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สาขาวิทยาศาสตร์การคํานวณ 
คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 



 

สารบญั 
 
เร่ือง                หน้า 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลักสูตร  1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน        4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12) ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
  ในครั้งน้ีและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     5 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  6 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1) ปรัชญา ความสําคัญหลักการและเหตุผล/และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
2) แผนพัฒนาปรบัปรุง 8 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1) ระบบการจัดการศึกษา  10 
2) การดําเนินการหลักสูตร 10 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถ้าม)ี 31 
5) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 31 



 
 

 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง                หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 33 
2) มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดับหลักสูตรทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2561 34 
3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ 

 ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 35 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ระดับหลักสูตร (PLOs) 36 
5) ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัด 

และการประเมินผล 37 
6) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  
 สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 40 
7) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 42 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 43 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 43 
3) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 43 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 44 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1) การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่ 45 
2) การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 45 

 
หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสตูร 

1) การกํากับมาตรฐาน 46 
2) บัณฑิต 49 
3) นักศึกษา 49 
4) คณาจารย์ 51 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 52 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 53 
7) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 54 
 

 
 
 



 
 

 

สารบญั (ต่อ) 

เร่ือง                หน้า 
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 56 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 56 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 56 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 57 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 59 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 62 
ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับ 

 การดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 65 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 70 

 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 91 
ค-2 ข้อมูลชุดวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
 (Work Integrated Learning : WiL)                                                          101 
ค-3  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชุดวิชา 
       ในหลักสตูรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)                    104 
ค-4  ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 107 

 
ภาคผนวก ง 

ง-1 Memorandum of Understanding (MOU) 115 
 
ภาคผนวก จ 

จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 123 
จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  138 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ ่คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์การคํานวณ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 1.1  รหัสหลักสูตร : 25500101111245 
 1.2  ชื่อหลักสตูร    
   (ภาษาไทย)    : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science Program in Computer Science 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Computer Science) 

2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) :   M.Sc. (Computer Science) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก 1 36 หน่วยกิต 

แผน ก 2 36 หน่วยกิต 
แผน ข 36 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาโท 
 
 5.2 ภาษาที่ใช ้

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

5.3 การรับเขา้ศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564       กําหนดเปิดสอนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
 เร่ิมใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 �  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  

 ในคราวประชุมครั้งท่ี ่......../...............เม่ือวนัท่ี........... เดือน............................. พ.ศ.............. 
 �   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ....……../.........… 

เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา
(1) นวัตกรทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) นักพัฒนาโปรแกรม/นักพัฒนาซอฟต์แวร์/นักพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(3) อาจารย์/นักวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบงานระบบคอมพิวเตอร์
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(6) เจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์

23(4   2564)                         16                      เมษายน                         2564

420(3   2564)  

15                           พฤษภาคม                      2564

User
Stamp

User
Stamp
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

ที ่
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา ชื่อสถาบัน 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุภาภรณ์  กานต์สมเกยีรต ิ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 
2538 
2534 

วศ.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 
2542 

2536 

Ph.D. 
วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร ์

Durham University, U.K. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ นายชินพงศ์ องัสุโชติเมธี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2560 

2555 

2552 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

Université de Pau et des 
Pays Del’Adour, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน
 ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอ่ืน

 ไม่ม ี* 
* นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

อ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่ม ี* 

* นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ ได้โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ หลักการและเหตุผล/และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

จากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการ
นิยม (Progressivism) ที่เน้นพัฒนาการผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตอบรับปรัชญาดังกล่าวโดยออกแบบการเรียนการสอนโดยอิงกับหลัก 
Outcome-based Education ที่มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความ
หลากหลาย จัดการเรียนการสอนโดยอิงโจทย์จากการทํางานจริงในรูปแบบ Work Integrated Learning 
และส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และตอบโจทย์ปัญหาของสังคมหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทัลได้ในอนาคต  

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

  เทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล และเศรษฐกิจดิจิทัล มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติทั้งแผนระยะส้ัน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว 20 ปี 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้สํารวจความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย พบว่ายังขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมากและต้องการ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- มีความรู้และความเช่ียวชาญในทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบเพียงพอในการค้นหาความรู้ต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ 

 เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเอง 
- มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางสาขาใดสาขาหน่ึง โดยเฉพาะสาขาย่อยดังต่อไปน้ี 

• ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 
• ระบบเครือข่าย ความมั่นคงของระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ และการบริหารธุรกิจซอฟต์แวร์ 
• ระบบสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้มแข็ง  มีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาอาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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   นอกจากประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  การปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังน้ีได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมในระบบ “รายวิชา” เป็นระบบ “ชุด
วิชา” ทั้งหมด เพ่ือให้สามารถนําแต่ชุดวิชาไปเปิดเป็นระบบ Non-Degree หรือคลังหน่วยกิตเพ่ือให้
บุคคลภายนอกที่ต้องการเพ่ิมพูนทักษะความรู้แต่ไม่มีความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตร
สามารถเลือกลงเรียนได้ตามความต้องการ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการ

ประยุกต์ที่สามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต้องการของหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันได้ 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษา และถ่ายทอดความรู้สู่ภาคสังคม 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ สร้างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคณุภาพเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการทุก 5 ปี ส่วนการปรับปรุงแผนการสอน การวัดและประเมินผล

จะดําเนินการทุกปี โดยมีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และหลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1.  ส่งเสริมการเรียนการสอน   

ให้สนับสนุน Active 
learning และ Work 
Integrated Learning 

1.  จัดการเรียนการสอนแบบ  
Activelearningและ Work 
Integrated Learning 

2.  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือนําโจทย์
จากสถานการณ์จริงมาใช้ในการเรียน
การสอน 

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแบบ Active 
learningและ Work 
Integrated Learning 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learningและ Work 
Integrated Learning 

3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
     (MoU/MoA) กับหน่วยงาน 
     ต่างๆ 

2.  ปรับปรุงวิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

1.  ประเมินข้อสอบ  
2.  ประเมินระดับข้ันคะแนน 
3.  กําหนดมาตรฐานการติดตาม 

ผลการเรียน และการทําวิจัย
วิทยานิพนธ์  

 

1.  ผลการประเมินข้อสอบจาก 
คณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

2.  ผลการให้ระดับข้ันคะแนนจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

3.  สรุปรายงานผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าการทําวิจัย
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ทุก 6 เดือน 

3. ผลสะท้อนจากหน่วยงานหรือ 
ชุมชนจากภายนอกผ่านจาก
การเรียนการสอนแบบ Work 
Integrated Learning 



10 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา 
ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์และข้อกําหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว่์าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่ม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ และ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 
• วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 17.00 – 20.00 น.* 
• วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.* 

 ปีการศึกษา 2564 – 2568 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม** 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม** 
(* หลักสูตรฯเป็นหลักสูตรภาคปกติ แต่ช่องทางการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการน้ันมีไว้
สําหรับกรณีทีผู่้สอนและผู้เรยีนจําเป็นต้องปรับตารางการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเวลางาน
ประจําของผู้เรียนในกรณีทีผู่้เรียนบางส่วนยังคงมีงานประจําในวัน-เวลาราชการปกติ) 
 (** ช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  
  ในปีการศึกษาน้ันๆ) 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 แผน ก 1 
 - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่

เก่ียวข้องและมีเกณฑ์คุณสมบัติดังข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  
• เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 
• ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าเรียนได้ 
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แผน ก 2  และ  ข 
 -   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาดังต่อไปนี้ 

• สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
• สาขาอ่ืน ๆ ทีผ่่านการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1.  ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า 
 2.  พ้ืนฐานด้านวิชาการที่แตกต่างกันของนักศึกษา ทําให้การเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ มีปัญหา 

โดยเฉพาะกรณีที่นักศึกษาไม่ได้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีพ้ืนฐานทักษะการเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างอ่อน 

 
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1.  นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียน  
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2. กําหนดให้นักศึกษาที่มีเง่ือนไขดังต่อไปน้ีร่วมเรียนรายวิชาหลักร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมพูนพ้ืนฐานวิชาการท่ีจําเป็นต้องใช้ในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    -   ไม่ได้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาใกล้เคียง 
    -    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาใกล้เคียงแต่
กรรมการบริหารหลักสูตรลงความเห็นว่าจําเป็นต้องรับการปรับพ้ืนฐานใหม่ 
 
