
ปัญญาประดิษฐพ์ื้นฐาน
Basic Artificial Intelligence Sys-
tems Software Development 
Module

9((6)-6-15) การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาโปรแกรมระดับสูง
ความรู้พื้นฐานในการโปรแกรม ชนิดข้อมูล การด ำาเนิน
การและนิพจน์ โครงสร้างควบคุม การทำางานแบบเง่ือนไข
และการทำาซำ้า ฟังก์ชัน การจัดการข้อผิดพลาด การ
จัดการแฟ้มข้อมูล การใช้ไลบรารีและโมดูล 
โครงสร้างข ้อมูล ลิงก์ลิสต์ ค ิว สแต็ก ไบนารีทร ี ฮ ีบ

1. สามารถอธิบายและแยกแยะ
ประเภทของโครงสร้างข้อมูล
พ้ืนฐาน

2. สามารถอธิบายและวิเคราะห์
อัลกอริทึมได้

3. สามารถเลือกกลยุทธ์ด้านอัล

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน
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มคอ.2

กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรม การสร้างโปรแกรม อัล
กอริทึมและการแก้ปญัหา เวียนบังเกิด การโปรแกรม
แบบภารงานทับซ้อนและการขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์
การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ 
ฐานข้อมูล ตัวแบบข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐาน
ข้อมูลไร้ความสัมพันธ์ ภาษาสำาหรับการค้นหาข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การประมวลผลธุรกรรม
กระบวนการซอฟต์แวร์ ข้อกำาหนดและความต้องการของ
ซอฟต ์แวร ์ การออกแบบซอฟต ์แวร ์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์และการยืนยันความถูกต้อง เครื่องมือและ
สภาพแวดล้อมในกาพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บ การ
พัฒนาโปรแกรมจียูไอ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ การใช้งานไลบรารี
ปัญญาประดิษฐ์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปัญญาประดิษฐ์ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

กอริทึมและโครงสร้างข้อมูล
ในการแก ้ป ญัหาได ้อย ่า ง
เหมาะสม

4. เ ข ้า ใ จ ป ัญ ห า  ส า ม า ร ถ
แยกแยะและเขียนโปรแกรม
เพ ื่อแก ้ปญัหาที่ม ีความซ ับ
ซ้อนของโปรแกรมเล็กน้อยได้
และประยุกต์ใช้คลังโปรแกรม
ของโครงสร้างข้อมูลและอัล
กอริทึม  ในการสร้าง
โปรแกรมเพื่อแก้ปญัหาได้

5. เข้าใจเครื่องมือควบคุมโค้ด
สามารถใช ้งานเพ ื่อจ ัดการ
โค้ดที่ได ้พ ัฒนาขึ้นร่วมกับผู้
อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เข ้าใจการท ำางานและการ
เขยีนโปรแกรมในลักษณะ
GUI Web การโปรแกรมเพื่อ
แกป้ัญหาได้ 

ตนเอง
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม

241-251
ชุดวิชาปญัญาประดิษฐ์เพื่อการ
ควบคุมหุ่นยนต์
Artificial Intelligence for Robot
Controlling Module

9((6)-6-15) พื้นฐานปญัญาประดิษฐ์ การเรยีนรู้เชิงลึก หุ่นยนต์โมบา
ยล์ เซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์ คอนโทรลเลอร์ พีดี พีไอ พีไอดี
โครงสร้างของโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ์ แนวคดิของผู้
ประกอบการ เครือข่ายไร ้สาย การเชื่อมต่อและการ
สื่อสาร อัลกอริทึมและการแก ้ปญัหา การประมวลผล
สัญญาณ ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตัว การ

1. เข ้า ใจโครงสร ้า งห ุ่นยนต ์
เคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ

2. สามารถว ิเคราะห ์ร ูปแบบ
การรับรู้ข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้

3. เข้าใจระบบปัญญาประดิษฐ์
เพื่อหุ่นยนต์เคล่ือนท่ีได้

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน
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ประมวลผลภาพ เทคนิคการเจรจาต่อรอง เซ็นเซอร ์
เทคนิคการนำาเสนอ มอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้น
อาร์โอเอส โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

4. สามารถออกแบบและพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีได้

ตนเอง
4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม

241-252
ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ
Intelligent Machine Vision 
Module

9((6)-6-15) พื้นฐานของการมองเห็นคอมพิวเตอร์: ธรรมชาติของภาพ,
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเนื้อเดียวกัน, การได้มาของภาพ,
การสร้างภาพทางเรขาคณิต และออปติคอล, การฉาย
ภาพมุมมอง, เทคโนโลยี กล้องและการออกแบบระบบ
การมองเห็นพืน้ฐานของการประมวลผลภาพ: การกรอง,
การตรวจจับขอบ, การตรวจจับคุณสมบัติ, รูปทรง, การ
แบ่งส่วน, ตวัดำาเนินการทางสัณฐานวิทยา การสอบเทียบ:
รุ่นของกล้อง, พารามิเตอร์กล้องภายในและภายนอก,
การปรับ เทียบกล้อง การเคลื่อนไหว: ตรวจจับ การ
เคล ื่อนไหวไหลออปต ิคอลการต ิดตามว ัตถ ุจ ับการ
เคลื่อนไหว การถ่ายภาพสามมิติ: เรขาคณิตแบบ Epipo-

