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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร: 25550101106289 
1.2 ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย):  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy Program in Computer Science 

(International Program)  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Computer Science) 
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Computer Science) 
 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 
เน้นการท าวิจัยโดยท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

แบบ 2 
ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์และรายวิชาตาม

จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ 
แบบ 1.1 

(ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโท) 

แบบ 1.2 
(ส าหรับผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี) 

แบบ 2.1 
(ส าหรับผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาโท) 

แบบ 2.2 
(ส าหรับผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี) 
48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสังคม 
   5.4.1 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2559 (ภาคผนวก ฉ) 
         ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ภายในประเทศ) ได้แก่ 

1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
6)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
9)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
10)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
13)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
14)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
16)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
17)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
18)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
19)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
20)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

        ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
1) Department of Mathematics and Informatics, University of Novi Sad  
 สาธารณรัฐเซอร์เบีย 
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2) Universite de Pau et des Pays de l'Adour สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
3) Universidad Católica San Pablo ประเทศเปรู 
4) Universidad Simón Bolívar ประเทศเวเนซุเอลา 
5) Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น 

        รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน ได้แก่ 

1) ร่วมมือผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการ

 คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  ร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ

 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข้อสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่

 เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินงานในโครงการบรรลุเป้าหมาย 

4) ร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือ 

5) ร่วมมือด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 20

สถาบัน หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการเห็นชอบร่วมกัน 

6) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ือพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification 

Framework for Higher Education –TQF: HEd) และมาตรฐานสากล 

7) ร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ ยนบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือไปบรรยายและท าวิจัยใน

ต่างประเทศ 

  5.4.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสังคม 
หลักสูตรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสังคม เช่น 

องค์กรทางการแพทย ์หน่วยงานทางธุรกิจ ในการสร้างโจทย์วิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก ได้แก่ 
1) ระบบคัดกรองผู้ป่วย เช่น งานวิจัยที่คิดค้นแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ท านายความจ าเป็นใน

การส่งผู้ป่วยที่ได้รับความบาดเจ็บทางสมองสู่กระบวนการ CT Scan เพ่ือลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดจากการท า CT Scan และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท า CT Scan โดยไม่
จ าเป็น  

2) ระบบคัดกรองภาพถ่ายเอกซเรย์ เช่น งานวิจัยที่สร้างต้นแบบ Chest X-Ray Screening เพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ยังขาดแคลน

บุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

3) ระบบวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการบนสื่อออนไลน์ (Sentiment 
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 Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสในการ

ด าเนินการทางธุรกิจ 

4) ระบบเข้ารหัสลับเพ่ือสร้างความปลอดภัยระดับสูง ส าหรับข้อมูลส าคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 

จากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) โดย
ในส่วนของหลักสูตรเกิดองค์ความรู้ในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ และได้ข้อมูลจากความร่วมมือ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้งานจริงได้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะที่ในส่วนของหน่วยงาน เกิด
ความร่วมมือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของตนเอง ได้หลักการใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้น เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ เกิดการเรียนรู้จากการพัฒนา
งานร่วมกัน ท าให้เห็นข้อผิดพลาดที่หลากหลายขึ้นและน าไปปรับปรุงในการน าผลงานไปใช้จริ ง โดยผลของ
ความร่วมมือดังกล่าว น าไปสู่การสร้างเครื่องมือในรูปแบบของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันส าหรับการ
วินิจฉัยโรค การรักษาถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมในรูปแบบของการให้บริการการรักษาที่สะดวก รวดเร็วและปริมาณที่
เพ่ิมข้ึน 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ก าหนดเปิดสอนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2557) 
   ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25(3/2562) 
 เมื่อวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
   ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 409(5/2562) 
 เมื่อวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) อาจารย์/นักวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
3) ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรม 

  ซอฟต์แวร์ขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
4) ที่ปรึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขององค์กรหรือสถาบันของรัฐและ 

  เอกชน 
5) นวัตกรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 



9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางวิภาดา   เวทย์ประสิทธิ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2547 
2535 
2530 

วท.ด. 
M.Sc. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Computer Science 
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
University of Missouri, 
Columbia, U.S.A.  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2549 
2537 
2532 

วท.ด. 
พบ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

นางจารุณี  ดวงสุวรรณ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2555 
2544 
2540 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

University of Reading U.K. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 



11.3   ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หลักสูตรฯ มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ มต่าง ๆ ได้แก่ 1) องค์กรวิชาชีพ 

ACM/IEEE 2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3) เครือข่ายความร่วมมือของรัฐ 20 สถาบัน 4) ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5) คณาจารย์

6) นักศึกษา  และ 7) ศิษย์เก่าท่ีต้องการดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้

1. มีความรอบรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงส าหรับออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาและ

ประเมินประสิทธิภาพ

2. มีทักษะในการแก้ปัญหาจริงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะผลิตนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

4. มีทักษะบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ

5. มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการผลิตนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือปรับปรุงออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น

หลักสูตรจึงน าแนวคิดการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) มาก าหนด 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ดังนี้ 

PLO1 อธิบายและวิพากษ์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเชิงลึกที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้เป็น

อย่างดี 

PLO2 วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

PLO4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง และไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

PLO5 สืบค้นข้อมูล ข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

PLO6 แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

PLO7 พูด เขียน และน าเสนอด้านเทคนิคแก่บุคคลทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผล

การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ดังแสดงในภาคผนวก ข 

นอกจากนี้หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ตามหลักการของ Bloom’s Taxonomy เพ่ือให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ของ PLO กับความรู้ ทัศนคติและทักษะ อีกทั้งแบ่งเป็นผลการเรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะสาขา
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ด้วย โดยผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่ได้ น าไปกระจายสู่รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร (ดูรายละเอียด หน้า 

42-48)   
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ 
      และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ที่เข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการที่ประเทศไทยมีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
หลักสูตรฯ ได้น ามาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น การพัฒนาหลักสูตรเน้น
ให้ความรู้เชิงลึกทางวิชาการ ความเข้าใจ และความช านาญ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทาง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ศึกษาวิจัยชั้นสูงด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียม
นานาชาติ   
 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าทางวิชาการและนวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาคเอเชียท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิต

สาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การ

พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้น าเอาความรู้

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ค านึงถึงสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม  คุณธรรม 

จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่าย

สากล 
 

13.  ความสัมพันธ ถาม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 ไม่มี 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี  

 13.3  การบริหารจัดการ 
 ไม่มี  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาซับซ้อนหรือคิดนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
เป็นนวัตกรที่สร้างและประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในอุตสาหกรรม หน่วยงาน 
ชุมชน/สังคมในระดับต่าง ๆ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ
และนักศึกษาไทย จึงท าให้มีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และมีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย โดยเน้นการแสวงหา พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ใหม่ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในสาขาที่ท าวิจัยเชิงลึก ได้แ ก่ 
ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์สารสนเทศขั้นสูง การประมวลผลภาพ ความปลอดภัยสารสนเทศ การ
ประมวลผลแบบกระจาย ระบบฝังตัว และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/สังคมได้ หรือกระบวนการเสนอสิ่งใหม่ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) วัฒนธรรมดิจิทัล  (Digital Culture) และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มีผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิตในชีวิตประจ าวันของคนเรามากขึ้น 
(Digital Transformation) ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเ พ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติในการปฏิรูปการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยในเชิงลึกได้เพ่ือผลิตก าลังคนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย 
ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการในเชิงลึก ครอบคลุมถึงการค้นคว้าและการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ ครอบคลุมถึงทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1)   ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ เป็นนวัตกรที่มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการค้นคว้า 

เรียนรู้ และวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาซับซ้อนท าให้ประเทศ
ไทยสามารถพ่ึงตนเองทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเป็นหนทางไปสู่ความสามารถ
ในการเป็นผู้น าทางวิชาการทัดเทียมนานาชาติ 

2)   พัฒนาทักษะทางปัญญาเ พ่ือสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ใหม่ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/สังคมระดับต่างๆ 

3)   ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงแผนการสอนและการวัดผลและประเมินผลจะด าเนินการ 

ทุกป ี

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

-  ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

-  ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน -  ประเมินรายวิชา 

-  ประเมินการสอนของอาจารย์ 

- ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา 

- ผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

  -  ประเมินข้อสอบ 

- - ประเมินระดับขั้นคะแนน 
- ผลการประเมินข้อสอบจาก

คณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

- ผลการให้ระดับขั้นคะแนนจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกติ  
  ปีการศึกษา 2562-2564 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
  ปีการศึกษา 2565-2566 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม  และ/หรอื 

    นอกวัน – เวลาราชการ  
-  เวลา 17.00 น. – 20.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ 
-  เวลา 09.00 น.– 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1)    แบบ 1.1  

1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 หรือโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

1.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้ว    

ไม่เกิน 2 ปี 

1.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 
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2)    แบบ 2.1  

2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 หรือโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 

2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้าน

คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2.3  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้ว    

ไม่เกิน 2 ปี 

2.4  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 

3)    แบบ 1.2  

3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) โดยมีผลการเรียนดีมากหรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ  

3.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้ว     

ไม่เกิน 2 ปี 

 3.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 

4)    แบบ 2.2  

4.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต โดยมีผลการเรียนดีมากหรือได้เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง หรือได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

4.1.1  เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

4.1.2  มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารมาอย่างน้อย 5 ปี 

            หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

4.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้ว    

ไม่เกิน 2 ปี 
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4.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานด้านวิชาการและความพร้อมในการท าวิจัยที่แตกต่างกันท าให้ใช้เวลา

ในการเริ่มต้นท าวิจัยแตกต่างกัน 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 ก าหนดให้นักศึกษาที่ ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ต้องเข้าเรียนในแผนการศึกษา แบบ 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
และเรียนรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ และอาจต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

แบบ 
1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 

ช้ันปีท่ี 1 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

ช้ันปีท่ี 2 
- - - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

ช้ันปีท่ี 3 
- - - - - - - - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

ช้ันปีท่ี 4 
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 

รวม 
1 1 2 1 2 2 4 2 3 3 6 3 3 4 6 4 3 4 6 4 

คาดว่าจะ 
ส าเร็จ

การศึกษา 

- - - - - - - - 1 - 2 - 1 1 2 1 1 1 2 1 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) (หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) (หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1) 

2.6.3 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) (หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 
เน้นการท าวจิัยโดยท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

แบบ 2 
ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธแ์ละรายวชิาตาม

จ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ 
1.1 1.2 2.1 2.2 

48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และแบบ 2 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่กรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

แบบ 1.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

แบบ 1.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตที่ 
ระบุไว้ ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

แบบ 2.1 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
แบบ 2.2 หลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1 
หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

- 
- 

48 
6 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

- 
- 

72 
6 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 

หมวดวิชา แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์ 
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

6 
6 
36 

6 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

6 
18 
48 

6 (ไม่นับหน่วยกิต) 
2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาบังคับ         6  หน่วยกิต
 344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) 

  Design and Analysis of Algorithms 
 344-721 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

  Computer Systems Organization 
 
ข. หมวดวิชาเลือก  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                         6  หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกข้างล่างนี้ได้ทุกรายวิชา 
 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาระดับปริญญาโท  18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

344-741 การออกแบบภาษาโปรแกรม      3(3-0-6) 
  Programming Language Design 

344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
  Database Systems Concepts and Design 

344-781 ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
  Formal Languages and Computation Complexity 
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344-782 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Numerical Analysis and Applications 

344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 3(3-0-6)  
  Advanced Discrete Mathematics 
 

นักศึกษาต้องเลือกอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
344-712 วิทยาการเข้ารหัสลับ       3(3-0-6) 

  Cryptography 
344-713 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ      3(3-0-6) 

  Evolutionary Algorithm 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

  Theory of Operating Systems 
344-731 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

  Advanced Computer Networks 
344-742 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

  Object-Oriented Analysis and Design 
344-743 การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว     3(3-0-6) 

  Advanced Programming Technique for Embedded System 
344-751 วิธีการซอฟต์แวร์        3(3-0-6) 

  Software Methodology 
344-762 วิทยาการข้อมูล       3(3-0-6) 

  Data Science 
344-763 การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย      3(3-0-6) 

  Networks Analytics 
344-764 การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 

  Data Warehousing and Data Mining 
344-765 การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Information Learning and Retrieval 
344-771 ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Problem Solving 
344-772 โครงข่ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 

  Artificial Neural Networks 
 344-773 การเรียนรู้ของเครื่อง        3(3-0-6) 
   Machine Learning    

344-774 การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Scientific Visualization 
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344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 3(3-0-6) 
  Image Processing and Computer Vision 

344-784 การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง    3(3-0-6) 
  Design of Fault-tolerant Digital Systems 

344-785 ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน    3(3-0-6) 
  Theory of High-speed Parallel Computation 

344-811 ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Numerical Algorithms 

344-812 ระบบมัลติเอเจนท์        3(3-0-6) 
  Multiagent Systems 

344-821 การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
  Computer Systems Analysis 

344-822 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย      3(3-0-6) 
  Distributed Computer Systems 

344-841 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Programming 

344-851 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่     3(3-0-6) 
  Large Scale Software Project Management 

344-893 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Computer Science I 

344-894 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2     2(2-0-4) 
  Special Topics in Computer Science II       

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในโครงการความร่วมมือ 20 สถาบันได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  

344-901 วิทยานิพนธ์   36(0-108-0) 
  Thesis 

344-902 วิทยานิพนธ์   48(0-144-0) 
  Thesis 

344-903 วิทยานิพนธ์   72(0-216-0) 
  Thesis 
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ง. สัมมนาวิทยานิพนธ์            ไม่นับหน่วยกิต 
344-791 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar I  
344-792 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar II  
344-891 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar III  
344-892 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar IV  
344-991 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar V  
344-992 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6  1(0-2-1) 