   ทั้งน้ีหากหลักสูตรพิจารณาแล้วพบว่านักศึกษามีพ้ืนฐานที่ดีมาอยู่แล้วจากสายอาชีพ เช่น มี
ประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาหรือนักวิจัยทางด้านสายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์มา
ก่อนแล้ว ไม่จําเป็นต้องให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเรียนปรับพ้ืนฐานใหม่ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี
ได้ ทั้งน้ีผลการพิจารณาว่านักศึกษาท่านใดจําเป็นต้องเรียนปรับพ้ืนฐานบ้างน้ันให้แล้วแต่ดุลพินิจ
ของกรรมการบริหารหลักสุตร 
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2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน 

การศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 
ช้ันปีที่ 1 1 1 1 1 1 
ช้ันปีที่ 2 - 1 1 1 1 

รวม 1 2 2 2 2 

แผน ก 2 
ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10

แผน ข 
ช้ันปีที่ 1 4 4 4 4 4 
ช้ันปีที่ 2 - 4 4 4 4 

รวม 4 8 8 8 8 
รวม 10 20 20 20 20 

จํานวนท่ีคาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - 10 10 10 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

   แผน ก 1  36   หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์  36   หน่วยกิต 

   แผน ก 2  36   หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ  12   หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  6   หน่วยกิต 
  - วิทยานิพนธ์  18   หน่วยกิต 

  แผน  ข  36   หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับ  12   หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก  18   หน่วยกิต 
  - สารนิพนธ์   6   หน่วยกิต 

 หมายเหตุ  ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  
       โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 
3.1.3  รายวิชา  

  การเรียนการสอนในหลักสูตรมีลักษณะเป็นชุดวิชาทั้งหมด โดยมีเพียงหัวข้อพิเศษและ
รายวิชากลุ่มส่งเสริมทักษะการวิจัยเท่าน้ันที่ยังคงเปิดเป็นลักษณะรายวิชา รายการชุดวิชา และรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ 

 
 3.1.3.1 ชุดวิชา 

  ชุดวิชาบงัคับ                               12 หน่วยกิต 
 
344 – 511  ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม   6((4)-4-10) 
 Module: Computer Systems and Programming Concepts 
344 – 512 ชุดวิชาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์  6((4)-4-10) 
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 
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  ชุดวิชาเลือก   
(แผน ก 2 จํานวน 6 หน่วยกิต และ แผน ข จํานวน 18 หน่วยกิต) 
กลุ่มชุดวิชาด้าน ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) 
344–521 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา  6((4)-4-10) 
                 Module: Artificial Intelligence for Problem Solving 
344–522  ชุดวิชาแบบจําลองของระบบมัลติเอเจนท์และการประยุกต์    6((4)-4-10) 
                 Module: Modeling of Multiagent Systems and Its Implementing 
344–523  ชุดวิชาการเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ    6((4)-4-10) 

       Module: Deep Learning and Evolutionary Computation 
344–524     ชุดวิชาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ     6((4)-4-10) 
                 Module: Natural Language Processing 
344–525  ชุดวิชาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ของเคร่ืองเชิงสถิติ 6((4)-4-10) 

      Module: Computer Vision with Statistical Machine Learning 
344–626  ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1    6((4)-4-10) 

      Module: Special Topic in Computer Science I 
 
กลุ่มชุดวิชาด้าน ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหนา้ (Next Generation Network) 
344–531 ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง   6((4)-4-10) 

 Module: Internet of Everything 
344–532 ชุดวิชาระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์   6((4)-4-10) 
  Module: Networking and Cyber Security   
344–633 ชุดวิชาการโปรแกรมเพ่ือระบบการสื่อสารยุคใหมผ่่านเครอืข่ายไอพี 6((4)-4-10) 
  Module: Computer Programming for Next Generation IP Telecommunications 
344-634  ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    6((4)-4-10) 

 Module: Special Topic in Computer Science II 
 

กลุ่มชุดวิชาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการ (Software Engineering and Management) 
344–541  ชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการจัดการโครงการ  6((4)-4-10) 