1. สามารถการค ิด ว ิเคราะห ์
และวางแผนเชิงระบบ เพื่อ
การปรับปรุงประสิทธ ิภาพ
แ ล ะ เ พ ิ่ม ผ ล ิต ภ า พ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต ใ น
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
แมชชีนวิชันได้

2. สามารถวางแผนจ ัดการ
ดำาเนินการ การนำาเทคโนโลยี
แมชชีนวิชันไปใช้ในการการ
ปรับปรุงประสิทธ ิภาพและ

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา
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lar, การมองเห็นแบบสามมิติ, การถ่ายภาพช่วงแอคทีฟ,
แสงแบบมีโครงสร้าง การสร้างแบบจ ำาลองและการลง
ทะเบียน: เทคนิคการสร้างแบบจ ำาลองสำาหรับระบบ
อัตโนมตัิ, ฟิวชันข้อมูล, การทำาแผนที่ความไม่แน่นอน,
การลงทะเบียน, การประมาณแบบ Pose แอปพลิเคชัน:
การควบคุมคุณภาพ, ข้อเสนอแนะภาพ, การทำาแผนที่
และคำาแนะนำาหุ่นยนต์, การตรวจสอบกิจกรรม, การ
ประมาณการเคลื่อนไหว, ระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ถ่าย
ภาพช ีวการแพทย ์ โครงงานย ่อยว ิศวกรรมป ัญญา
ประดิษฐ์

เพ ิ่มผลิตภาพกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมได้

3. สามารถออกแบบพัฒนาและ
ตดิตั้งเทคโนโลยีแมชชีนวิชัน
ที่เหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตได้ 

4. สามารถรวบรวมข้อมูลและ
ว ิเคราะห ์ผลการทดสอบ
เทคโนโลยีแมชชีนวิชันได้

5. สามารถทำางานทำาร่วมกับผู้
เช ี่ยวชาญด ้านต ่า งๆ  เช ่น
ว ิศ ว ก ร ด ้า น ก า ร ผ ล ิต ใ น
อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
และวิศวกรรมควบคุมได้

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม

241-351
ชุดวิชาปญัญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือ
สังคมออนไลน์
Artificial Intelligences for So-
cial Media Module

9((6)-6-15) แนะนำาปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์  ผลลัพธ์
และผลกระทบของปัญญาประด ิษฐ ์ท ี่ม ีต ่อส ื่อส ังคม
ออนไลน์  แชทบ็อตและตัวช่วยเสมือนต่าง ๆ การปรับ
เนื้อหาของแหล่งสื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้
การทำานายการเติบโตในด้านต่าง ๆ การเพิ่มคุณค่าของ
กลยุทธในการช้ีนำาของนักการตลาด ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของลูกค้า การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ใน
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ การวิเคราะห์การ
เติบโตของคู่แข่ง การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
สังคมออนไลน์ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

1. รู้จักเคร่ืองมือทางด้านปัญญา
ประด ิษฐ ์ต ่าง ๆ ท ี่ใช ้ในส ื่อ
สังคมออนไลน์และผลกระทบ

2. วางแผนจัดการ ด ำาเนินการ
ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ห ร ือ
กระบวนการทา งป ัญญา
ประด ิษฐ ์ส ำาหร ับส ื่อส ังคม
ออนไลน์อย่างเป็นระบบ

3. ประยุกตใ์ช้เครื่องมือในการ
พ ัฒ น า ร ะ บ บ ห ร ือ
กระบวนการทา งป ัญญา

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา
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ประด ิษฐ ์ส ำาหร ับส ื่อส ังคม
ออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถ
ปรับแต่งคุณลักษณะได้

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม

241-352
ชุดวิชาปัญญาระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
Intelligent Industrial Automa-
tion Module

9((6)-6-15) ก า รควบค ุมกระบวนการอ ุต ส าหกร รม  ก า รว ัด
กระบวนการอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอุตสาหกรรม
การส ื่อสารข ้อม ูลและเคร ือข ่าย  การควบค ุมการ
เคล่ือนไหวและระบบขับเคล่ือน อินเทอร์เฟสเคร่ืองมนุษย์
(เอชเอ็มไอ) อ ุตสาหกรรมอินเทอร ์เน ็ตของสรรพสิ่ง
แพลตฟอร ์มและความย ืดหย ุ่น  ระบบตรวจสอบ
เครื่องจักร ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์มือถือ
โปรแกรมประยุกตเ์ว็บ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญา
ประดิษฐ์

1. สามารถการค ิด ว ิเคราะห ์
และวางแผนเชิงระบบ เพื่อ
การปรับปรุงประสิทธ ิภาพ
แ ล ะ เ พ ิ่ม ผ ล ิต ภ า พ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต ใ น
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมตัิได้