  Thesis Seminar VI  
 

จ. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ไม่นับหน่วยกิต 

344-793 ระเบียบวิธีวิจัย   2(2-0-4)  
 Research Methodology 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   

1)   เลข 3 ตัวแรก เป็นรหัสประจ าภาควิชา คือ 344  
  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2)   ตัวเลขหลักร้อย   หมายถึง   ชั้นปี ตามแผนการศึกษา 
เลข 7 หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 
เลข 8 หมายถึง  ชั้นปีที่ 2  
เลข 9 หมายถึง  ชั้นปีที่ 3     

3)   ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง   วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 
เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม 
เลข 3  หมายถึง   กลุ่มวิชาการประมวลผลเครือข่ายการสื่อสารและเครือข่าย 

  คอมพิวเตอร์ 
เลข 4 หมายถึง  กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์ระบบและภาษาการโปรแกรม 
เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวิชาฐานข้อมูล การสืบค้น ระบบสารสนเทศและ 
    การจัดการ 
เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
เลข 8 หมายถึง  กลุ่มทฤษฎีการค านวณ การด าเนินการค านวณ และ  

   คณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เก่ียวข้อง   
เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวิชาสัมมนาและอ่ืน ๆ เช่น หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 

 คอมพิวเตอร์ 
4)   ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 
ความหมายของจ านวนหน่วยกิต  

  ตัวอย่างเช่น  3(2-3-4)  มีความหมายดังต่อไปนี้    

   ตัวเลขที่ 1 (3)  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
   ตัวเลขที่ 2 (2)  หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 3 (3)  หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห์ 
   ตัวเลขที่ 4 (4)  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์ 
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   3.1.4  แผนการศึกษา  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-711   การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

Design and Analysis of Algorithms 
- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

344-721   องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
Computer Systems Organization 

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

344-791   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
Thesis Seminar I 

1(0-2-1)* 
 

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

344-793   ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

2(2-0-4)* 2(2-0-4)*  2(2-0-4)*   2(2-0-4)* 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม 6(0-18-0) 9(0-27-0) 6(6-0-12) 6(6-0-12) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-792   สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2     

Thesis Seminar II 
 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- - 3(0-9-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx   วิชาเลือก 3 หน่วยกิตให้เลือกจากรายวิชา 
              ต่อไปนี ้ 344-741, 344-761, 344-781,  
              344-782, 344-783 

- - - 3(3-0-6) 

344-xxx   วิชาเลือก 
Elective Course   

- - 6(6-0-12) 6(6-0-12) 

รวม 6(0-18-0) 9(0-27-0) 9(6-9-12) 9(9-0-18) 

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาที่ต้องเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-891   สัมมนาวิทยานิพนธ ์3 

Thesis Seminar III 
1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-27-0) - - 3(0-9-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx    วิชาเลือก 
Elective Course   

- - - 9(9-0-18) 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 12(9-9-18) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-892   สัมมนาวิทยานิพนธ ์4 

Thesis Seminar IV 
1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901   วิทยานิพนธ ์

Thesis 
- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-991   สัมมนาวิทยานิพนธ ์5 
Thesis Seminar V 

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

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาที่ต้องเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901   วิทยานิพนธ ์

Thesis 
- - 6(0-18-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-992   สัมมนาวิทยานิพนธ ์6 
Thesis Seminar VI 

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

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 6(0-18-0) 9(0-27-0) 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902   วิทยานิพนธ ์

Thesis 
- - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902   วิทยานิพนธ ์

Thesis 
- - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ ์
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่ต้องเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) 
  Design and Analysis of Algorithms 

 โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ  ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต  ขั้นตอน
วิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต  ปัญหาของสายอักขระ  ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน  เอ็นพีบริบูรณ ์
 Advanced data structures; graph algorithms;  arithmetic algorithms; 
geometric algorithms; string problems; parallel algorithms;  NP-completeness 
 

344-712   วิทยาการเข้ารหัสลับ       3(3-0-6) 
  Cryptography   

หลักการความปลอดภัยและความจ าเป็นของความปลอดภัย ภัยคุกคามและการโจมตี
การประยุกต์ใช้วิทยาการเข้ารหัสลับในปัจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ ทฤษฎีจ านวน
การเข้ารหัสลับแบบดั้งเดิม วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจ
อสมมาตร การพิสูจน์ตัวจริงและฟังก์ชันแฮช ลายมือชื่อดิจิทัล วิทยาการเข้ารหัสลับแบบจับคู่ วิทยาการ
เข้ารหัสลับในกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยขั้นสูง 
  Principles of security and the need of security; threats and attacks; 
current applied cryptography; cryptosystem; cryptanalysis; number theory; classical 
encryption schemes; symmetric-key cryptography; asymmetric-key cryptography; message 
authentication and hash function; digital signature; pairing-based cryptography; 
cryptography in the cloud; applications in advanced research 
 

344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ      3(3-0-6) 
   Evolutionary Algorithm 

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม 
ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์ 

Evolutionary algorithm; genetic algorithm; genetic programming; multi-
objective evolutionary algorithm 
 

344-721 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

  Computer Systems Organization 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความขึ้นต่อกันในการจัดองค์กรในการ
ค านวณ ความเร็วและต้นทุน สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การออกแบบชุดค าสั่ง เครื่องที่ท างานแบบท่อและ
แบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของหน่วยความจ า ระบบปฏิบัติการ 
  Computer systems analysis and design; organizational dependence 
on computations; speed and cost; instruction set architecture; instruction set 
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design; pipeline and vector machines; memory hierarchy design ; operating 
systems 
 

344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ      3(3-0-6) 
  Theory of Operating Systems 

  การป้องกัน  การสื่อสารและการประสานจังหวะในระบบแบบกระจาย  ระบบของแฟ้ม
แบบกระจาย  ทฤษฎีของการปิดตาย  ทฤษฎีของความจ าเสมือน  การจัดการเส้นงานของหน่วยประมวล
เดี่ยวและหลายหน่วยประมวล 
  Protection; communication and synchronization in distributed 
systems; distributed file systems; deadlock theory; virtual memory theory; 
uniprocessor and multiprocessor thread management 
 

344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Computer Networks 

 โปรโตคอลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์  ขั้นตอนวิธีทางซอฟต์แวร์ การ
จัดการข้อผิดพลาด การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล การติดต่อระหว่างแม่ข่ายและการติดต่อระหว่าง
แม่ข่ายกับเครือข่ายท้องถิ่นและการแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 Computer networks protocols; hardware elements; software 
algorithms; error handling; routing; flow control; host -to-host communication and 
local area networks and advanced network problem solving 
 

344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม      3(3-0-6) 
  Programming Language Design 

 การสร้างภาษา  ความสามารถในการขยายและการสรุปย่อ  การสนับสนุนเวลาในการ
ท างาน  กระบวนการออกแบบภาษา 
 Language constructs; extensibility and abstractions; runtime 
support; language design process 
 

344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
  Object-Oriented Analysis and Design 

 แบบจ าลองเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์  วิธีการวิเคราะห์เชิงวัตถุ 
แบบจ าลองไดนามิกและแบบสถิต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 
การสัมมนาเชิงวิจัย 
  Object-oriented model; software requirement analysis; object-oriented 
analysis approaches, dynamic and static modeling; software architecture; object-oriented 
software architecture design; research seminar 
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344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว     3(3-0-6) 
  Advanced Programming Technique for Embedded System 

 ระบบฝังตัว อุปกรณ์อัจฉริยะ การพัฒนาระบบปฎิบัติการส าหรับระบบฝังตัว การ
ปรับแต่งระบบปฎิบัติการส าหรับระบบฝังตัว การปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลมัลติมีเดียความ
ละเอียดสูงบนระบบฝังตัว 
  Embedded system; smart object; embedded operating system 
development; embedded operating system customization; performance optimization; 
high definition multimedia handling for embedded system 
 

344-751  วิธีการซอฟต์แวร์        3(3-0-6) 
  Software Methodology 

  รากฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การแทนอย่างมีแบบแผนในกระบวนการซอฟต์แวร์ 
การใช้ความมีแบบแผนในการสร้างสิ่งแวดล้อมการท างานที่มีการวัดและก าหนดโครงสร้าง 
  Software engineering foundation; formal representations in the 
software process; using formalism in creating a measured and structured working 
environment 
 

344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล     3(3-0-6) 
  Database Systems Concepts and Design 

 แบบจ าลองของข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลเชิงนิรนัย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจายและหลายฐาน  เทคโนโลยีทางฐานข้อมูลล่าสุด 
 Advanced data modeling; deductive databases; object-oriented 
databases; distributed and multidatabases systems; emerging database 
technology 
 
344-762     วิทยาการข้อมูล   3(3-0-6) 
 Data Science 
 กระบวนการวิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรวจสอบ การท าความสะอาด
ข้อมูล การเรียนรู้แบบให้ค าแนะน า การเรียนรู้แบบไม่ให้ค าแนะน า การใช้ภาพในการอธิบายข้อมูล ระบบ
แนะน า ข้อมูลขนาดใหญ่ วิทยาการข้อมูลและประเด็นด้านจริยธรรม 
   Data science process; exploratory data analysis; data cleaning; supervised 
learning; unsupervised learning; data visualization; recommender systems, big data; data 
science and ethical issues 
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344-763 การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย 3(3-0-6) 
 Networks Analytics 
 การจ าลองและขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับโครงข่าย รูปแบบการวัดความส าคัญของโหนด
และความสัมพันธ์ในโครงข่าย ผลกระทบที่มีอิทธิพลและการดักจับกลุ่มข้อมูล แนวคิดการเชื่อมโยง 
วิวัฒนาการของโครงข่าย แบบจ าลองการเกิดโครงข่าย แนวคิดและเครื่องมือ  พื้นฐานทฤษฎีกราฟ 
   Models and algorithms networks; methods of measuring the 
importance or centrality of a node and a link in a network; influence and 
community detection; concept of connectivity; the evolution of networks over 
time; models of network generation; concepts and tools; basic graph theory 
 
344-764 การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining 
 แนวคิดและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล แบบจ าลองหลายมุมมอง รูปแบบและการ
ออกแบบคลังข้อมูล ชนิดของคลังข้อมูลและการออกแบบคลังข้อมูล แนวคิดในการรวมกันของ
ข้อมูลกระบวนการ และเทคนิค เครื่องมือการคลังข้อมูลและเทคโนโลยี พัฒนาโครงสร้างข้อมูล
หลายมุมมอง การท าเหมืองข้อมูล 
   Data warehousing concepts and architecture; multidimensional 
data model; types of data warehouses and data warehouse design; data 
integration concepts, processes, and techniques; data warehousing tools and 
technology; development of data cube technology; data mining 
 
344-765     การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Learning and Retrieval 

 การค้นคืนสารสนเทศที่เป็นข้อความ การค้นคืนแบบบูลีน การสร้างดัชนี การให้ค่า
น้ าหนักของค า  แบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืน
สารสนเทศส าหรับเว็บ การจ าแนกเอกสาร การจ าแนกข้อมูลบนพ้ืนฐานของปริภูมิเวกเตอร์ การเรียนรู้ของ
เครื่องบนข้อมูลเอกสาร 

Text-based information retrieval; boolean retrieval; index construction; 
term weighting;  vector space model; evaluation in information retrieval; information 
retrieval techniques for the web;  document classification; vector space classification; 
machine learning on documents 

 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Problem Solving 
  เทคนิคข้ันสูงส าหรับขั้นตอนวิธีการประมวลผลสัญลักษณ์ วิศวกรรมความรู้ การแทนค่า
และการจัดการความไม่แน่นอน เอเจนท์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ 
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  Advanced techniques for symbolic processing; knowledge 
engineering; uncertainty representation and management; learning agents; 
advanced problem solving in artificial intelligence 
 

344-772  โครงข่ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 
  Artificial Neural Networks 

  หลักการขั้นมูลฐานของประสาทสรีรวิทยา แบบจ าลองของเซลล์โครงข่ายประสาทเทียม  
ข่ายงานแบบชั้นเดียวและหลายชั้น สหสัมพันธ์ลดหลั่น ข่ายงานเวียนบังเกิด  การส่งแบบจัดระบบในตัว
หน่วยความจ าสาระแบบสองทิศทาง เครือข่ายแบบเคาน์เตอร์พรอพาเกชัน ทฤษฎีอะแด็พทีฟ เรโซแนนซ์  
ล าดับตามช่วงเวลา การเรียนรู้เชิงลึก การสร้างโครงข่ายประสาทด้วยฮาร์ดแวร์ แง่มุมต่าง ๆ ของการ
ออกแบบเพื่อทนต่อความผิดพร่อง 
  Elementary principles of neurophysiology; artificial neural models; 
single and multiple layer networks; cascade correlation; recurrent networks; self -
organizing maps; bidirectional assorciative memory; counterpropagation networks; 
adaptive resonance theory; spatiotemporal sequences; deep learning; hardware 
realization of neural networks; fault tolerant design aspects 
 

344-773  การเรียนรู้ของเครื่อง        3(3-0-6) 
  Machine Learning 

   แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอนโครงข่าย
ประสาทเทียม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วิธีเคอร์เนล การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
การแบ่งกลุ่มข้อมูล การลดมิติข้อมูล การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง การควบคุมแบบปรับตัว
ได ้การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาขั้นสูง 
   Concepts, theories, and goals of machine learning; supervised learning; 
artificial neural networks, support vector machines, kernel methods; unsupervised 
learning; clustering, dimensionality reduction, deep learning, reinforcement learning,  
adaptive control; applying learning theories to solve the advanced problems 
 

344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
  Scientific Visualization 