Module: Software Engineering, Testing and Project Management 
344–542 ชุดวิชากระบวนการทางธุรกิจ และการพัฒนาซอฟต์แวร์  6((4)-4-10) 
                 Module: Business Process and Software Development 
344–643 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3    6((4)-4-10) 

      Module: Special Topic in Computer Science III 
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กลุ่มชุดวิชาด้านระบบสารสนเทศ (Information System) 
344–551 ชุดวิชาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี  6((4)-4-10) 
                 Module: Database Systems and Technology 
344–552 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ  6((4)-4-10) 
                 Module: Information Retrieval, Data Analytics and Data Science Technique 
344–653  ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4   6((4)-4-10) 
                 Module: Special Topic in Computer Science IV 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 
   สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
กลุ่มรายวิชาวิทยานพินธ์/สารนพินธ ์  
แผน ก 1 
344-602 วิทยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis 

แผน ก 2 
344–601 วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 
 Thesis 

แผน ข 
344–603 สารนิพนธ์    6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
หมายเหตุ 
1.  นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
การสอบและการแต่งต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว่์าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
กลุ่มรายวิชาเสริมทักษะการวิจัย                                3  หน่วยกิต 
344–561 ระเบียบวิธีวิจัย*   3((3)-0-6) 
 Research Methodology 
 *รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Audit)      
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี  
ตัวเลข 3 ตัวแรก เป็นรหัสประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ 344 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอน  
    โดยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคํานวณ  
ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ช้ันปีตามแผนการศึกษา    

เลข 5  หมายถึง  ช้ันปีที่ 1 
เลข 6  หมายถึง  ช้ันปีที่ 2 

ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มชุดวิชา / กลุ่มรายวิชา 
เลข 0  หมายถึง  กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
เลข 1  หมายถึง  กลุ่มชุดวิชาบังคับ 
เลข 2  หมายถึง  กลุ่มชุดวิชาด้านระบบอัจฉริยะ 
เลข 3  หมายถึง  กลุ่มชุดวิชาด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า 
เลข 4  หมายถึง  กลุ่มชุดวิชาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการ 
เลข 5 หมายถึง  กลุ่มชุดวิชาด้านระบบสารสนเทศ 
เลข 6 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเสริมทักษะการวิจัย และอื่น ๆ เช่น 
  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง  ลําดับชุดวิชา/รายวิชาในแต่ละกลุ่มชุดวิชา 
 
3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนว่ยกิต 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี ้

ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
-รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี ้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ 2 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
   แบบactive learning 
ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 
แผน ก 1 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 344–602  วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 
 Thesis 
 344–561  ระเบียบวิธีวิจัย*    3 หน่วยกิต 
  Research Methodology 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 344-602      วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 
 Thesis  
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 344–602  วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 
 Thesis 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

344–602  วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 
Thesis 

รวม         36 หนว่ยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 
แผน ก 2 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

344–511  ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม         6 หน่วยกิต   
  Module: Computer Systems and Programming Concepts 
 344–561  ระเบียบวิธีวิจัย*   3 หน่วยกิต 

  Research Methodology 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

344–512  ชุดวิชาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์    6  หน่วยกิต  
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 

 344–601  วิทยานิพนธ์       3 หน่วยกิต 
 Thesis 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
344 – 601  วิทยานิพนธ์       6 หน่วยกิต 

  Thesis 
 --- – --- ชุดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

344 – 601  วิทยานิพนธ์    9 หน่วยกิต 
Thesis 

รวม          36 หนว่ยกิต 
 

แผน ข 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

344–511  ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม       6 หน่วยกิต    
 Module: Computer Systems and Programming Concepts 
 344 – 561  ระเบียบวิธีวิจัย*    3 หน่วยกิต 
  Research Methodology 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

344 – 512  ชุดวิชาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 6 หน่วยกิต  
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 
 ---  –  --- ชุดวิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ---  –  --- ชุดวิชาเลือก            12 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

344–603  สารนิพนธ์    6 หน่วยกิต 
 Minor Thesis 

รวม          36 หนว่ยกิต 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
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       3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
 

344–511  ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม               6((4)-4-10) 
                Module: Computer Systems and Programming Concepts 

 วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม การแทนข้อมูล 
ระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมชุดคําสั่ง การประมวลผลคําสั่งหน่วยความจํา การดําเนินงานนํา
ข้อมูลเข้า/ออก วิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรมและแนวคิดการออกแบบภาษา หลักการออกแบบภาษา
และประเด็นการประเมิน การอธิบายวากยสัมพันธ์และความหมาย โครงสร้างภาษาการโปรแกรมเทคนิค
การโปรแกรมประเภทต่างๆ  

Computer architecture evolution; computer organization and architecture; 
data representation;  computer hardware system;  Instruction set architectures; memory; 
I/O processing and interrupts; evolution of programming languages and design concepts;  
principle of language design and evaluation criteria; describing syntax and semantics; 
structures of programming languages; programming techniques; 

 
344–512  ชุดวิชาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์         6((4)-4-10)
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 

การวิเคราะห์เชิงเส้นกํากับ (แบบเวียนเกิดและไม่เวียนเกิด) กรณีค่าที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่า
เลวที่สุด เทคนิคการค้นหาข้อมูลและการเรียงลําดับ โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและการ
พิชิต ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ปัญหาสายอักขระ ปัญหาแบบเอ็น-พี
คอมพลีต เครื่องสถานะจํากัด ออโตมาตาแบบกดลง ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิงเส้น เครื่องทัวริง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคํานวณกับภาษาฟอร์มัลการประยุกต์ใช้อัลกอรึทึมในการ
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา 

Asymptotic analysis (recursive and non-recursive); best case, average case, and 
worst case; searching and sorting techniques; advanced data structures; divide and 
conquer algorithms and recurrences; greedy algorithms; dynamic programming; 
randomized algorithms; and string problem; NP-complete problem, finite state machines, 
pushdown automata, linear bounded automata, turing machines,relationship between 
computability and formal languages,Problem solving in a selected case study scenario 

 
344–521  ชุดวิชาปญัญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา                 6((4)-4-10)
 Module: Artificial Intelligence for Problem Solving 

การค้นหาแบบฮิวริสติก ขอบเขตปัญหา การเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การถดถอยเชิงเส้นและการถดถอยโลจิสติค  การจําแนกข้อมูลแบบเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น เวกเตอร์คุณลักษณะและเวกเตอร์นํ้าหนัก การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่าย
ประสาทเทียม เกรเดียนต์ดีสเซนต์และสโตแคสติกเกรเดียนต์ดีสเซนต์เจเนอรัลไลเซชัน ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน ข่ายงานเบย์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน 
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Heuristic search; problem domain; machine learning; supervised learning; 
unsupervised learning; linear regression and logistic regression; linear and non-linear 
classification; feature vectors and weight vectors; k-means; decision tree; neural networks; 
gradient descent and stochastic gradient descent; generalization; support vector machine; 
Bayesian networks; natural Language processing;  computer vision; complex problem 
solving 
 
344–522  ชุดวิชาแบบจําลองของระบบมัลติเอเจนทแ์ละการประยุกต์                    6((4)-4-10)
 Module:Modeling of Multiagent Systems and Its Implementing 

เอเจนท์อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเอเจนท์ เทคโนโลยีเอเจนท์และการประยุกต์ การ
ออกแบบกลไก ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการประมูล การเจรจาต่อรองในระบบมัลติเอเจนท์ ข้อกําหนดเอเจนท์ที่มี
เหตุผล ข้อกําหนดเป้าหมาย ข้อกําหนดหน้าที่หลัก ข้อกําหนดชนิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอเจนท์ 
ข้อกําหนดความสามารถ แผนงาน และเหตุการณ์ของเอเจนท์ การพัฒนาระบบมัลติเอเจนท์ 

Intelligent agents; multiagent interactions; multiagent technologies and its 
applications, mechanism design, game theory,  auction theory;  negotiation in multiagent 
systems, Rational agents-specification, Goal-specification, Functionalities-specification, 
Agent-types and Interaction-specification, Capabilities-plans-events specification in agents, 
Implementing agent  systems 
 
344–523   ชุดวิชาการเรยีนรู้เชิงลึกและการคาํนวณเชิงวิวัฒนาการ            6((4)-4-10) 