2. สามารถวางแผนจ ัดการ
ดำาเนินการ การนำาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัต ิไปใช้ในการ
การปรับปรุงประสิทธ ิภาพ
แ ล ะ เ พ ิ่ม ผ ล ิต ภ า พ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต ใ น
อุตสาหกรรมได้

3. สามารถออกแบบพัฒนาและ
ติดตั้งระบบอัตโนมตัิที่เหมาะ
สมกับกระบวนการผลิตได้

4. สามารถรวบรวมข้อมูลและ
ว ิเคราะห ์ผลการทดสอบ
ระบบอัตโนมตัิได้

5. สามารถทำางานทำาร่วมกับผู้

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม
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เช ี่ยวชาญด ้านต ่า งๆ  เช ่น
ว ิศ ว ก ร ด ้า น ก า ร ผ ล ิต ใ น
อุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
และวิศวกรรมควบคุมได้

241-353
ชุดวิชาระบบนิเวศปญัญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence Ecosys-
tem Module

9((6)-6-15) ระบบนเิวศปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล การจัดการข้อมูล
เซนเซอร์ ไอโอที วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูล ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ฐานข ้อม ูลส ำาหร ับข ้อม ูลขนาดใหญ่ การ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์
ระบบขนานและกระจาย การส ่งผ ่านข้อความ การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จินตทัศน์ข้อมูล การวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบอัตโนมตัิส่งเสริม
การขาย ธุรกิจอัจฉริยะ โครงงานย่อยวิศวกรรมปัญญา
ประดิษฐ์

1. เข้าใจองค์ประกอบของระบบ
นเิวศปัญญาประดิษฐ์

2. วิเคราะห์ความต้องการต่างๆ
เพื่อออกแบบระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคอมพวิเตอร์ส ำาหรับ
ก า ร ส ร ้า ง ร ะ บ บ ป ญั ญ า
ประดิษฐ์ได้

3. เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส ำาหร ับการพ ัฒนาระบบ
ปญัญาประดิษฐ์ได้

4. แยกแยะองค์ประกอบของ
ก า รพ ัฒน า ร ะบบป ัญ ญ า
ประด ิษฐ ์เพ ื่อแบ ่ง งานก ัน
พัฒนาภายในทีมได้

1. ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ
บรรยาย

2. การเรียนปฏิบัติการ
3. ใช ้การเรยีนการสอนแบบ

กลุ่มระดมสมองและอภิปราย
พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์

การแก้ไขปัญหา
6. การสอนแบบบูรณาการการ

เรียนกับการทำางาน โดยเน้น
งานภาคอุตสาหกรรมหร ือ
เกษตรกรรมหรือการแพทย์
หรือสังคมในบริบทของพื้นที่
ภาคใตห้รือประเทศ

1. ประเมินด้วยการสอบ
2. ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิ

การ
3. ความสมบูรณ์ของผล

งานโครงงานย่อย
4. ประเมินจากรายงาน

ที่ให้คน้คว้าและการ
ฝึกปฏบิัติต่างๆ

5. ป ร ะ เ ม ิน จ า ก ก า ร
ส ัง เ กตการท ำา ง าน
เป็นกลุ่มของนักศึกษา

6. ประเมินจากผลงาน
ต า ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ
หมายภายในกลุ่ม
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ภาคผนวก ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร. ธนาธิป ล่ิมนา
Dr. Thanathip Limna
ตำาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
แฟกซ์: 074-287076 โทร: 074-287386 E-mail: thanathip.l@coe.psu.ac.th

สาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญพิเศษ  ระบุสาขาวิชาการ
- Parallel and Distributed Systems
- Cloud Computing
- Distributed Systems Design

ประสบการณ์งานสอน
- Introduction to Computer Programming
- Programming Techniques
- Special Topic in Computer System Design Engineering (Embedded Software Testing)
- Special Topic in Information Engineering (Elements of Continuous Software Development)

ภาระงานในหลักสูตรน้ี
241-152 การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พ้ืนฐาน
241-351 ปัญญาประดิษฐ์สำาหรับส่ือสังคมออนไลน์
241-352 ระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1
241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2
241-404 สหกิจศึกษา

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ  

1. Phutthewan Yangyuenyong,  Aran Khunarree,  Chalemchon Saekoo,  Pichaya Tandayya  and
Thanathip Limna, "A distributed simulation system for training and testing MOBA game pro-
gramming,"  in 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer,  Telecommunications  and  Information  Technology  (ECTI-CON),  27-30 June
2017, Phuket, pp. 745-748, doi: 10.1109/ECTICon.2017.8096346.
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รศ. ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ 
Assoc. Prof. Dr. Montri Karnjanadecha
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์

หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
แฟกซ์: 074-287076 โทร: 074-287357 E-mail: montri@coe.psu.ac.th

สาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญพิเศษ  ระบุสาขาวิชาการ
- Speech Recognition, Speech Synthesis, Digital Signal Processing
- Real-time Image Processing
- Computer Graphics
- Mobile Robots
- Embedded Systems
- Robocup
- Intelligent Vehicle