 การศึกษาแบบจ าลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา  แบบข้อมูลสองและ
สามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นส าหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเซ็นเซอร์ วิธีการท า
ให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบ 
 Study of physical models; methods of computational science; two 
and three dimensional data types; visual representation schemes for scalar; 
vector and sensor data; isosurface and volume visualization methods; visual 
monitoring; interactive steering 
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344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน     3(3-0-6) 
  Image Processing and Computer Vision 

 การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพในโดเมนเวลาและ
ความถี่ การแปลงทางเรขาคณิต การแบ่งย่อยภาพ ความสามารถในการมองเห็น การแทนวัตถุ การรู้จ า 
 Signal and image processing;  image  enhancement;  image filtering in 
time and frequency domain; geometric transformation; image segmentation; visual 
perception;  object representation; pattern recognition 
 

344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ    3(3-0-6) 
  Formal Languages and Computation Complexity 

  ออโตมาตาจ ากัดและภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาที่ไม่ขึ้นกับบริบท 
เครื่องทัวริงและกลุ่มที่สามารถนับได้แบบเวียนบังเกิด ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิงเส้นและภาษาที่ไวต่อ
บริบท  ปัญหาของความสามารถในการค านวณและการหยุด ปัญหาที่ตัดสินไม่ได้ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด  
ล าดับขั้นของชอมสกี  ความซับซ้อนเชิงค านวณ 
  Finite automata and regular languages; pushdown automata and 
context-free languages; turing machines and recursively enumerable sets; linear -
bounded automata and context-sensitive languages; computability and halting 
problems; undecidable problems; recursive functions; Chomsky hierarchy; 
computational complexity 
 

344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์     3(3-0-6) 
  Numerical Analysis and Applications 

 ระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าไอเก้นและไอเก้นเวกเตอร์  กระบวนวิธีเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎี
การประมาณค่า  กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจ าลอง 
 Linear systems; approximation of eigenvalues and eigenvectors; numerical 
methods for ordinary and partial differential equations; optimization methods and 
approximation theory; Monte Carlo methods and simulation 
 

344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง      3(3-0-6)  
  Advanced Discrete Mathematics 

 การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง การคิดแบบขั้นตอนวิธี การประยุกต์ในเชิง
วิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  Combinatorial analysis; discrete structures; algorithmic thinking; 
applications in Science and Computer Science 
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344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง    3(3-0-6) 
  Design of Fault-tolerant Digital Systems 

 ตัวแบบของความผิดพร่อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ กลไกการดักหาความผิด
พร่องในระดับส่วนจ าเพาะและในระดับระบบ เทคนิคการจัดโครงการแบบใหม่ในระบบมัลติโปรเซสเซอร์ 
และในแถวล าดับตัวประมวลผลแบบวีแอลเอสไอ เทคนิคการทนต่อความผิดพร่องในซอฟต์แวร์ การส ารวจ
ระบบทนต่อความผิดพร่องที่ใช้ในทางปฏิบัติ 
 Fault models; coding in computer systems; module and system 
level fault detection mechanism; reconfiguration techniques in multiprocessor 
system and VLSI processor arrays; software fault tolerance techniques; survey of 
practical fault-tolerant systems 
 

344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน    3(3-0-6) 
  Theory of High-speed Parallel Computation 

 แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการค านวณแบบขนานและแบบท่อ ขอบเขตของเวลา
และจ านวนหน่วยประมวลผลในประเภทต่างๆ ของการค านวณ ขอบเขตของต้นทุนและความเร็วของ
เครือข่ายส าหรับการปรับต าแหน่งข้อมูล หน่วยความจ าที่เข้าหาข้อมูลได้โดยไม่ขัดแย้ง ความคิดของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยรวม 
 Theoretical and practical aspects of parallel and pipeline 
computation; time and processor bounds on classes of computations; data 
alignment network speed and cost bounds; conflict-free access memories; overall 
computer system idea 
 

344-791 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1       1(0-2-1) 
  Thesis Seminar I  

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar II  

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-793 ระเบียบวิธีวิจัย         2(2-0-4) 
  Research Methodology  



31 
 

  บทบาทและความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะการวิจัยในสาขา   
อ่ืน ๆ การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป  การ
ออกแบบการวิจัยและการทดลอง วิธีทางสถิติส าหรับการวิจัย โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับช่วยในการวิจัย  
การประเมินผลการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 
  Role and importance of research;  types of research;  research in other 
discipline; research in computer science and its methods;  generic research methods;  
research and experimental design;  statistical methods for research;  software package for 
research;  research evaluation and report writing;  oral and poster presentation 
 

344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Numerical Algorithms 

 ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์และแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบ
ขนานส าหรับพีชคณิตเชิงเส้นที่เกี่ยวกับการค านวณเชิงตัวเลข การจัดการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิ ง
อนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการหาค าตอบที่เหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 
 Numerical algorithms for vector and parallel computers, parallel 
algorithms in numerical linear algebra; numerical handling for ordinary and partial 
differential equations; numerical optimization techniques  
 

344-812  ระบบมัลติเอเจนท์        3(3-0-6) 
  Multiagent Systems 

 เอเจนท์อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเอเจนท์  การออกแบบกลไกและกลไกเชิ ง
ประสิทธิภาพ  ทฤษฎีเกม กฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร การเจรจาต่อรองในระบบมัลติเอเจนท์
เทคโนโลยีมัลติเอเจนท์และการประยุกต์ในงานวิจัยขั้นสูง 
 Intelligent agents; multiagent interactions; mechanism design and efficient 
mechanism; game theory; protocols for multiagent resource allocation; negotiation in 
multiagent systems; multiagent technology and its applications in advanced researches 
 

344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
  Computer Systems Analysis 

  นโยบายของการจัดล าดับงาน ขั้นตอนวิธีการท าเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบ
หลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
  Scheduling policies; paging algorithms;  multiprogrammed resource 
management systems; queuing theory; analytical models of computer systems 
and application 
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344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย      3(3-0-6) 
  Distributed Computer Systems 

 สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเข้าถึงแฟ้มระยะไกล  ระบบที่ใช้ข้อความเป็น
ฐาน  รูปแบบลูกข่ายและแม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคล้อง การควบคุม
พร้อมกัน แบบจ าลองของการค านวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 
 Distributed systems architecture; remote file access; message -
based systems; client-server paradigm; distributed algorithms; replication and 
consistency; concurrency control;  models of distributed computation; distributed 
operating systems 
 

344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Programming 

  ประเด็นในการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานส าหรับคอมพิวเตอร์แบบ
ขนานประเภทต่าง ๆ  แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ตามประเภทของเครื่องและการประยุกต์ใช้
งาน  แบบจ าลองต้นทุน  การแก้ที่ผิดและการประเมินคุณภาพการท างานของโปรแกรมแบบขนาน พร้อม
ด้วยตัวอย่างจากการประยุกต์ 
  Issues in design and development of parallel programs for various 
types of parallel computers; various programming models according to both 
machine types and application area; cost models; debugging and performance 
evaluation of parallel programs with actual application examples  
 

344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่     3(3-0-6) 
  Large Scale Software Project Management 

  แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  การ
โปรแกรมแบบทีม การวัดคุณภาพและผลผลิตโดยเน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน  และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของระบบการโปรแกรม 
  Theoretical and practical aspects of large scale software project 
management; team programming; quality and productivity measurement with 
emphasis on practice of software planning; development of programming system 
product 
 

344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3         1(0-2-1) 
  Thesis Seminar III  

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
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344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar IV 

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจั ยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Computer Science I 

 อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  Discussion on current research issues in computer science and 
related topics 
 

344-894 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2     2(2-0-4) 
  Special Topics in Computer Science II 

 อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และหัวข้ออ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  Discussion on current research issues in computer science and 
related topics 

 

344-901      วิทยานิพนธ์              36(0-108-0) 

  Thesis   

  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปิดสอนภายใต้การควบคุม 

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

 Research study on the topic of interested fields available in the 

department under supervision of a faculty advisor;  thesis overviews should be presented 

to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 

appropriate format 
 

344-902      วิทยานิพนธ์              48(0-144-0) 

  Thesis   

  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปิดสอนภายใต้การควบคุม 

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
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 Research study on the topic of interested fields available in the 
department under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 
appropriate format 
 

344-903      วิทยานิพนธ์              72(0-216-0)  
 Thesis   

  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปิดสอนภายใต้การควบคุม 

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

 Research study on the topic of interested fields available in the 

department under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented 

to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 

appropriate format 
 

344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar V 

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar VI 

 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับงานวิจัยซึ่งจะ
พัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 รอง 
ศาสตราจารย ์

นายสาธิต อินทจักร ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2546 

2538 

2533 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถิติศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 89 

2 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2537 
2532 

วท.ด. 
พบ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
สถิติประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 90 

3 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางวิภาดา   เวทย์ประสิทธ์ิ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2547 
2535 

2530 

วท.ด. 
M.Sc. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
Computer Science 

คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
University of Missouri 
Columbia, U.S.A.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 92 

4 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางสาวศิริรตัน์  วณิชโยบล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2545 
2539 

2535 

Ph.D. 
M.S. 

สต.บ. 

Computer Science 
Computer Science 

สถิติประยุกต ์

University of Oklahoma U.S.A. 
Virginia Polytechnic Institute 
and State University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 93 

5 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางจารุณี   ดวงสุวรรณ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2544 
2540 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

University of Reading, U.K. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 95 
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3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

6 อาจารย ์ นางสาวนิวรรณ  วัฒนกิจ
รุ่งโรจน ์

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2561 

2550 
2547 

วท.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 97 

7 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุภาภรณ์  กานต์
สมเกียรต ิ

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2538 
2534 

วศ.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ง 
หน้า 98 

3.2.2  อาจารยประจ า 

ที่ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 
2542 

2536 

Ph.D. 
วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร ์

Durham University, U.K. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก จ 
หน้า 100 

2 ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

นายภัทร  อัยรักษ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาตร ี

2543 
2538 

Ph.D. 
วท.บ. 

Physics 
ฟิสิกส ์

University of Essex, U.K. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก จ 
หน้า 100 
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 3.2.3  อาจารยพิเศษ  

ไม่มี แต่หลักสูตรอาจเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

 

5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  ค าอธิบายโดยยอ  

  ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา

และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติได ้
5.3  ชวงเวลา  

 แบบ 1.1 และ 1.2  
 ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
 แบบ 2.1   
 ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
 แบบ 2.2 
 ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

5.4  จ านวนหนวยกิต  
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
แบบ 1.1 และ 2.2 จ านวน 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2  จ านวน 72 หน่วยกิต 

แบบ 2.1  จ านวน 36 หน่วยกิต  

5.5  การเตรียมการ  
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ  

2) ให้นักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
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3) ให้นักศึกษาด าเนินการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบณัฑิตวิทยาลัย 

4) ก าหนดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ ในระเบียบ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

5) อ านวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  
1) ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 

2) ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานในวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ 

3) จัดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

4) จัดสอบวิทยานิพนธ์ 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ : 

แบบ 1  ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยวารสารทาง

วิชาการต้องมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์  

แบบ 2  ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยวารสารทาง

วิชาการต้องมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 จากข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  

1)  องค์กรวิชาชีพ ACM/IEEE  

2)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

3)  เครือข่ายความร่วมมือของรัฐ 20 สถาบัน  

4)  ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

5)  คณาจารย์   

6)  นักศึกษา และ  

7)  ศิษย์เก่า  

ต้องการดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงส าหรับออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาและ

ประเมินประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะในการแก้ปัญหาจริงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. มีทักษะผลิตนวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

4. มีทักษะบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์อ่ืนๆ  

5. มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการผลิตนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 เพ่ือปรับปรุงออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น  หลักสูตร

จึงน าแนวคิดการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) มาก าหนด เป็นคุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ดังนี้ 

 
 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. อธิบายและวิพากษ์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี

เชิงลึกที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้เป็น

อย่างดี 

- จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย หรือบรรยายกึ่ง
อภิปราย 

2. วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา

วิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ให้นักศึกษาแก้โจทย์ปัญหางานวิจัยด้วยตนเองโดย
วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา 
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 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

3. สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  

- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจัดบรรยาย
พิเศษและเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
- นักศึกษาอ่านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
- จัดอภิปรายรายงานวิจัยของผู้ อ่ืนในกลุ่มงานวิจัย
เดียวกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
- จัดให้มี Journal club ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรและ
นักศึกษาเพ่ือให้เกิดการอภิปรายในหัวข้องานวิจัยของ
ผู้อ่ืน และชี้ให้เห็นข้อดี ข้อจ ากัดในงานวิจัยแต่ละหัวข้อที่
อภิปราย และนักศึกษาจะสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
- นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้อ่าน 
เพ่ือหาประเด็นหลักในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- นักศึกษาออกแบบและท าการทดลองเพ่ือให้น าผลลัพธ์
จากการทดลองมาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
 

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจที่หนึ่ง และไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน 

(Plagiarism)  

- อาจารย์ผู้ สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
- มีกระบวนการในการสร้างวินัยในตนเองและความ
รับผิดชอบต่องานที่ท า เช่นการรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
- ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin
และการคัดลอกผลงาน  
- นักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ ม.อ .
วิชาการ 
- นักศึกษาเข้ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ทางภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ มหาวิทยาลัยและชุมชนจัด
ขึ้น 
 

5. สืบค้นข้อมูลข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง  

- ในรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร มอบหมาย
ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และน าเสนอผลงานที่ได้
ศึกษา 
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 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

6. แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม - จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษา
น าโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชุมชน หรือ
สังคมเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรง 
 