Module: Deep Learning and Evolutionary Computation 
การหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดและฟังก์ชันความเสียหาย การแตกค่าแบบเอกฐาน การ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  การวิเคราะห์การจําแนกประเภทเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ
แบบจําลองผสมเกาส์เซียน  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรมโครงข่ายชนิดฟังก์ชัน
พ้ืนฐานแนวรัศมีแบบวงรี  การเรียนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซั่นแผนที่จัดกลุ่มตนเองปริภูมิคุณลักษณะ  การ
จัดการข้อมูลที่ไม่สมดุล  โครงข่ายประสาทเทียม  การเรียนรู้เชิงลึก  โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน  
โครงข่ายประสาทแบบวนซ้ํา  การเรียนแบบเสริมกําลัง  แบบจําลองการสร้างข้อมูลใหม่  การประเมินผล
แบบจําลอง  การเรียนรู้สตรีมข้อมูล  การเรียนรู้แบบร่วมกัน  การนิยามปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ปัญหา  
การประยุกต์ของขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึก 

Loss functions and optimizations; singular value decomposition; principal 
component analysis; linear discriminant analysis; independent component analysis; 
Gaussian mixture model; Genetic algorithm; Genetic programming; radial basis function 
networks; learning vector quantization; self-organizing maps; feature spaces; imbalanced 
data handling; artificial neural networks; deep learning; convolutional neural networks; 
recurrent neural networks; reinforcement learning;  generative models; model evaluations; 
data stream learning; ensemble learning; problem formulation and solving; applications of 
deep learning algorithms  
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344–524    ชุดวิชาการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ            6((4)-4-10) 
                Module: Natural Language Processing 

ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงคํานวณ การวิเคราะห์
หน่วยคํา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์  และการวิเคราะห์เชิงสัมพันธสาร   
การใช้เทคนิคการเรียนรู้เครื่องเพ่ือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้หลักการการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ 

Introduction to natural language processing, computational linguistic, 
morphological analysis, language models, syntactical analysis, semantic analysis and 
discourse analysis, machine learning approaches for natural language processing, natural 
language processing applications  

 
344–525   ชุดวิชาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วยการเรยีนรูข้องเคร่ืองเชิงสถิติ        6((4)-4-10) 
                Module: Computer vision with Statistical Machine Learning 

พ้ืนฐานการประมวลผลภาพดิจิทัลและการประยุกต์ องค์ประกอบของการมองเห็น การได้
สัญญาณภาพ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ การแปลงค่าความเข้ม ภาพสีดิจิทัลและพ้ืนฐานของการ
ประมวลผลภาพสี การแปลงรูปภาพเชิงเรขาคณิต การแปลงพิกัดระหว่างภาพให้ตรงกัน การกรองภาพเชิง
พ้ืนที่ การกรองภาพในโดเมนความถี่ การลดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพเบลอ การบีบอัดข้อมูลภาพ 
การตรวจหาขอบของวัตถุในภาพ การแบ่งแยกวัตถุในภาพ การสกัดหาคุณลักษณะพิเศษ ข้อมูลและการ
แทนข้อมูลด้วยแบบ วิธีการตัดสินใจด้วยวิธีทางสถิติ การจําแนกวัตถุ การรู้จํารูปแบบ การเรียนรู้แบบมีและ
ไม่มีผู้สอน การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว 

Fundamentals of digital image processing and their applications; elements of 
visual perception; image acquisition; image sampling and quantization; intensity 
transformations; digital color and basic of color image processing; geometric image 
transformations; image registration; spatial filtering; filtering in frequency domain; noise 
removal; image de-blurring; image compression; edge detection; image segmentation; 
feature extractions; data and pattern representation; statistical decision methods; object 
classifications; pattern recognitions; supervised and unsupervised learning; motion analysis 
 
344 – 626  ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1           6((4)-4-10) 
 Module:Special Topic in Computer Science I 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน และที่มิได้ระบุใน
หลักสูตรปัจจุบัน 

Devoted to various interesting current topics in computer science not covered 
by the regular curriculum 
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344 – 531  ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง                        6((4)-4-10) 
Module: Internet of Everything 
หลักการของไอโออี องค์ประกอบของไอโออี สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ไอโออี เซ็นเซอร์