ประสบการณ์งานสอน
- Principles of Pattern Recognition
- Electric Circuit
- Computer Graphics
- Computer System Architecture
- Image Processing
- Digital Signal Processing

ภาระงานในหลักสูตรน้ี
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
241-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับวิศวกรปัญญาประดิษฐ์
241-302 การประยุกต์แคลคูลัสในการวิเคราะห์ปัญหา
241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์
241-252 ชุดวิชาเคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

1. Preecha Vonghirandecha, Montri Karnjanadecha, and Sathit Intajag, "CONTRAST AND COLOR BAL-
ANCE ENHANCEMENT FOR NON-UNIFORM ILLUMINATION RETINAL IMAGES,"  TEHNICKI GLASNIK-
TECHNICAL JOURNAL, 2019, vol. 13, no. 4, (December 2019): pp. 291-296.

2. Ei Ei Mon, Sangsuree Vasupongayya, Montri Karnjanadecha, and Touchai Angchuan, "Evaluating bio-
metrics fingerprint template protection for an emergency situation,"  TEHNICKI GLASNIK-TECHNI-
CAL JOURNAL, 2019 , vol. 13, no. 4, (December 2019): pp. 280-285.

3. Preecha Vonghirandecha, Montri Karnjanadecha, Sathit Intajag, “Automated color balance and
contrast  enhancement  of  retinal  images  for  visual  diagnosis”,  International  Journal  of
Biology and Biomedical Engineering, 2019, vol. 13, (2019): pp. 46-57.

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ  
1. May Thu,  Nikom  Suvonvorn,  and Montri  Karnjanadecha, “A  new  dataset  benchmark  for

Pedestrian detection”,  in  3rd International Conference on Biomedical Signal and Image
Processing, ICBIP 2018,  22-27 August 2018, Seoul National University, Seoul, South Korea,

pp.17-22.

2. Kanawat Sorassa, Anant Choksuriwong, and Montri Karnjanadecha, “Acoustic Features for Mu-

sic Emotion Recognition and System Building”, in International Conference on Information
Technology  (ICIT  2017),  27-29  December  2017,  Singapore,  pp.  413-417, doi:

10.1145/3176653.3176709.

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 143

https://www.scopus.com/sourceid/21100381259?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100381259?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075463818&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=karnjanadecha&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=f5d64bf123a60ff9fefc710308b40de2&sot=anl&sdt=cl&cluster=scosubtype%2C%22ar%22%2Ct%2Bscosrctype%2C%22j%22%2Ct&sl=42&s=AU-ID(%22Karnjanadecha%2C+Montri%22+24476942000)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075463818&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=karnjanadecha&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=f5d64bf123a60ff9fefc710308b40de2&sot=anl&sdt=cl&cluster=scosubtype%2C%22ar%22%2Ct%2Bscosrctype%2C%22j%22%2Ct&sl=42&s=AU-ID(%22Karnjanadecha%2C+Montri%22+24476942000)&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=


มคอ.2

ผศ. ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย 
Asst. Prof. Dr. Watcharin  Kaewapichai
ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
แฟกซ์: 074-287076 โทร: 074-287364 E-mail: watcharin@coe.psu.ac.th

สาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญพิเศษ  ระบุสาขาวิชาการ
- Machine VISION
- Engine  control  management
- Fruit Grading

ประสบการณ์งานสอน
- Embedded System design
- Industrial Internet of Things
- Real-time Operating Systems
- Computer Architecture and Organization
- Internal Combustion Engine Control

ภาระงานในหลักสูตรน้ี
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์
241-102 พ้ืนฐานตรรกะดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์
241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการควบคุมหุ่นยนต์

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ  

1. Chaninart Thongleng and Wacharin Kaewapichai, “Case Studies to Improve Viola-Jones for
Eye Detection,” in 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE AND GRAPHICS PRO-
CESSING,  24-26 February 2018, HONG KONG, pp. 48-52.
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ผศ. สุธน แซ่ว่อง
Asst. Prof. Suthon  Saewong
ตำาแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
แฟกซ์: 074-287076 โทร: 074-287372 E-mail: suthon@coe.psu.ac.th

สาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญพิเศษ  ระบุสาขาวิชาการ
- Computer Networking
- Programming and Database Design
- Mobile Application

ประสบการณ์งานสอน
- Programming and Data Structures
- Special Topic in Information Engineering (Modern Mobile Application Development)
- Internet Programming
- Client/Server and Web Technologies
- Programming Fundamental II

ภาระงานในหลักสูตรน้ี
241-101 แนะนำาระบบคอมพิวเตอร์
241-152 ชุดวิชาการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พ้ืนฐาน
241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
240-331 ชุดวิชานักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
241-404 สหกิจศึกษา