7. พูด เขียน และน าเสนอด้านเทคนิคแก่บุคคลทั่วไป

เป็นภาษาอังกฤษ 

- นั กศึ กษาต้ องสอบผ่ านการประ เมินทั กษะทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
- มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาซึ่ง
เ ป็ น วิ ธี ก า รหนึ่ ง ที่ ช่ ว ย ในกา ร พัฒนาทั กษะด้ า น
ภาษาอังกฤษ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิชาการในรายวิชา
สัมมนา การประชุมระดับนานาชาติ หรือในการประชุม
วิชาการต่างๆ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปท าวิจัยในต่างประเทศ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: 
OBE) จึงได้วิเคราะห์เป็นตาราง ดังนี้ 
 

2.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ (Program Learning Outcome: PLO) กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Integrity (ซื่อสัตย์ สุจรติ มีวินัย)        
Wisdom (ใฝ่ปัญญา)        
Social Engagement (จิตสาธารณะ)        
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและ
สังคม ท่ีมีความเป็นเลศิทางวิชาการ และเป็นกลไก
หลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่
มหาวิทยาลยัชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี 
พ.ศ. 2570 

       

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและ
นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่าย
สากล 

       

พันธกิจ 2 สร้างบณัฑิตทีม่ีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์
ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

       

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคม
ฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รูไ้ดม้ี
โอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

       

Stakeholder Need 1 : องค์กรวิชาชีพACM/IEEE        
Stakeholder Need 2 : มคอ. 1         
Stakeholder Need 3 : เครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลยัของรัฐ 20 สถาบัน 

       

Stakeholder Need 4 : ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

Stakeholder Need 5 : คณาจารย ์        
Stakeholder Need 6 : นักศึกษา        
Stakeholder Need 7 : ศิษย์เก่า        
 

2.2  แผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และทักษะ (Skill)       

รวมถึงผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

 

PLO 
 

ความรู้ 
 

Attitude 
 

ทักษะ 
LO 

Generic Specific 
1 K1: หลักการและ

ทฤษฎีเชิงลึก 
A1: เข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีเชิงลึก 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 

S1: รู้และเข้าใจ 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 

  

2 K2: ขั้นตอนวิธี 
K3: การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
 

A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 

S3: วิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 

  

3 K2: ขั้นตอนวิธี 
K3: การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
K4: ข้อมูล 

A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
 

S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S3: วิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 
S6: สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
S7: สังเคราะห์ข้อมูล 
S8: การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 

  

4 K5: จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

A5: ตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญ 

S9: ปฏิบัติวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณทาง
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PLO 
 

ความรู้ 
 

Attitude 
 

ทักษะ 
LO 

Generic Specific 
A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
A8: เห็นความส าคัญและ
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

วิชาการและวิชาชีพ 

5 K6: เทคนิคการสืบค้น
ข้อมูล 

A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A5: ตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญ 
A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 
A8: เห็นความส าคัญและ
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S6: สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
 

  

6 K3: การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
K4: ข้อมูล 
K7: หลักการและ
ทฤษฎีของศาสตร์อ่ืน 

A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A8: เห็นความส าคัญและ
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

S1: รู้และเข้าใจ 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S3: วิเคราะห์และ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 
S6: สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
S7: สังเคราะห์ข้อมูล 

  

7 K8: เทคนิคการ
น าเสนอแบบบรรยาย 
K9: เทคนิคการเขียน
ทางวิชาการ 

A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 

S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S6: สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล 
S10: การน าเสนอ
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PLO 
 

ความรู้ 
 

Attitude 
 

ทักษะ 
LO 

Generic Specific 
A8: เห็นความส าคัญและ
ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
A9: เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี 

ข้อมูล 
S11: การเขียน
บทความวิจัยทาง
วิชาการ 
 

 

2.3 ตารางความสอดคล้อง PLOs กับหลักการของ Bloom’s Taxonomy และรายวิชาในหลักสูตร 

PLO คุณลักษณะย่อย รายวิชา 

1 K1: หลักการและทฤษฎีเชิงลึก 
A1: เข้าใจในหลักการและทฤษฎีเชิงลึก 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
S1: รู้และเข้าใจ 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
344-721  องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ 
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์ 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล 
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย 
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773  การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ 
344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
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PLO คุณลักษณะย่อย รายวิชา 

344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 

2 K2: ขั้นตอนวิธี 
K3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
S3: วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์ 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล 
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773  การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ 
344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
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PLO คุณลักษณะย่อย รายวิชา 

344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย 
344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 

3 K2: ขั้นตอนวิธี 
K3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
K4: ข้อมูล  
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S3: วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 
S6: สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
S7: สังเคราะห์ข้อมูล 
S8: การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 

4 K5: จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
A5: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ 
A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
A8: เห็นความส าคัญและยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  
S9: ปฏิบัติวิชาชีพตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย 
344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 
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PLO คุณลักษณะย่อย รายวิชา 

5 K6: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A5: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ 
A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
A8: เห็นความส าคัญและยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S6: สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
344-721  องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ 
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์ 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล 
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย 
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 
344-771 ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773  การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ 
344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
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PLO คุณลักษณะย่อย รายวิชา 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 
344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
344-894  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย 
344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 

6 K3: การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
K4: ข้อมูล 
K7: หลักการและทฤษฎีของศาสตร์อ่ืน 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 
A3: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A8: เห็นความส าคัญและยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง  
S1: รู้และเข้าใจ 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S3: วิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
เพ่ือแก้ปัญหาวิจัย 
S4: การแก้ปัญหาวิจัย 
S5: น าเสนอขั้นตอนวิธี 
S6: สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
S7: สังเคราะห์ข้อมูล 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 
344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 

7 K8: เทคนิคการน าเสนอแบบบรรยาย 
K9: เทคนิคการเขียนทางวิชาการ 
A2: คิดอย่างเป็นระบบ 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
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A6: ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
A7: ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
A8: เห็นความส าคัญและยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
A9: เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี 
S2: การคิดเชิงวิพากษ์ 
S6: สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 
S10: การน าเสนอข้อมูล 
S11: การเขียนบทความวิจัยทาง
วิชาการ 

344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 
344-901  วิทยานิพนธ์ 
344-902  วิทยานิพนธ์ 
344-903  วิทยานิพนธ์ 
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2.4  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาเอก 
      ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ :Learning Outcomes)  
       1. คุณธรรมจริยธรรม 
           1.1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 
           1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 
           1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ  
                เป็นมนุษย์ 
       2. ความรู้ 
           2.1 บอกได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้ 
           2.2 วิเคราะห์ และทดสอบแบบจ าลองสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ 
           2.3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการค้นคว้า วิจัย 
        3. ทักษะทางปัญญา 
           3.1 ศึกษารวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและมีแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยา 
                การคอมพิวเตอร์ 
           3.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
           3.3 ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง 
                มีประสิทธิภาพ 
           3.4 บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและงานวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท 
                ของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
           4.2 ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
                ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
           4.3 ตระหนักในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
       5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
           5.1 ออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา 
                ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
           5.2 สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ 
                สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
           5.3 สืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
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2.5  ตารางแสดงกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ
ผลการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO1: อธิบายและวิพากษ์เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีเชิงลึกที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี 
1.1 บอกได้ถึงหลักการและทฤษฎีท่ี
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษาได้ 

1 .  เน้นหลักการทางทฤษฎี  และ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ 
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 

ประเมินจาก 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3. การรายงาน/แผนงาน 
4. การน าเสนองาน 
5. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

PLO2: วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
2.1 วิเคราะห์ประเมิน และทดสอบ
แ บ บ จ า ล อ ง ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ 

1. มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน 
รวมทั้งการน าเสนอ 
2. จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/ 
แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง 
3. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/
รายวิชาสัมมนา และรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกช่วงเวลา
ท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินจาก 
1. สอบข้อเขียน 
2. การรายงาน/แผนงาน 
3. การน าเสนองาน 
4. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

2.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

1. มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน 
รวมทั้งการน าเสนอ 
2. จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง 
 

ประเมินจาก 
1. สอบข้อเขียน 
2. การรายงาน/แผนงาน 
3. การน าเสนองาน 
4.การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

PLO3: สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ของ
สาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อเป็นฐานในการ
ค้นคว้า วิจัย 

1. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ 

ประเมินจาก 
1. การท ารายงาน/แผนงาน 
2. การน าเสนอ 
3. การได้รับการตอบรับบทความ
วิจัยจากท่ีประชุมวิชาการระดับ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
problem-based learning นานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารท่ี

อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ กพอ.  
 

PLO3: สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.2 ศึกษารวบรวมและสรุปประเด็น
ปัญหาและมีแนวคิดในการสร้างองค์
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ท า ง วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

1. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
2. ให้นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์  
ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีได้อ่าน เพื่อหา
ประเด็นหลักในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
3. ให้นักศึกษาออกแบบและท าการ
ทดลองเพื่อให้น าผลลัพธ์จากการ
ทดลองมาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

ประเมินจาก  
1. ผลการทดลองท่ีสนับสนุนแนวคิด
ใหม่ 

PLO4: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง และไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน Plagiarism 
4.1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและไม่ละเมิดด้าน 
Plagiarism 

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน 
2. ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้
โปรแกรม Turnitinและ Plagiarism 

ประเมินจาก 
1. การส่งงาน/รายงาน 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม 

1. การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้า เรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นรวมท้ังเคารพใน
คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. การท างานเป็นทีม/การน าเสนอ 

4.4 ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวก ในก ารแก้ ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆท้ังในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. การถาม/ตอบ/อภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 

4.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1. การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.6 ตระหนักในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ 
2 . ก า ห น ด ป ฏิ ทิ น ก า ร ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO5: สืบค้นข้อมูลข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
5.1 ประยุกต์ความรู้ทักษะและการ
ใช้ เครื่ องมือ ท่ี เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
2 .  เทคนิ คการวิ เค ราะห์ข้ อมู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

5.2 ออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิ ติประยุก ต์ ต่อปัญหา ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
2 .  เทคนิ คการวิ เค ราะห์ข้ อมู ล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

5.3 สืบค้นตีความและประเมิน
สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ ไข
ปัญหา 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูล 
2. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง อ้างอิงแหล่งท่ีมาท่ี
เชื่อถือได้ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายและสรุปผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO6: แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6.1 บูรณาการความรู้ในสาขา วิชาท่ี
ศึกษาและงานวิจัยกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem-based learning 

ประเมินจากการอภิปราย น าความรู้
ท่ีมีมาบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

PLO7: พูด เขียน และน าเสนอด้านเทคนิคแก่บุคคลทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ  
7.1 สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการ
เขียนพร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของ

1. จัดการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะ
การสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การ
เขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ

ประเมินจาก 
1. ทักษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ผู้เกี่ยวข้อง 

2. สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

2. ทักษะการเขียนรายงาน 
3 .  ทั ก ษ ะก า ร น า เ ส นอ โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จ านวนนักศึกษา ท่ีไปท าวิจัย
ต่างประเทศ 

 

3.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี รายละเอียด 

 
 

ปีที่ 1 

- สามารถอธิบาย และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
ได้เป็นอย่างดีและคิดอย่างเป็นระบบ 

- สามารถวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
- สามารถสืบค้น ข่าวสาร งานวิจัย และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม ไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

 

ปีที่ 2 

- มีทักษะตามรายละเอียดในชั้นปีที่ 1 
- มีทักษะในการวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาวิจัยร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 

 
ปีที่ 3 

- มีทักษะตามรายละเอียดในชั้นปีที่ 2 
- สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
- มีทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา

ของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
- มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของ   
    หลักสูตร 

    ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความหมายดังนี้ 
4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย์ 

4.2 ความรู้ 
1)  บอกได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้ 

2)   วิเคราะห์ และทดสอบแบบจ าลองสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ 

3) สร้างองค์ความรู้ใหม่ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการค้นคว้า วิจัย  

4.3 ทักษะทางปัญญา 
1) ศึกษารวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและมีแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3) ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและงานวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท

ของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

2) ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญเคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3) ตระหนักในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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2) สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3) สืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO1: อธิบายและวิพากษ์เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี
เชิงลึกที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

1.1 บอกได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษาได้ 

                

PLO2: วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีในการ
แก้ปัญหาวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

                

2.1 วิเคราะห์ประเมิน และทดสอบแบบจ าลอง
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ 

                

        2.2 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ                 
PLO3: สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ
เป็นฐานในการค้นคว้า วิจัย 

      
 
 

          

 3.2 ศึกษารวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและมี
แนวคิดในการสร้างองค์ความรูใ้หม่ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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ผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO4: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่ ง  และไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน 
Plagiarism 

                

4.1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพและไม่ละเมิดด้าน Plagiarism 

                

4.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองวิชาชีพและสังคม 

                

4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

                

4.4 ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

                

4.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

                

4.6 ตระหนักในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO5: สืบค้นข้อมูลข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  

                

5.1 ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                

5.2 ออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

                

5.3 สืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหา 

                

PLO6: แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
        6.1 บูรณาการความรู้ในสาขา วิชาท่ีศึกษา
และงานวิจัยกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรู้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PLO7: พูด เขียน และน าเสนอด้านเทคนิคแก่บุคคล
ทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ 

7.1 สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการเขียนพร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
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5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตร 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา 
(Specific Outcomes) 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป 
(Generic Outcomes) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ   

              

344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ   
              

344-721  องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์   
              

344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ                 
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                 

344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม                 

344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ                 

344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว                 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์                 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล                 
344-762  วิทยาการข้อมูล                 
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย   

              
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล   

              
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ   
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา 
(Specific Outcomes) 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป 
(Generic Outcomes) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 

344-771 ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา                 

344-772  โครงข่ายประสาทเทียม                 
344-773  การเรียนรู้ของเคร่ือง                 
344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์                 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน                 