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ  

1. Sansuree Vasupongayya, Warakorn Sitthirit, Suthon Sae-Wong and Thaniya Kaosol, “Exploring
a Flexible  Scoring  Scheme for  a  Heuristic  Search Technique:  A  Case Study  of  University
Timetables,” Journal of Computer Science, 2020, vol. 16, Issue 5, (2020): pp. 660-670.
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ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์
Dr. Somchai  Limsiroratana
ตำาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
แฟกซ์: 074-287076 โทร: 074-287386 E-mail: somchai.l@psu.ac.th

สาขาวิชาการท่ีมีความชำานาญพิเศษ  ระบุสาขาวิชาการ
- Image Processing
- Artificial Intelligence
- Software Engineering

ประสบการณ์งานสอน
- Introduction to Artificial Intelligent
- Image Processing
- Signal Processing
- Software Engineering

ภาระงานในหลักสูตรน้ี
241-151 ชุดวิชาแนะนำาปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
241-252 เคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ
241-201 การเรียนรู้ของเคร่ือง 1
241-202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2
241-401 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 1
241-402 โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2
241-405 การหาค่าเหมาะสม

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

1. Burawich Pamornnaka, Somchai Limsiroratana, T. Khaorapapong, M. Chongcheawchamnan, and A.
Ruckelshausen,  “An automatic and rapid system for grading palm bunch using a Kinect camera”,
Computers and Electronics in Agriculture, 2017, vol. 143, (December 2017): pp. 227-237.

บทความวิจัยเสนอในงานประชุมวิชาการ  
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ภาคผนวก ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการดำาเนินการของหลักสูตร

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การดำาเนินการ
1. รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรน่าจะมีปรัชญาเพิ่มเติมไปกว่าการพัฒนาบัณฑิต (นักศึกษ
าที่เร ียนทั้งหลักสูตรจนจบปริญญาตร ี และเน ้นน ักเร ียนจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา) โดยการขยายฐานความรู้ความสามารถของผู้
ร่วมเรียนท่ีเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีทำางานแล้วในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการลงทะเบียนเรยีนใน
บางรายวิชาเพื่อให้ได้เกียรติบตัร/วุฒิบัตร (เช่น การเรียนเป็นโมดูล)
เพื่อเป็นการขยายฐานการรับนักศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ก ำาล ังคนในอนาคต ท ั้งน ี้ขอใหพ้ ิจารณาจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยว่าต้องการให้หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ในการผลิตคนกลุ่ม
ท่ีกล่าวถึงหรือไม่ อย่างไร

- หลักสูตรฯ นี้ได้ออกแบบรายวิชาชุดวิชาได้ออกแบบให้ผู้ที่สนใจ
สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิต หรือรับประกาศนียบตัร
ไว้พร้อมแล้ว ทั้งนี้รอความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการด ำาเนิน
การต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
อนึ่ง หากอ่านตามเนื้อความในส่วนปรัชญา ผมมีความรู้ส ึกว่า
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อรับนักเรียนเพื่อเรยีนทั้งหลักสูตรจนจบ
ปริญญาตรี

หากเห็นควรปรับในส่วนนี้ตามที่เสนอมาจะมีผลให ้ต ้องปรับ
 “คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา” ตามไปด้วย
ระบบจัดการเรียนการสอน น่าจะเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ผ่านทาง online course โดยสาขาวิชาแนะนำา และมีกระบวนการ
รองรับในการทวนสอบความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางสาขา
วิชาต้องการ

- หลักสูตรฯ นี้ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการศึกษาต่อของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่รายวิชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นชุด
วิชาเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อ เก็บหน่วยกิต หรือ
ร ับประกาศนยีบ ัตรไว ้พร ้อมแล ้ว  ท ั้งน ี้รอความพร ้อมของ
มหาวิทยาลัยในการดำาเนินการต่อไป
- หลักสูตรฯ ได้พิจารณาช่องทางเรียนออนไลน์ โดยสามารถนำามา
เทียบเท่ารายวิชาในหลักสูตรได้ ทั้งนี้ให้ข ึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
-

โครงสร้างหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบของ สกอ.

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
- น่าจะมีรายวิชาปฏิบัติการในด้าน Computer hardware หรือ
electronic บ้าง เช่น อาจเป็นปฏิบตัิการในรายวิชาตรรกดิจิตอล
และอิเลคทรอนิคส์เบื้องต้น

- วิชา “การเรียนรู้ของเครื่อง I และ II” น่าจะเป็นวิชาที่มีปฏิบัติ
การร่วมด้วยเพื่อเสริมความเข้าใจของผู้เรียน

- หลักสูตรฯ ได้ด ำาเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเพ ิ่มหน่วยกิต
ป ฏ ิบ ตั ิใ ห ้ก ับ ร า ย ว ิช า  241-102  พ ื้น ฐ า น ต ร ร ก ะ ด ิจ ิท ัล
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทลเลอร์ เป็น 4(3-2-7) นอกจากนี้
ยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในรายวิชาชุด
วิชาเลือกเช่น 240-319 240-371 240-373
- หลักสูตรฯ ได้ด ำาเนินการตามข้อเสนอแนะโดยเพิ่มหน่วยกติ
ปฏิบตัิให้กับรายวิชา 241-201 การเรียนรู้ของเครื่อง 1 และ 241-
202 การเรียนรู้ของเคร่ือง 2 เป็น 3((2)-2-5)
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แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละสาขาวิชา
หากจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนแบบเก็บหน่วยกิตได้
น่าจะเปิดเป็นโมดูลเพื่อรองรับผู้เรียนในกลุ่มนี้

- รายวิชาชุดวิชาได้ออกแบบให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน
เพื่อเก็บหน่วยกิต หรือรับประกาศนียบตัรไว้พร้อมแล้ว ทั้งนี้รอ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการดำาเนินการต่อไป

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
-

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
-

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
-

ข้อเสนอแนะอ่ืน
-

2. รศ.ดร.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
เห็นชอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เห็นชอบ

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เห็นชอบ

โครงสร้างหลักสูตร
เห็นชอบ

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
เหมาะสม

แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละสาขาวิชา
เหมาะสม

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
เหมาะสม

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสม

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะอ่ืน
-

3. ดร.บุรวิชญ์ ภมรนาค
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ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ควรพิจารณาสายศิลป์ - คำานวณ ร่วมด้วย (อาจพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ เช่น เคยได้เข้าร่วม หรือ รับรางวัลการแข่งขัน ทักษะต่างๆ
เช่น NSC ร่วมด้วย) เนื่องจากนักเรียนกลุ่มเหล่านี้มีแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ดี มีความถนัดภาษา และอาจมีความถนัดด้านเกมเป็น
พิเศษ นักศึกษาเหล่านี้ อาจเหมาะสมกับโมดูล 240-332, 241-
351, 240-331 เป็นต้น

- การรับนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัด
เลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระบุไว้ในหมวดท่ี 3 ข้อ
2.2 หากผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถเข้า
ศึกษาได้ นอกจากนี้สามรายวิชาดังกล่าวมีลักษณะเป็นชุดวิชา ผู้
สนใจเร ียนสามารถเล ือกเร ียนเป ็นหลักส ูตรระยะสั้นเพ ื่อร ับ
ประกาศนียบัตรตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศได้

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เห็นชอบ

โครงสร้างหลักสูตร
- โครงสร้างโดยรวมมีความเหมาะสม
- หมวดวิชาเฉพาะ ควรมีวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเข้ามาด้วย เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาท่ีจะเลือกเรียนในวิชาทางด้าน Automation

- หมวดวิชาเฉพาะที่มีการเรียนการสอนแบบชุดวิชาจ ัดการเรียน
การสอนแบบเบ็ดเสร็จในรายวิชา ดังนั้นผู้เรยีนจะได้รับความรู้ที่
ครบถ้วนเพยีงพอ ในรายวิชา 241-352 ชุดวิชาระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมเนื้อหารายวิชาไว้ครบถ้วนแล้ว

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
- 240-395 ควรระวังเรื่องข้อกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของนักศึกษา

- 241-251, 241-352, 240-394 สามว ิชาน ี้ หล ักๆ ควรม ีว ิชา
บังคับเลือกเรียนนำามาก่อน คือ วิชาที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ และการ
ประมวลผลสัญญาณโดยเฉพาะ

- ผู้เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์จะต้องเรียนรายวิชา
241-304 ประเด็นทางจริยธรรม สังคมและกฎหมายสำาหรับวิชาชีพ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 อยู่แล้วจึงไม่น่า
กังวลในเร่ืองดังท่ีกล่าวมา
- สามรายวิชาที่กล่าวมามีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา จึง
มีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จในรายวิชา ดังนั้นในแต่ละ
รายวิชาจะมีการเรียนท่ีรวบรวมองค์ความรู้ที่เพยีงพอและครบถ้วน
ตามคำาอธิบายรายวิชา

แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละสาขาวิชา
เหมาะสม

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
เหมาะสม

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสม

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะอ่ืน
- วิชาทางด้านหุ่นยนต์ ควรมีการเรียนด้าน Robot Operating 
System (ROS) ร่วมดว้ย เนื่องจากมีความสำาคัญในระดับ

- รายวิชา 240-394 ชุดวิชานักพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนท่ีมีเนื้อหาท่ี
ครอบคลุม ROS เรียบร้อยแล้ว
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อุตสาหกรรมต้นนำ้า
- ควรจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือหลักสูตรร่วมกันระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมเรียนรู้

- หลักสูตรฯ สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมภายในสาขาวิชาฯ ท้ัง
กิจกรรมท่ีดำาเนินการโดยนักศึกษาและกิจกรรมในระดับสาขาวิชา

4. คุณอัมพิกา จันทรภักดี

ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
เห็นชอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เห็นชอบ

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร
- เห็นชอบ
- ควรเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาท่ัวไป และ เพิ่มวิชาเลือก 
เกี่ยวกับ Data Management 

- สำาหรับวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไปสาระภาษาและการสื่อสาร หรือเลือกเรียนเพิ่มเติมได้
จากรายวิชาเลือกเสรี ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับ Data management 
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน รายวิชา 240-328 การวิเคราะห์ข้อมูล
และว ิทยาศาสตร ์ข ้อม ูล 240-322 ว ิศวกรรมข ้อม ูล 240-425
เหมืองข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเลือกเสรีได้