344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ                 

344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์   
              

344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง   
              

344-785 344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนตอ่ความผิดพร่อง                 
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน   

              
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน   

              
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์                 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์                 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย                 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน                 

344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่                 
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา 
(Specific Outcomes) 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป 
(Generic Outcomes) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1   
              

344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2   
              

344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3   
              

344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4   
              

344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5   
              

344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6   
              

344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   
              

344-894  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   
              

344-793  ระเบียบวิธีวิจัย                 
344-901  วิทยานิพนธ์                 
344-902  วิทยานิพนธ์                 
344-903  วิทยานิพนธ์                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 1) ประเมินการทวนสอบฯ จากการประเมินผลแต่ละรายวิชา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 2) ประเมินการทวนสอบฯ จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร 

 3) ประเมินการทวนสอบฯ จากผลการเรียนและการรายงานความก้าวหน้าการท าวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 4) ประเมินการทวนสอบฯ จากผลงานตีพิมพ์ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพต่อจ านวนนักศึกษา 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 1) ประเมินการทวนสอบฯ จากภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2) ประเมินการทวนสอบฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
 โดยทัง้ 2 แบบ ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

47 
42 

50 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม  
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์

และมีเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีการอบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

5) อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรม เรื่อง Plagiarism และความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

6) อาจารย์ใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการรับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือทุน

อ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 มีการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่ งจัด

โครงการโดยกรรมการวิชาการของคณะฯ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งท าผลงานทางวิชาการ 

3) ส่งเสริมให้มหีน่วยวิจัยหรือสถาบันวิจัยท าวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand 
Quality Assurance) โดยในระดับหลักสูตรเลือกใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA) ภายใต้การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
การบริหารหลักสูตร - มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล  
- มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  
- มีการวางแผนการด าเนินงาน การ
ควบคุมและติดตามผลด าเนินงาน 

- มีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 

การบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ 

- มีการรับอาจารย์ใหม่  
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรประธานหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
- มี ระบบส่ ง เสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
- ติดตามผลงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

- มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
- แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 
- มี ค่ า ตอบแทน พิ เ ศษส า ห รั บ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI 
และ Scopus 
- รายงานสรุปผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกปี 
 

การจัดการเรียนการสอน - มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท า
หน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ

- มีการให้ เกณฑ์การให้ระดับขั้น
คะแนนในรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 
- มีการรายงานความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
ติดตามประเมินผลรายวิชา (มคอ.5) ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
- ให้นักศึกษาเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- มีการประเมินผลรายวิชาและทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา 

ผลงานวิจัยที่ เป็นส่วนหนึ่ ง
ของวิทยานิพนธ์ 

- โจทย์วิจัยส่วนหนึ่งมาจากความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
หน่วยงาน ชุมชน/สังคม 
- ให้นักศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง 
และเขียนบทความวิจัย เพ่ือน าเสนอใน
ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

- การตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ/
วา รสารวิ ช าการที่ มี ก รรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรองผลงาน 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
- ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับ 
ACM (Association for 
Computing Machinery), IEEE 
(The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), Web of 
Science หรือ Scopus 
 

จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรมทาง
วิชาการ โดยไม่คัดลอกผลงาน 
- มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการ (Turnitin) 

- คะแนนจากการใช้โปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดย
ภาควิชาฯ จัดท าแผนครุภัณฑ์ 5 ปี เพ่ือ
จั ด ซื้ อ สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุ ครุภัณฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ เ พ่ื อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

- แบบประเมินสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
คณาจารย์ นักศึกษา 
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2.  บัณฑิต 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 - สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  - แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง 
  - แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

1) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต (ทุก 3-5 ปีการศึกษา) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาพัฒนา
บัณฑิตศึกษา 

2) มีการติดตามดุษฎีบัณฑิต (ทุก 3-5 ปีการศึกษา) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

 

3.  นักศึกษา 
3.1  การรับนักศึกษา 

- ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ผ่านช่องทางการรับสมัครของบัณฑิต
วิทยาลัย และเว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

- มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

- มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการน าไปใช้ในการสอบวัด
คุณสมบัติก่อนเข้าศึกษา 
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3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 
แนะน า หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แก่นักศึกษา  

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่แนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแรกเข้าเกี่ยวกับ
การจัดแผนการเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ จนกระทั่งนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

- ก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ หรือปัญหา รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ 

      3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 

- จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 

- จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 

4.  คณาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการ 
  บริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ 

 คณะกรรมการประจ าคณะ สภามหาวิทยาลัย  
4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย์ 

มีระบบอัตราก าลัง มีการก าหนดภาระงานให้คณาจารย์ มีการวางแผนก าหนดจ านวนอาจารย์
ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ และจ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปี 

4.1.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.1.5 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
สนับสนุนเงินเพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของ
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การให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการ
ตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้ง อาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการท าวิจัย 

 

4.2  คุณภาพคณาจารย์ 
4.2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ผ่านการติดตามรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

4.2.2   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 

 

4.3  ผลท่ีเกิดกับคณาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
 

5.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2  โครงสร้างรายวิชา และ Curriculum 

mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ใช้บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง โดยอาศัยข้อมูลจาก

การใช้หลักสูตรเดิม เช่น ข้อมูลจากคณาจารย์ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น ตลอด
ถึง ข้อมูลจากการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ น าข้อคิดเห็นในข้อ 3 มาประมวลและพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
6) ส่งร่างที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน าต่อคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัย 
8) เสนอหลักสูตรจากที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย 

และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านวญในเนื้อหาที่สอน 
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดท า มคอ 3, 4, 5, 6 
1) อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 

3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3, 4, 5, 6 
จากนั้นน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 

3) อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ.3/ มคอ.4 ไม่เกิน 30 วัน หลังวันเปิดภาค
การศึกษา และส่ง มคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียน การสอนของแต่ละวิชาในช่วงต้นของ
การเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือดูแลด้านการเรียน  
2) ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
3) การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง หรือมีความ

ประพฤติไม่เหมาะสม 
4) มีการก าหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา เพ่ือ

รายงานความก้าวหน้าในการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ หรือปัญหา รวมทั้งการให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ และน าเสนอความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ทั้งของหลักสูตร และคณะ 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / คณะกรรมการวิชาการฯ จัดตั้งคณะกรรมการในการ

พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาเกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดย
คณะกรรมการประจ าคณะจากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
3) อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดการเรียนการสอน 
4) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ภายใน 30 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  โดยภาควิชาฯ จัดท าแผน
ครุภัณฑ์ 5 ปี เพ่ือจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีห้องสมุด (ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร) ที่ให้บริการ

ฐานข้อมูลทางวิชาการ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ (เช่น E-Book) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษา
อย่างมาก ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้สืบค้นหาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
 นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับงานวิจัยในกลุ่มต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1) ปัญญาประดิษฐ์ 
2) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต์ 
3) การประมวลผลภาพ 
4) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
5) วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ด้วยระบบการจัดสรรงบประมาณของคณะและภาควิชา ท าให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการเสนอเพ่ือจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และการวิจัยตอบสนองต่อการใช้งา น
นอกจากนั้นยังได้ประสานกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวี
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สุนทร) ในการสั่งซื้อหนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ วารสารและสื่อการศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1)  ภาควิชาฯ ประสานงานในการพบปะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
 2)  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึก
การประชุมทุกครั้ง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนดภายใน  
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล 
การเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎีบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา 
2) สังเกตการณ์โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 4)  ภาควิชาฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษา 
2) ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา 
3)  มหาวิทยาลัยฯ ประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม ่
4)  มหาวิทยาลัยฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5)  ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPIs)  
ในหมวดที่ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง 

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  มุ่ ง เน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสามารถน าไปสู่การ
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือชุมชน/สังคมระดับต่าง ๆ และต่ า
กว่าอุดมศึกษาได้ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม  

ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  มุ่ ง เน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์ วิจัยเชิงลึกทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาซับซ้อนหรือคิด
นวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เป็นนวัตกร
ที่ ส ร้ า งและประยุ กต์ อ งค์ ความรู้ ท า งวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปใช้ในอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/
สังคมในระดับต่าง ๆ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 

หลักการและเหตุผล 
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 และได้เปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ท าการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 โดยภาควิชาฯ ได้
ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการ
แสวงหา พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประยุกต์สารสนเทศชั้นสูง และ
ปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมหรือกระบวนการ
เสนอสิ่ ง ใหม่ทางด้ านวิทยาการคอมพิว เตอร์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมนานาชาติด้วยเหตุนี้ ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักการและเหตุผล 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอนใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 เป็นหลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้ 
ท าให้มีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการ และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย โดยเน้นการ
แสวงหา พัฒนา และสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ใหม่ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสาขาที่ท าวิจัย
เชิงลึก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์การประยุกต์สารสนเทศ
ขั้นสูง การประมวลผลภาพ ความปลอดภัยสารสนเทศ 
การประมวลผลแบบกระจาย ระบบฝั งตัว  และ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน ชุมชน/สังคม ได้ หรือกระบวนการเสนอสิ่ง
ใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้ง ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) 
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นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติในการปฏิรูป
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างงานวิจัยในเชิงลึกได้   
      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงเห็นสมควรที่
ต้องมีการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้น เพ่ือการผลิตก าลังคนใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ทางวิชาการในเชิงลึก ครอบคลุมถึงการ
ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ ครอบคลุมถึงทักษะในการน าเสนอและ
อภิปรายโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และเป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

วัฒนธรรมดิจิทัล  (Digital Culture) และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มีผลกระทบต่อสังคม 
วัฒนธรรม คุณภาพชีวิตในชีวิตประจ าวันของคนเรามาก
ขึ้น (Digital Transformation) 

ด้วยเหตุนี้ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึง
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ให้กับ
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สนใจทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม นโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติในการปฏิรูปการ
เรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างงานวิจัยในเชิงลึกได้ เพ่ือ
ผลิตก าลังคนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการในเชิงลึก 
ครอบคลุมถึงการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติ ครอบคลุมถึงทักษะในการ
น าเสนอและอภิปรายโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และเป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พ่ือการค้นคว้ า  เ รี ยนรู้  และวิ จัยด้ านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถพ่ึงตนเองทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และเป็นหนทางไปสู่ความสามารถในการเป็นผู้น าทาง
วิชาการทัดเทียมนานาชาติ 
2)  พัฒนาทักษะทางปัญญาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบ

วัตถุประสงค์ 
1 )  ผลิ ตดุษฎี บัณฑิตที่ มี คว ามรู้  เ ป็ นนวั ตกรที่ มี
ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการค้นคว้า เรียนรู้ และ
วิจัยเชิงลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนท าให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองทางด้าน
เทค โน โ ล ยี ค อม พิ ว เ ต อร์ แ ล ะ เป็ นห นท า ง ไป สู่
ความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการทัดเทียม
นานาชาติ 
2)   พัฒนาทักษะทางปัญญาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ใหม่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ
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เ พ่ื อการ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ทางด้ าน
ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/สังคมระดับ
ต่าง ๆ 
3)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.1  เป็นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยม อับดับหนึ่ง) หรือได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

1.1.1  เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

1.1.2  มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารมาอย่างน้อย 5 ปี 
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและ 

1.2  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

2.1 เป็ นผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ หรือ 

2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารมาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและ 

2.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1)  แบบ 1.1  

1.1  เป็นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ( วิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์  หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 หรือ   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

1.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

1.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2)  แบบ 2.1  

2.1  เป็นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.30 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ หรือ 

2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารมาอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2.3  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

2.4  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)  แบบ 1.2  

3.1 เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ)หรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โดยได้เกียรตินิยม อับ
ดับหนึ่ง หรือได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

3.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4)  แบบ 2.2  

4.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต โดยได้เกียรตินิยม อับดับหนึ่ง หรือได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

4.1.1 เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ 

4.1.2 มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารมาอย่างน้อย 5 ปี 
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

4.2  มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
4.3  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2562) 

หมวดวิชาเลือก 
- 
- 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ 
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การออกแบบเชิงวัตถุ 
- 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์  
344-761  ระบบฐานข้อมูล 
- 
-    
- 
- 
344-771  โครงข่ายประสาทเทียม  
344-772  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
- 
- 
- 
344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ  3(3-0-6) 
344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์  3(3-0-6) 
344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง  
344-784  การออกแบบระบบดิจิตอลที่ทนต่อ 

ความผิดพร่อง  
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน  
 

หมวดวิชาเลือก 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
คงเดิม 
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
คงเดิม  
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว  
คงเดิม 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล    
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย   
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773  การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774  การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
คงเดิม   
คงเดมิ     
คงเดิม       
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อ 

ความผิดพร่อง  
คงเดิม 
คงเดิม          
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หลักสูตรเดิม (2555) หลักสูตรปรับปรุง (2562) 

หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
- 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 3(3-0-6)Distributed Computer Systems 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  
344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 
344-894  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
344-895  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6) 
344-896  หวัข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4  
344-897  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5  
344-898  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6  

หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
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ภาคผนวก ข 

ส่วนที่ 1  ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้

เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็น

หลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้ 

ท าให้มีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยน

ทางด้านวิชาการ และมีการจัดการเรียนการ

สอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ คิ ด  วิ เ ค ร าะห์ 

สังเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย โดยเน้นการแสวงหา 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม ่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสาขา

ที่ท าวิจัยเชิงลึก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์การ

ประยุกต์สารสนเทศขั้นสูง การประมวลผล

ภาพ ความปลอดภัยสารสน เทศ การ

ประมวลผลแบบกระจาย ระบบฝังตัว และ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/สังคม 

ได้ หรือกระบวนการเสนอสิ่งใหม่ทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้ง ใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 