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
- เหมาะสม
- เพ ิ่มว ิชาที่เก ี่ยวข ้องกับ AI ecosystem เช่น Data manage-
ment,  Sensor & Device for IoT,  Integration with other
apps เช ่น  ERP ( Backend ) และ sales force automation
( front end) , Business Intelligence & Data visualization
และ Cloud

- หลักสูตรฯ ได้เพิ่มรายวิชาชุดวิชา 241-353 ชุดวชิาระบบนเิวศ
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นชุดวิชาเลือกให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
สนใจ

แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละสาขาวิชา
เหมาะสม

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
เหมาะสม

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสม

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะอ่ืน
- ควรมีการร่วมมือระหว่างเจ้าของแพลตฟอร์ม AI ท่ีใช้แพร่หลาย - หลักสูตรฯ มีการเร ียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI จาก
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เช่น Microsoft, IBM, AWS, SAP แพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ จะแสวงหาความร่วมมือต่อ
ไป

5. คุณสันติ พุ่มกระจ่าง

ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
- เหมาะสม
- ปรัชญามีความน่าสนใจ ทำาให้อยากเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา และ
มีประโยชน์อย่างมากสำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
- วัตถุประสงค์มีความครบถ้วนของกระบวกพัฒนาตั้งแต่เร่ิมต้น 
จนถึงใช้งานจริง และเผยแพร่ให้องค์ความรู้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เห็นดว้ยทุกประการเนื้อหามีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำานวน 138 หน่วยกิตสำาหรับผมค่อนข้างเยอะไปนิดนึงแต่ก็อยู่ใน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้

- หลักสูตรฯ ได้ออกแบบรายวิชาโดยประกอบด้วย รายวิชาศึกษา
ทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก
เสรี 6 หน่วยกิต รวม 139 หน่วยกิต เพ ื่อให ้ครบถว้นตามข้อ
กำาหนดและคำาแนะนำาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน

โครงสร้างหลักสูตร
- เห็นดว้ยอย่างยิ่งโดยเฉพาะสาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
ทำาให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อยู่
ในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก Gen Y มีค่านยิมค่อนข้างมากเร่ือง
ของความอยากเป็นผู้ประกอบการเอง มากกว่าลูกจ้างบริษัท
- กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี มีความเข้มข้นเรื่องของปัญญา
ประดิษฐ์ และยังมีเร่ืองของพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความ
จำาเป็นอย่างมากสำาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตการทำางาน

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
- รายวิชามีท้ังองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และยังมีการสอด
แทรกทักษะการใช้ชีวิต และการสื่อสารซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส ำาคัญมาก
พอๆ กับความรู้ในชีวิตการทำางานจริง
- รายวิชาเฉพาะมีความครอบคลุมท่ีจะสามารถนำาไปประยุกต์ และ
ต่อยอดได้ในอนาคต

แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
เห ็นดว้ยอย ่างย ิ่งโดยเฉพาะแผนการศ ึกษาสหกิจท ี่จะท ำาให ้
นักศึกษาได้มาเจอประสบการณ์ และปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้น รวมไปถึง
ความเข้าในวัฒนธรรมและกระบวนการทำางานภายในองค์กรต่างๆ
เป็นไปได้อยากให้มแีค่แผนการศึกษาสหกิจ

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
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เนื้อหาวิชามีความเหมาะสม ชัดเจน และน่าสนใจตั้งแต่ช่ือวิชาโดย
เฉพาะภาษาไทย เนื้อหาต่อ 1 รายวิชามีความกระชับ และเฉพาะ
เจาะจงไม่มากเกินไป

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
เนื้อหามีความต่อเนื่องตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการทำาโครงการ

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะอ่ืน
เนื่องจากผมไม่สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละวิชาได้อย่าง
ละเอียดซึ่งไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในเนื้อหาแล้วหรือยัง จึงอยากฝากเรื่อง
ของความรู้พื้นฐานที่ต้องมีสำาหรับการทำาปัญญาประดิษฐ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน และความหมายของคำาศัพท์ต่างๆของ
กระบวนการผลิตเพื่อความเข้าใจในการส่ือสาร รวมไปถึงความรู้พื้น
ฐานของการออกแบบเครื่องจักรคร่าวๆ เช่น เรื่องของการสั่น
สะเทือนจากความถี่ธรรมชาติ เป็นต้น
- ความรู้ตั้งแต่วิธีการดึงข้อมูลจากเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว จะดัก
สัญญาณจากเซนเซอร์ในเครื่อง ดึงข้อมูลจาก PLC หรือแม้กระทั่ง
เลือกอุปกรณ์ใหม่เข้าไปติดตั้งรวมท้ังการต่อสายสัญญาณ รวมไปถึง
การประมวลผลภาพ เพื่อที่จะนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ผลด้วยปญัญา
ประดิษฐ์ต่อไป
- ความรู้พื้นฐานของ Protocol ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สำาหรับการควบคุมเคร่ืองจักร เช่น EtherCat, Modbus เป็นต้น
- ความรู้เร่ืองของการบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นให้
เข้ากับเครื่องจักรหรือระบบเดิมที่มีอยู่แล้วในโรงงานอุตสาหกรรม
เช ่น การเคร ื่องถ ูกพ ัฒนาด ้วย .Net Framework แต ่ป ัญญา
ประดิษฐ์ถูกพัฒนาด้วย Python จะทำายังไงให้สองระบบนี้สามารถ
ทำางานด้วยกนัได้โดยที่ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันในเชิงของการ
ผลลัพธ์ และความเร็ว เป็นต้น