Technologies)วัฒนธรรมดิจิทัล  (Digital 

Culture) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มีผลกระทบต่อสังคม  

 หลั ก สู ต รป รั ชญาดุ ษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎี

บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 

ความสามารถทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  ให้สามารถวิ เคราะห์ 

วิจัยเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหา

ซั บ ซ้ อนห รื อคิ ด น วั ต ก ร ร ม 

ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ท า ง

คอมพิวเตอร์ เป็นนวัตกรที่สร้าง

และประยุกต์องค์ความรู้ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน

อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ห น่ ว ย ง า น 

ชุมชน/สังคมในระดับต่าง ๆ 

ค ว บ คู่ กั บ ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม 

1)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ 
เป็นนวัตกรที่มีความสามารถในการ
สื่อสารเพ่ือการค้นคว้า เรียนรู้ และ
วิ จั ย เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์  เ พ่ือแก้ ไขปัญหา
ซับซ้อนท าให้ประเทศไทยสามารถ
พ่ึ งตน เองทางด้ าน เทคโน โลยี
คอมพิวเตอร์และเป็นหนทางไปสู่
ความสามารถในการเป็นผู้น าทาง
วิชาการทัดเทียมนานาชาติ 
2)   พัฒนาทักษะทางปัญญาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
หน่วยงาน ชุมชน/สังคมระดับ   
ต่าง ๆ 
3)   ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
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หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ 

วัฒนธรรม คุณภาพชีวิตในชีวิตประจ าวันของ
คนเรามากขึ้น (Digital Transformation) 
ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการ 
ต่อยอดความรู้ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม นโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษาแห่งชาติในการ

ปฏิรูปการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

และสามารถสร้างงานวิจัยในเชิงลึกได้ เพ่ือ

ผ ลิ ต ก า ลั ง ค น ใ นส า ข า วิ ช า วิ ท ย าก า ร

คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์

ทางวิชาการในเชิงลึก ครอบคลุมถึงการ

ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการที่

ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 

ครอบคลุมถึงทักษะในการน าเสนอและ

อภิปรายโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และเป็นผู้

มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและ

วิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถปุระสงค์กับรายวิชา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอดคล้อง 

1)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี ความรู้  เป็นนวัตกรที่ มี
ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการค้นคว้า เรียนรู้ และ
วิจัยเชิงลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนท าให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองทางด้าน
เทค โน โ ลยี ค อม พิ ว เ ตอร์ แ ล ะ เป็ นหนทา ง ไปสู่
ความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการทัดเทียม
นานาชาติ 
 

 
 
 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
344-721  องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ   
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง    
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว  
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์ 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล    
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย   
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773 การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774 การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ  3(3-0-6) 
344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์  3(3-0-6) 
344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอดคล้อง 
 344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 

344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 
344-894  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย   
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3   
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-901  วิทยานิพนธ์   
344-902  วิทยานิพนธ์    
344-903  วิทยานิพนธ์   
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5  
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 

2)   พัฒนาทักษะทางปัญญาเพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ใหม่ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  และ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม หน่วยงาน ชุมชน/สังคม
ระดับต่าง ๆ 
 

344-711  การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
344-712  วิทยาการเข้ารหัสลับ 
344-713  ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
344-721  องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ   
344-731  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง    
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม 
344-742  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
344-743  การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตัว 
344-751  วิธีการซอฟต์แวร์ 
344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
344-762  วิทยาการข้อมูล 
344-763  การวิเคราะห์เชิงโครงข่าย   
344-764  การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 
344-765  การเรียนรู้และการค้นคืนสารสนเทศ 
344-771  ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 
344-772  โครงข่ายประสาทเทียม 
344-773 การเรียนรู้ของเครื่อง 
344-774 การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 
344-775  การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอดคล้อง 
 344-781  ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ  3(3-0-6) 

344-782  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์  3(3-0-6) 
344-783  คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 
344-785  ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 
344-811  ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท์ 
344-821  การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  
344-851  การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
344-893  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 
344-894  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย   
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3 
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-901  วิทยานิพนธ์   
344-902  วิทยานิพนธ์    
344-903  วิทยานิพนธ์   
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 

3) ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

344-791  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1  
344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2 
344-793  ระเบียบวิธีวิจัย   
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3   
344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 4 
344-901  วิทยานิพนธ์   
344-902  วิทยานิพนธ์   
344-903  วิทยานิพนธ์   
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 5 
344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ์ 6 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์หลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์  
Outcome-Based Education (OBE) 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1.  มีความรอบรู้ทั้งทางดา้นทฤษฎี
คอมพิวเตอรช์ั้นสูงส าหรับออกแบบ
ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาและ
ประเมินประสิทธิภาพ 

       

2. มีทักษะในการแก้ปัญหาจริงจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

       

3.  มีทักษะผลิตนวัตกรรมหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ 

       

4.  มีทักษะบูรณาการความรู้เขา้กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆ 

       

5. มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการผลิต
นวัตกรรมหรือผลงานวิจัยเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1. โครงสร้างหลักสูตรเหมาะสม คณาจารย์มีประสบการณ์
งานวิจัยมาก 
 

- 

2. วิชาบังคับสองวิชา 344-711, 344-721 เป็นวิชาแกนที่
แท้จริงของ comp sci 
 

- 

3. วิชาบังคับเลือก 344-761 น่าจะตั้งชื่อให้ต่างจากวิชาใน
ระดับปริญญาตรี เนื้อวิชาเหมาะสม 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยเปลี่ยน
ชื่อจากระบบฐานข้อมูล  เป็นแนวคิดและการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล 

4. วิชาเลือกที่เหลือที่ให้เลือก 15 หน่วยกิต เหมาะสม
เพราะสอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร แต่
บางวิชาชื่อเหมือวิชาในระดับปริญญาตรี เช่น  
วิชา 344-771 ต้องเปลี่ยนให้ชื่อตรงกับเนื้อที่สอน 
 

หลักสูตรได้แก้ไขชื่อรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เ นื้ อ ห า ใน ร าย วิ ช า แล้ ว  โ ด ย เปลี่ ย น ชื่ อ จ า ก
ปัญญาประดิษฐ์  เป็นปัญญาประดิษฐ์และการ
แก้ปัญหา 

5. จ านวน papers ที่ต้องพิมพ์ก่อนจบในหน้า 52 ข้อ 4 
แบบ 2 ไม่ชัดเจน 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6. ในหน้า 52 ข้อ 3 แบบ 1 แบบของการพิมพ์ผลงานมี
สองแบบคือ พิมพ์ 2 journal papers หรือ พิมพ์ 1 
journal paper และ 2 proceedings paper ถ้า
ก าหนดแบบนี้ นักศึกษาจะเลือกแบบ 1 journal 
paper และ 2 proceedings paper แน่นอนเพราะ
ง่ายกว่าแบบแรก แนวทางนี้จะท าให้ผลงานของอาจารย์
แล ะภ าควิ ช า ไ ม่ เ ต็ มที่ เ ว ล าที่ ป ร ะ เมิ นคุณภ าพ 
นอกจากนั้น บทความที่พิมพ์ในที่ประชุมวิชาการจะใช้
ขอต าแหน่งวิชาการได้อย่างมากสุดในระดับ ผศ. แต่
อาจใช้บ้างในระดับ รศ. ระดับ รศ. ต้องมี journal 
papers ปน แต่ระดับ ศ. ต้องใช้ journal papers 
เท่านั้น 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โอม  ศรนิล 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1.   หน้า 3 รูปแบบความร่วมมือฯ 
ข้อ 7) เพ่ือไปบรรยายและท าการวิจัยในต่างประเทศ 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

2.   หน้า 4 ข้อ 8.3 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาจไม่
จ าเป็นต้องมี เพราะเป็นเพียงด้านหนึ่งที่เก่ียวข้องกับ CS 
เท่านั้น 

 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3.   วัตถุประสงค์ข้อ 1 อาจตัดออก “ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ” 

 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

4.   วัตถุประสงค์ข้อ 2 น่าจะมาก่อนข้อ 1  ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
5.   ในวิชา Computer System Organization ควรจะมี

เนื้อหาที่ส าคัญของ operating system อยู่บ้าง 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6.   ในปัจจุบัน AI เขา้ไปมีบทบาทในทุกสาขา เสนอว่าถ้า
เป็นไปได้นักศึกษาปริญญาเอกน่าจะถูกบังคับเรียนวิชา 
AI ประเด็นนี้ขอให้ขึ้นกับการพิจารณาของกรรมการ
หลักสูตร 

 

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เรียนวิชานี้เป็น
วิชาบังคับในระดับหนึ่ง โดยวิชานี้เป็นวิชาที่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้อยู่แล้ว 

7.   วิชาเลือก อาจเพ่ิมวิชาที่เกี่ยวกับ 
a. เทคโนโลยีในการจัดการ Big Data  
 
 
b. วิชาขั้นสูงด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
ได้เพ่ิมเนื้อหาเรื่อง Big Data  
ลงในรายวิชา 344-762 วิทยาการข้อมูลแล้ว 

 
ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

8.   วิชา Artificial Neural Networks อาจรวมเนื้อหา

เกี่ยวกับ deep learning เข้าไปด้วย 
 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดย คุณมรกต กุลธรรมโยธิน 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1.  โครงสร้างหลักสูตร เหมาะสมแล้ว มีทางเลือกให้

นักศึกษาได้จัดการเรียนตามความถนัดและเหมาะสมกับ

ตัวเอง 

- 

2.   รายวิชาในหลักสูตร เหมาะสมแล้ว มีกลุ่มวิชาให้เลือก

หลากหลาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับสังคม

ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นักศึกษาคงต้องไปศึกษาเพ่ิมเติม 

เพราะรายวิชาที่ให้เรียนก็ยังดูไม่ลึกซึ้งนัก รวมไปถึงคง

ต้องพิจารณาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในลักษณะ   

ใหม่ ๆ เช่น Micro service, Software defined 

everything, Native cloud software เป็นต้น 

หลักสูตรฯ มีวิชา 344-893 และ 344-894 หัวข้อ
พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 จ านวน 3 
และ 2 หน่วยกิต ตามล าดับ เพ่ือให้สามารถเปิด
รายวิชาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในปัจจุบัน เช่น 
Micro service, Software defined everything, 
Native cloud software เป็นต้น 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดย ดร.ปรารถนา ดีประเสริฐกุล 

ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

1.   เสนอเพ่ิมวิชาเหมืองข้อมูล หรือ Data Mining 

ในหมวดวิชาเลือกอีก 1 วิชา เพ่ือให้เข้ากับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความสนใจและใช้งาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ในทุกภาคส่วน

ของประเทศ 

ด าเนินการแก้ไขชื่อรายวิชา และเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา 

344-764 จากเดิมชื่อวิชา การคลังข้อมูล เป็น การ

คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 

 

2.  เสนอให้ก าหนดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษให้

ชัดเจนในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ใน

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุ งนี้  เนื่ องจากเป็น

หลักสูตรนานาชาติ 

 

เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การประเมิน

ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญา

เอกหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3.  แก้ไขค า หน้า 17 วิชา 344-765 Information 

Learning and Retrieval การเรียนรู้และการ

ค้นคืนสารสน เทศ ให้สลับบรรทัดชื่ อวิ ช า

ภาษาไทยขึ้นก่อนชื่อภาษาอังกฤษ 

ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ภาคผนวก ง 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อินทจักร์ 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด  วศ.ด.  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
344-482 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-2-5) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 3(3-0-6) 
344-781 ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงค านวณ 3(3-0-6) 

344-782 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์  3(3-0-6) 

344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง  3(3-0-6) 

344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

344-903 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

(1) Intajag, S., Bhurayanontachai, P. and Kansomkeat, S. (2016). Histogram 

specification with generalised extreme value distribution to enhance retinal 

images. Electronics Letters, 52(8), pp.596-598. 

 2.  ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตพีิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 
 (1) S. Chankhachon and S. Intajag, "Generalized Extreme Value Trimmed Filter for 

Random Impulse Noise Suppression in Color Images", 2018. in the 18th 
International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2018), 
PyeongChang, Gang Won, Korea, October 17-20,  2018. pp. 481-486. 
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 (2) S. Ransewa, N. Elz, N. Thanon and S. Intajag, "Anomaly detection using Source 
Port Data with Shannon Entropy and EWMA Control Chart", 2018. in the 18th 
International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2018), 
PyeongChang, Gang Won, Korea, October 17-20,  2018. pp. 596-601. 

 (3) P. Vonghirandecha, M. Karnjanadecha and S. Intajag, "Visual Contrast 
Enhancement by Histogram Modification Based on Generalized Extreme Value 
Distribution", in International Conference on Intelligent Systems and Image 
Processing 2016 (ICISIP2016), September 8-12, 2016, Kyoto, Japan, 2016, pp. 45-
52. 

(4) S. Chankhachon and S. Intajag,  "Generalized Extreme Value Filter to Remove 
Mixed Gaussian-Impulse Noise", PRICAI 2016: Trends inArtificial Intelligence 
Volume 9810 of the series Lecture Notes in Computer Science,  pp. 55-67, 
2016. DOI 10.1007/978-3-319-42911-35. 

(5) S. Chankhachon, and S. Intajag, 2015, "Resourceful Method to Romove Mixed 
Gaussian-Impulse Noise in Color Images", in the 12th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), July 
22-24, 2015, HatYai, Songkhla, Thailand, 2015, pp.18-28. 
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล  
วุฒกิารศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น 3(2-2-5) 

344-498 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม 1(1-0-2) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

344-611 วิทยาการเข้ารหัสลับ 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-712 

344-721 

วิทยาการเข้ารหัสลับ 

องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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344-742 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ    3(3-0-6) 

344-901 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์     48(0-144-0) 

344-903 วิทยานิพนธ์     72(0-216-0) 
 
 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
(1) N. Keawpibal, L. Preechaveerakul, and  S. Vanichayobon. (2019). "Optimizing 

Range Query Processing for Dual Bitmap Index", Walailak Journal of Science 

and Technology (WJST), Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science 

and Information Technology, Vol. 16, No. 2, 2019, pp. 133 - 142. 

(2) S. Chusri S., L. Preechaveerakul, D. Saelee, and S. Vanichayobon. (2015). RTANS: 
A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone, International 
Journal of Information Processing and Management (IJIPM), 6(1), pp. 56 – 63. 

(3)     Fudailah Duemong and Ladda Prechaveerakul, "Applying Pell Numbers for 
Efficient Elliptic Curve Large Scalar Multiplication", 2018. in the 22nd 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2018), 
Chiang Mai, Thailand, November 21-24, 2018. pp. 204-207. 

2.  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1) บัสรันดร์ ดาเลาะ, วรารัตน์ จักรหวัด, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และลัดดา  ปรีชาวีรกุล, “กลไก
แฟ้มข้อมูลที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสลับและการซ่อนข้อมูลในภาพ”, การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 
2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 272-277. 

(2) ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5 -6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 
2561, หน้า 569-574. 

(3) นภัทร ยิ้มจันทร์, โสรยา สิงสาโร, ผุสดี มุหะหมัด และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบการเข้ารหัส
ข้อความส าหรับรหัสคิวอาร์”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 8, 
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 2559, หน้า 215-218. 

(4) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. 
Vanichayobon, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded 
Bitmap Index", in the 12th International Joint Conference on Computer Sciences 
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and Software Engineering (JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 
2015, pp. 309-314.  

(5) เจ๊ะอาซียะ มามุ,  ฮามีดะ เจะแต,  ศิริรัตน์ วณิชโยบล และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 2558, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ”, การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 
2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 30-34. 

(6) บัสรันดร์ ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุล  และศิริรัตน์ วณิชโยบล , “ระบบ
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้รหัสคิวอาร์”,  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558,ตรัง, 
ประเทศไทย, 2558, หน้า 597-601. 

(7) วรัญญู ธรรมโชติ, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์,“ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัย”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, 
ประเทศไทย, 2558, หน้า 40-44. 

(8) อารี บุญธรรมโม และลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
การซ่อนข้อมูลบน OBEC LMS” การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้ง
ที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 499-
502. 

 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-262 ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
344-371 ปัญญาประดิษฐ์ 1 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-571 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-771 ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

344-772 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

344-774 การท าให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

344-793 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
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344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

 ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(1) A. Nitchot, W. Wettayaprasit, and L. Gilbert. (2018). Assistive tool for 
constructing knowledge structures and suggesting related study materials links, 
Education and Information Technologies Journal, pp. 219-230. 

(2)     B. Somboonsuke, W. Wettayaprasit, and P. Wettayaprasit. (2015). Micro halal 
community enterprise database system: Case study in Pattani and Songkhla 
provinces, Kasetsart Journal - Social Sciences, pp. 568-576. 

 
2.  ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1) Win Win Myo, Wiphada Wettayaprasit, and Pattara Aiyarak, 2019. "Designing 
Classifier for Human Activity Recognition Using Artificial Neural Network." 2019 
IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems 
(ICCCS2019), February 23-25, 2019, Singapore, pp. 81-85. 

(2) Myo W., Wettayaprasit W., Aiyarak P., 2018. "A noble feature selection method 
for human activity recognition using Linearly Dependent Concept (LDC)."  ACM 
International Conference Proceeding Series, 8 February 2018, Kuantan, 
Malaysia, pp. 173-177. 

(3) A. Nitchot, W. Wettayaprasit, and L. Gilbert, "Monitoring, teaching and learning 
using knowledge maps and structures (MyTeLeMap)", in the 2nd Joint 
International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017: Digital 
Economy for Sustainable Growth, (ICDAMT), 2017, pp. 189-194. 

(4) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. 
Vanichayobon, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded 
Bitmap Index", in the 12th International Joint Conference on Computer 
Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, 
July 22-25, 2015, pp. 309-314.  
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ วณิชโยบล 
 วุฒกิารศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

344-462 ระบบสนับสนุนการจัดการและตัดสินใจ 3(3-0-6) 

344-464 คลังข้อมูลและการสืบเสาะ 3(3-0-6) 

345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

345-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-511 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

344-562 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

344-662 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 

344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

344-764 การคลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 

344-762 วิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 

344-811 ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 3(3-0-6) 

344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

344-903 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
 
 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
(1) N. Keawpibal, L. Preechaveerakul, and  S. Vanichayobon. (2019). "Optimizing 

Range Query Processing for Dual Bitmap Index", Walailak Journal of Science 
and Technology (WJST), Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science 
and Information Technology, Vol. 16, No. 2, 2019, pp. 133 - 142. 
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(2) S. Chusri, L. Preechaveerakul, D. Saelee, and S. Vanichayobon. (2015).RTANS: A 
Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone, International 
Journal of Information Processing and Management (IJIPM), 6(1), pp. 56 – 63. 

2.  ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1) บัสรันดร์ ดาเลาะ, วรารัตน์ จักรหวัด, ศิริรัตน์ วณิชโยบล และลัดดา  ปรีชาวีรกุล, “กลไก
แฟ้มข้อมูลที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสลับและการซ่อนข้อมูลในภาพ”, การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 
2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 272-277. 

(2) อนุชา ค าประไพ, สมศรี จารุผดุง, วรารัตน์ จักรหวัด, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบติดตาม
ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5 -6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 
2561, หน้า 642-647. 

(3) ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5 -6 กรกฎาคม 2561, จ.เชียงใหม่, 
2561, หน้า 569-574. 

(4) S. Qureshi and S. Vanichayobon, 2017, "Evaluate Different Machine Learning 
Techniques for Classifying Sleep Stages on Single-Channel EEG",in the 14th 
International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering 
(JCSSE2017), July 12-14, 2017, Nakhon Si Thammarat, Thailand, pp. 1-6, DOI: 
10.1109/JCSSE.2017.8025949. 

(5) อานนท์ จันทรัตน์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, “วินิจฉัยโรคจากการสังเกตอุจจาระ”, การประชุม
วิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), วันที่ 27-29 
กรกฎาคม 2559, ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 2559, หน้า 399-402. 

(6) อัชอารีย์ บิลละเตะ, พัชรา รัตนคช และศิริรัตน์ วณิชโยบล,  “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส าหรับติดตามนักศึกษาต่างชาติ”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ 
ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559,ประจวบคีรีขันธ์, ประเทศไทย, 
2559, หน้า 643-648. 

(7) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. 
Vanichayobon, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded 
Bitmap Index", in the 12th International Joint Conference on Computer Sciences 
and Software Engineering (JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 
2015, pp. 309-314. 
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(8) เจ๊ะอาซียะ มามุ, ฮามีดะ เจะแต, ศิริรัตน์ วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล , “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ”,การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 
2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 30-34. 

(9) บัสรันดร์ ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ  ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน์ วณิชโยบล , 2558, "ระบบ
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้รหัสคิวอาร์" , การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
งานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, หน้า 597-
601. 

(10) วรัญญู ธรรมโชติ, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ,“ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัย”, การประชุมวิชาการงานวิจัย
และงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558,ตรัง, 
ประเทศไทย, 2558, หน้า 40-44. 

(11) สุรีย์รัตน์ เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์,“ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการดูแลจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร”, การประชุม
วิชาการงานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 
กรกฎาคม 2558, ตรัง, ประเทศไทย, 2558, หน้า 35-39. 

 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี   ดวงสุวรรณ 
 วุฒกิารศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกติ 
344-371 ปัญญาประดิษฐ์ 1 3(3-0-6) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 
345-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-571 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-773 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
344-841   การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3(3-0-6) 

344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
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344-903 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
  1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   

(1)    J. Duangsuwan and P. Saeku, (2018). Semi-automatic Classification Based on ICD 
Code for Thai Text-Based Chief Complaint by Machine Learning Techniques, 
International Journal of Future Computer and Communication, 7(2), pp. 37-41. 

 2.  ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 
(1) J. Duangsuwan, and P. Saeku, "Improving accuracy in Thai sign and symptom 

classification using context-free grammar approach", in the 10th International 
Conference on Computer and Automation Engineering, ICCAE 2018, Brisbane, 
Australia, February 24-26, 2018. pp.70-74. 

(2) P. Saeku, and J. Duangsuwan, "Signs and symptoms tagging for Thai chief 
complaints based on ICD-10", in  International Conference on Algorithms, 
Computing and Systems, ICACS 2017, August 10, 2017, Jeju Island, South Korea, 
2017, pp.44-49. 

(3) ณัฐนรี  ศรีไชย และจารุณี  ดวงสุวรรณ, "e-PTA: The Project Progress Tracking 
Application", in the 9th ECTI-CARD 2017, 25-28 กรกฎาคม 2560,  อ.เชียงคาน, จ.เลย, 
ประเทศไทย, 2560, pp. 233-236. 

(4) ภวินท์  แซ่คู, จารุณี  ดวงสุวรรณ,  และลัดดา ปรีชาวีรกุล,  "การระบุอาการและอาการแสดง
จากข้อความบอกเล่าอาการส าคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 โดยขั้นตอนการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ",in the 20th International Computer Science and 
Engineering Conference, December 14 - 17, 2016, Chiang Mai, Thailand, 2016. 
pp. 665-669. 

(5) ณัฐริกา ลิขิตจรรยารักษ์ และจารุณี  ดวงสุวรรณ, "Healthcare Queuing Application: A 
Case Study of Songklanagarind Hospital", การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-CARD 2016), วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559,ประจวบคีรีขันธ์, 
ประเทศไทย, 2559, หน้า 391-394. 

(6) N. Keawpibal, J. Duangsuwan, W. Wettayaprasit, L. Preechaveerakul and S. 
Vanichayobon, "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on Encoded 
Bitmap Index", in the 12th International Joint Conference on Computer Sciences 
and Software Engineering (JCSSE2015), HatYai, Songkhla, Thailand, July 22-25, 
2015, pp. 309-314. 
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6. ดร. นิวรรณ  วัฒนกิจรุ่งโรจน์ 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-141 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
344-233 การวิเคราะห์และการค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
344-473 หลักการโครงข่ายประสาทเทยีม 3(3-0-6) 
345-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2(2-0-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-563 การสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6) 
344-573 เครือข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
344-663 การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
344-591 สัมมนา 1(0-2-1) 
344-601 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
344-603 สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

344-771 โครงข่ายประสาทเทียม  3(3-0-6) 

344-791 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 1(0-2-1) 

344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 
 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 1.  ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ไม่มี 
 2.   ผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1) ณิชาภัทร  ปิ่นโพธิ์ และ นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์,  “การแทนข้อความแสดงความคิดเห็นด้วย
เวกเตอร์ที่ใช้พ้ืนที่น้อย”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(National Conference on Information Technology : NCIT) ครั้งที่ 10, วันที่ 24-25 
ตุลาคม 2561, หน้า 109 – 114. 
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(2) Sasiporn Tongman and Niwan Wattanakitrungroj, “Classifying Positive or 
Negative Text Using Features Based on Opinion Words and Term Frequency - 
Inverse Document Frequency”, 2018 5th International Conference on Advanced 
Informatics: Concept Theory and Applications (ICAICTA), Krabi, Thailand, August, 
14-17, 2018, หน้า 159-164. 

(3) นัสริน ไชยบัญดิษฐ์ และนิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์,  "เครื่องมือสนับสนุนการฝึกเขียนพยัญชนะ
ไทยส าหรับเด็ก",  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 (ECTI-
CARD 2016), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559, หน้า 639 – 642. 

 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์  กานต์สมเกียรติ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วศ.ด.  สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-351 การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ 2(1-2-3) 
344-352 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
344-441 การสร้างตัวแปลภาษา 3(3-0-6) 
344-451 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
344-453 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
344-591 สัมมนา 1(0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-751 วิธีการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

344-851 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  3(3-0-6) 

344-901 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

344-902 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
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 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 1.  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   

(1) P. SaeUeng, S. Skrbic, S. Kansomkeat, and A. Thadadech. (2017). A GPFCSP-
Based Fuzzy XQuery Interpreter,Journal of Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering (JTEC), 9(2-2), pp. 35-40, 2017. 

(2) N. Chuaychoo, and S. Kansomkeat, (2017). Path Coverage Test Case Generation 
Using Genetic Algorithms, Journal of Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering (JTEC), 9(2-2), pp. 35-40. 

(3) S. Intajag, P. Bhurayanontachai and S. Kansomkeat. (2016). Histogram 
specification with generalised extreme value distribution to enhance retinal 
images. Electronics Letters, 52(8), pp.596-598. 

(4) Journal of Machine Learning and Computing, February 2016, 6(1), pp. 32 – 35. 

S. Sukpisit, S. Kansomkeat, P.SaeUeng, A. Thadadech, and S. Skrbic. (2016). 

Polygon Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility Calculations, 

International 

 

 2.   ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 
(1) J. Polpong, and S. Kansomkeat, "Syntax-based Test Case Generation for Web 

Application",in Proceedings of the International Conference on Computer, 
Communication, and Control Technology (I4CT 2015), April 21 – 23, 2015, 
Imperial Kuching Hotel, Malaysia, 2015, pp. 390-394. 