- หลักสูตรฯ มีช ุดว ิชาเลือกที่เน ้นการประย ุกตใ์ช ้งานปัญญา
ประดิษฐ์สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะคือรายวิชา 241-
352 ชดุวชิาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยมีราย
ละเอียดเนื้อหาตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้รายละเอียดไว้
- การบูรณาการระหว่างแพลตฟอร์มทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาชุด
วิชาใหม่ 241-353 ชุดวิชาระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ เป็นชุดวิชา
เลือกให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ

6. คุณโนอาห์ กิจญะวงศ์

ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร
เห็นชอบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เห็นชอบ

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เห็นชอบ
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โครงสร้างหลักสูตร
เห็นชอบ

ความเหมาะสมของรายว  ิชาในแต่ละหมวดวิชา  /  กลุ่มวิชา  
เร่ืองของ การประมวลภาษาธรรมชาติ ในหลักสูตรมีการกล่าวเพียง
พื้นฐานขั้นต้น ซึ่งสำาหรับปัญญาประดิษฐ์แล้ว การเข้าใจภาษา
ธรรมชาติไม่ว่าจะมีอินพุทลักษณะใดนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคคลท่ัวไปนึกถึง
เป็นอันดับแรกๆ และนำามาประยุกตใ์ช้งานมากในปัจจุบัน เพื่อให้
สามารถผลิตนักศึกษาให้มีความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาดท่ีมีแนวโน้มมากขึ้น จึงอยากจะเสนอแนะให้มีรายวิชาสำาหรับ
การประมวลภาษาธรรมชาติในเชิงลึกโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ
รายวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ และรายวิชา
เคร่ืองจักรวิทัศน์อัจฉริยะ

- หลักสูตรฯ มีรายวิชาชุดวิชา 241-351 ชดุวชิาปญัญาประดิษฐ์
สำาหรับสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกบัการประมวลภาษา
ธรรมชาติร่วมด้วย

แผนการศึกษาและจำานวนหนว่ยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
เหมาะสม

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนื้อหาวิชา
เหมาะสม

ลำาดับความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสม

ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหล  ักสูตร  
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะอ่ืน
-
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	2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	3. วิชาเอก
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	5.3. การรับนักศึกษา
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	12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
	12.1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
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	13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
	13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
	13.3. การบริหารจัดการ
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	1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	1.1. ปรัชญา
	1.2. ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
	1.3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	2. แผนพัฒนาปรับปรุง
	หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
	1. ระบบการจัดการศึกษา
	1.1. ระบบ
	1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
	1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

	2. การดำเนินการหลักสูตร
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	2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
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	3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
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	3.2. ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
	3.2.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร
	3.2.2. อาจารย์ประจำ


	4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
	4.1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
	4.2. ช่วงเวลา
	4.3. การจัดเวลาและตารางสอน

	5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
	5.1. คำอธิบายโดยย่อ
	5.2. ผลลัพธ์การเรียนรู้
	5.3. ช่วงเวลา
	5.4. จำนวนหน่วยกิต 8 หน่วยกิต
	5.5. การเตรียมการ
	5.6. กระบวนการประเมินผล

	หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
	1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
	2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
	3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
	5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
	6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
	หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
	2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
	2.1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแรกเข้า
	2.2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะที่กำลังศึกษา
	2.3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
	4.1. หลักสูตรมีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการอุทธรณ และการประเมินต่าง ๆ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
	4.2. หลังจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความประสงค์ขอดูผลการเรียน ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
	4.3. ผลของกระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าว จะถูกนำไปเสนอในการประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในการทวนสอบกระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าวต่อไป

	หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
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	2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	1. การกำกับมาตรฐาน
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	3. นักศึกษา
	3.1. การรับนักศึกษา
	3.2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
	3.3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา

	4. อาจารย์
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	4.2. คุณภาพอาจารย์
	4.3. ผลที่เกิดกับอาจารย์
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	5.2.1. การกำหนดผู้สอน
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	5.2.3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
	5.2.4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

	5.3. การประเมินผู้เรียน

	6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
	6.1. การบริหารงบประมาณ
	6.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
	6.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
	6.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้

	7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
	หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
	1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill
	ภาคผนวก ค ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge / Attitude / Skill
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