(2) S. Kansomkeat, S. Sukpisit, A. Thadadech, P. SaeUeng, and S. Skrbic, "Fuzzy 
Ordering Implementation Applied in Fuzzy XQuery", in Proceedings of the 
International Conference on Information Society and Technology (ICIST 2015), 
March 8 – 11, 2015, Kopaonic, Serbia, 2015, pp. 443-448. 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญณี  หวังเมธีกุล 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-281 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

345-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-581 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
344-591 สัมมนา 1(0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 3(3-0-6) 

344-812 ระบบมัลติเอเจนท์ 3(3-0-6) 

 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 1.  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ไม่มี 
 2.  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1)  เพ็ญณี  หวังเมธีกุล, อลิษา  จิตรจง, และสุนิดา  รัตโนทยานนท์, “ระบบช่วยวางแผนการ
ลงทะเบียนเรียน”, การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47, วันที่ 6 ธันวาคม 2561, จ.มหาสารคาม, 2561, หน้า 1238-1250. 

(2) P. Wangmaeteekul, "Fair Allocation through Social Norm", in Proceedings of 
COMPSE, The First EAI International Conference on Computer Science and 
Engineering, November 11-12, 2016, Penang, Malaysia, 2016, pp. 49-53. 

(3)  P. Kaewchanid, and P. Wangmaeteekul, “Solving a Teaching Assistant 
Timetabling using Constraint Based Approach”, in Proceedings of the ICCIA, 
International Conference on Computational Intelligence and Applications, 
August 27-29, 2016, Jeju, Korea, 2016, pp. 56-60. 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร  อัยรักษ์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D  สาขาวิชา  Physics 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-322 การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
344-495 การโปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ในทาง

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-571 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

344-784 การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 3(3-0-6) 

344-785 ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน 3(3-0-6) 

 ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 1.  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
(1) P. Sunheem and P. Aiyarak. (2016). A Microwave Transmission Instrument for 

Rapid Dry Rubber Content Determination in Natural Rubber Latex, MAPAN, 
2016, 31(2), pp.129-136. 

(2) K. Hemkaew, C. Dechwayukul, P. Aiyarak, R. Spontak, and W. Thongruang. 
(2015). Batching method and effects of formulation and mechanical loading on 
electrical conductivity of natural rubber composites filled with multi-wall 
carbon nanotube and carbon black, Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures, Vol.10, pp. 883-893. 

(3) T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki P. Aiyarak, and P. Sunheem. (2015). 
Design and implementation of microwave attenuation measurements to 
estimate the dry rubber content of natural rubber latex, Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, Vol.37. pp. 713-718. 

 
 2.  ผลงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม/สื่อดิจิทัล 

(1) Win Win Myo, Wiphada Wettayaprasit, and Pattara Aiyarak, 2019. "Designing 
Classifier for Human Activity Recognition Using Artificial Neural Network." 2019 
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IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems 
(ICCCS2019), February 23-25, 2019, Singapore, pp. 81-85. 

(2) Myo W., Wettayaprasit W., Aiyarak P., 2018. "A noble feature selection method 
for human activity recognition using Linearly Dependent Concept (LDC)."  ACM 
International Conference Proceeding Series, February 8, 2018, Kuantan, 
Malaysia, pp. 173-177. 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 

---------------------------------- 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็งการท าวิจัยต้อง

สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับ

สังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม 

และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร

ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) 

เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่

ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวใน

ระเบียบนี้หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดั บ

บัณฑิตศึกษา 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้บริหาร

หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึ ง  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 “หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม

หลักสูตรสาขาวิชานั้น 

 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจ า ของ

วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ข้อสงสัย หรือ

มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้อธิการบดี

หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ 

 

หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน้าที่จัด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลาย
คณะ 

ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
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7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 
สัปดาห์ 

7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค 

7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจ
จัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร 

7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ 

 

ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชา 

8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 

8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 หน่วยกิ
ตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

8.2 ระบบทวิภาค 

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ1หน่วยกิต 



116 

 

8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต 

 8.3 ระบบไตรภาค 

 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 

8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อย
กว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้
กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

8.4 ระบบจตุรภาค 

8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หนว่ยกิต 

8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้
กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ 

9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา  )Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวน
หน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 

9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  )Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค 

การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้ 
ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 2  

หลักสูตร 

ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทาง

วิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

มาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัยในสาขาวิชา

ต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพ

ในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 

6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือความก้าวหน้าทาง

วิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสงู ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่

น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น 

2 แผน คือ 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์

ตามที่หลักสูตรก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ท้ังนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าสารนิพนธ์ 

(การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 

12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตร

อาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
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แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 

13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 

ปีการศึกษา 

13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีให้มีระยะเวลา

การศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มี

ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14 การประกันคุณภาพให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย

ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

14.1 การบริหารหลักสูตร 

14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการด าเนินการ

ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ

การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแต่

ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิต

วิทยาลัยทราบ 

ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร 

15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือจากท่ีระบไุว้

ในระเบียบนี้ ให้ด าเนินการโดยจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

หมวด 3 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่

รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 

16.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการจัด

การศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล

หลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ า

หรืออาจารย์พิเศษ ให้ท าหน้าท่ีสอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 

 16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโด ยคณะกรรมการประจ าคณะ

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการ

เรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่น

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลรวมทั้งการ

ประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ร่วมกับ
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถท าหน้าที่

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ดว้ย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย 

รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา 

16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งน้ันไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดใน

หน้าที่นั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆโดยให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็น

บุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่าน้ัน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

 16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให้ท า

หน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณสมบัติของการเป็น

อาจารย์ผู้สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ 

ข้อ 18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร 
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19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรและตามที่ได้รับ

มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 

19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมคีณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรตาม

ข้อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะก าหนด 

ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสมท าหน้าที่

ก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 

การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตาม

ความเหมาะสมของแต่ละคณะ 

ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิ

ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าคณะในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต

วิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได้ไม่

เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจ านวน

นักศึกษาท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกันหากหลักสูตร

ใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดแูลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่

ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ 

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 

คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 

คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ

อาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ 

ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 

คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่สอบประมวล

ความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ

สารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิต

วิทยาลัยทราบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน

คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้งอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ

อาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

10 ทั้งนี ้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจท าหน้าท่ีสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน 

 

หมวด 4  

การรับเข้าศึกษา 

 

ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร

ก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.2 หลักสูตรปริญญาโทผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 

6 ปีหรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

29.4 หลักสตูรปริญญาเอก 

29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่น

เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือ 

29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์

กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง

พอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต

วิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 30 การรับสมัครใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนดข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
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31.1 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี

คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 

31.3 คณะอาจพจิารณาคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัตติามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมเีงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 

31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว 

ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและสอบให้ได้

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ 11  

31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี

ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่

ลงทะเบียน หรือ 

31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนด 

31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดย

ไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 

31.5บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ รั บ เ ข้ า เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 31.6 กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การ

รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบง่เป็น 3 ประเภทคอื 

33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือนักศึกษาทดลอง

ศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3  

33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3  

33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 
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หมวด 5  

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน 

34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)  

34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)   

34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 

34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

34.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่

ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

การศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต โดยให้นับรวม

จ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบ

อื่น 

34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ

คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ 

34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักหรือสารนิพนธ์แล้ว 12  

34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมดภายในภาค

การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้

สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน

ตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวล

ความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
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ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามข้อ 34.8  

35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 

ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษา 

ข้อ 37 การย้ายสาขาวิชานักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย 

และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40  

ข้อ 38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกหรือ กลับกันได้

ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประจ าคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกที่

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับ

การพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมี

ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชา

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50  

38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัติการสอ บวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน 

อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
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38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 13  

ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็น

นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการประจ าคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ 

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ าากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า หรือ

สัญลักษณ์ S  

39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม 

39.2.5 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาค

การศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด

มาตรฐานได้จากมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ หรือสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้อง

ศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษา

มาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผลการศึกษาเป็น

สัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า 

40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และ

ให้น าผลการศึกษารายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 

 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอื่น

ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 

41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวด 6  

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์

การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการท าวิจัยเพื่อ

วิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้ง

ด้านการพูด การเขียน และการตอบค าถาม 

42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโท แผน ข 

42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อมความสามารถและ

ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ใน

ระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแต่ภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
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42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

การสอบตาม 42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 

รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมายและค่าระดับ

คะแนนดังต่อไปนี้ 

ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A  ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0  

B +   ดีมาก  (Very Good)  3.5  

B   ดี  (Good)   3.0  

C +   พอใช้  (Fairly Good)  2.5  

C   ปานกลาง (Fair)   2.0  

D +   อ่อน  (Poor)   1.5  

D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  

E   ตก  (Fail)   0.0  

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย 

S   ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 15  

U   ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ 

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

X   ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา 
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วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์

I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายใน 

เวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็น

ระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้น

ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E 

โดยทันที 

P   การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่อง 

  อยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ 

N   การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่อง 

  อยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N  

  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตท่ีได้สัญลักษณ์ N  

W   การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission)  

ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 

44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มี

การประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 

44.2 ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลกัสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B + , B, C + , C หรือสัญลักษณ์ S หรือ 

สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ

หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S  

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น

เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดใน

กรณีที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ

เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 

หน่วยกิต 

44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้

ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้

จากการประเมินผลรายวิชานั้น 

44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา

ในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ

ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา

ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะ

รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด

มากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับจ านวน 16 หน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้

เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็น

ค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3  

44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน

ให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน

จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 

หมวด 7 

การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ข้อ 45 การท าวิทยานิพนธ์ 

45.1 การเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว 

45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตทิี่คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด 

45.2 การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณา
ขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยก าหนด  
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45.3 การขอเปลีย่นแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด 

ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาได้ท าเป็นรายบุคคล ส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

47.1 การประเมินผลความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนพินธ์ต้องกระท าในทุกภาคการศึกษา 

47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธม์ีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า 
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบริหาร หลักสตูร
และคณะกรรมการประจ าคณะ 

47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการ
ประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No 
progress) ส าหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวน
หน่วยกิตท่ีลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี ้

47.3.1 ให้สัญลักษณP์ หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาได้ในภาคการศึกษา
นั้น 

47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้จัดท าเป็นประกาศ
ของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รบัการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ ์P 
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร 

47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 

47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี ้

47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจดัการวดัผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 

47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43  

ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
สาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิม
ที่สามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ท้ังนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิ
ตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 
โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 



134 

 

ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ ์

49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมผีลสมบูรณ ์

49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

49.3 การด าเนินการสอบวิทยานพินธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 50 การส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  การด าเนินการสอบสาร
นิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการทีบ่ัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ ์

53.1 รูปแบบการพมิพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

53.2 ลิ ข สิ ท ธ์ิ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ์ เ ป็ น ข อ งมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา และ /หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร นิพนธเ์รื่องนั้นๆ 
สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห รื อสิทธิบัตรโดยได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ 

 

หมวด 8 

การส าเร็จการศึกษา 

 

ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษานักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 

54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00  

54.2 หลักสูตรปริญญาโท 

54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประ ชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณ ะให้ความเห็นชอบหรือ เสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

สิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการได้ 

54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ต่ ากว่า  3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์  และสอบผ่านการสอบประมวล ความรอบรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

54.3 หลักสูตรปริญญาเอก  

54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอก

ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
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เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นใน

กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร 

และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 

54.4 ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 55 วันส าเร็จการศึกษาวันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา 

56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง

ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 

56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54  

56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใด

กับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

หมวด 9  

สถานภาพของนักศกึษา 

 

ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 

ข้อ 58 การลาพักการศึกษา 

58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 

58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
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58.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นการยกเลิก

การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้ งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ

แสดงผลการศึกษา 

58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ

การอนุมัติให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้

ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 

ข้อ 59 การลาออก 

นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิต

วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5  

ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

61.1 ตาย 

61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 

61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 

61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมไิด้รับอนุมัติให้ลา

พักการศึกษา 

61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 

 61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75  
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61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  

61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 

61.8.1 ระบบทวิภาค 

61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  

1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1  

1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2  

1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2 ระบบไตรภาค 

61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1  

1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  

61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1  
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1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2  

1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 

61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งท่ี 2 ไม่ผ่าน 

61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่

ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  

61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ

อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  

61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได้ 

61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 

61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 

หมวด 10 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 

เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษ ตาม 

ระ เบีย  บมหาวิทยาลั ยสงข ลานครินทร์ ว่  าด้ วยการศึ กษาขั้ น  ปริญญาตรี  และข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

63.1 ขั้นตอนส าคัญที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 

63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
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63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้ามี) 

63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 

63.1.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้

ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการ

เรียนการสอนผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดี เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่าย

กฎหมายเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 63.3 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

63.3.1 ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า

หรือให้ถ้อยค าเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 

63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 

หรือน าพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 

63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่

ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จ

ตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

63.6 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ดังนี้ 

63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่

นักศึกษาละเลยการด าเนินการตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่

ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และ

นักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็น

เหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
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63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพื่อสั่งการให้พ้น

สภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 

63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 

63.7 คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายใน 7 วัน ท าการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 

63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัยแจ้ง

สิทธิและก าหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 

63.9 นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับจากวันท่ีทราบ

ค า สั่ ง ล ง โ ทษ  นั้ น  โ ด ย ห ลั ก เ ก ณฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร อุ ท ธ รณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 

การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการ

มิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง 

64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเอง

ที่ตีพิมพ์ไปแล้ว โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงาน

ทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 

64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น

จริง 

64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยท า หรือท าแทน

ตน หรือการมอบให้ผู้อื่นท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ

อนุมัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลการแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิด

ร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจ า

คณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 65 การด าเนินการใดๆที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน

ขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจ า

บัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะด าเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

 

    (ลงช่ือ)               เกษม       สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

ส าเนาถูกต้อง 

 

(นางนันทพรนภาพงศ์สุริยา)                                                                                     ภัคสราภรณ์พมิพ์/ร่าง/ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย                                                                    นันทพร/ทาน 
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