สําหรับไอโออี ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์ไอโออี ระบบเครือข่ายไอโออี การเขียนโปรแกรมสําหรับ
ระบบไอโออี  การออกแบบระบบไอโออี  การพัฒนาระบบไอโออี   การเรียนรู้เครื่องสําหรับอุปกรณ์ฝังตัวที่
ใช้พลังงานตํ่า การประยุกต์ใช้งานไอโออีในสถานการณ์จริง  การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบไอโอ
อี การวัดประสิทธิภาพของระบบไอโออี  

Internet of Everything concepts; IoE components; IoE architecture; IoE sensors; 
operating system of IoE; IoE network; IoE programming; designing an IoT system; machine 
learning for low powered embedded devices; practical application of IoE; debugging and 
solving problem in IoE 

 
344 – 532  ชุดวิชาระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์          6((4)-4-10) 

Module: Networking and Cyber Security   
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ การควบคุมความคับ

คั่งของข้อมูลเทคนิค การหาเส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการ  ระบบ
ช่ือโดเมน ปัญหาความม่ันคงของระบบอินเทอร์เน็ต  หลักการความมั่นคง  รูปแบบความมั่นคง  ภัยคุกคาม
ความมั่นคง วิธีการเข้าและถอดรหัสแบบต่าง ๆ โพรโทคอลความมั่นคงที่ใช้ในระดับระบบปฏิบัติการและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริหารจัดการความมั่นคง จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงของ
ระบบเครือข่าย 

network architecture; reliable transmission; congestion control; routing 
techniques; wireless communication; quality of services;  domain name system;  internet 
security problems security principles; security models;  security threats;  cryptography;  
security protocols in operating systems and computer networks;  security management;  
legal and ethical issues in network security 
 
344–633  ชุดวิชาการโปรแกรมเพ่ือระบบการสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี          6((4)-4-10) 
                   Module: Computer Programming for Next Generation IP Telecommunications 

ทฤษฎีการส่ือสารผ่านเครือข่ายไอพี  โพรโทคอลสําหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี  การ
สื่อสารแบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายไอพี การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านระบบไอพีเบ้ืองต้น  
การพัฒนาและประยุกต์โปรแกรมส่งข้อมูลมัลติมีเดียเพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ ระบบโอเพนซอร์สสําหรับการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี  การติดต้ังและใช้ระบบโอเพนซอร์สสําหรับการสื่อสารเพ่ือตอบโจทย์แก่ผู้ใช้  การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพีสถาปัตยกรรมโปรแกรมแบบกระจาย บล็อกเชน 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก 

IP telecommunication principle;  IP telecommunication protocol;  multimedia 
streaming over IP;   computer programming for multimedia streaming over IP;    develop 
and apply multimedia streaming system for users;   opensource system for next 
generation IP telecommunication;  installation and application of IP telecommunication 
opensource system for Users;   analysis of Performance of IP telecommunication system 
over IP;  distributed application architecture;blockchain;cloud computing; fog computing 
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344–634  ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2           6((4)-4-10) 
Module: Special Topic in Computer Science II  
วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน และที่มิได้ระบุใน

หลักสูตรปัจจุบัน 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered 

by the regular curriculum 
 
344–541  ชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการจัดการโครงการ        6((4)-4-10) 

Module: Software Engineering, Testing and Project Management 
วัฏจักรชีวิตและรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบ

ซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ เทคนิควิธีต่าง ๆ สําหรับการทดสอบซอฟต์แวร์  
กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของโครงการ กระบวนการ
และกิจกรรมในการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณขนาดและค่าใช้จ่าย การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการทีมงานและทรัพยากร 

Software development life cycle and paradigms; requirements engineering; 
architectural and software design; software evolution and change management; 
techniques for testing software; software testing process; software testing plans; project 
life cycle; project management processes and activities; project planning; size and cost 
estimation; risk management; change management; resource and team management; 

 
344–542  ชุดวิชากระบวนการทางธรุกิจ และการพฒันาซอฟต์แวร์         6((4)-4-10) 

Module: Business Process and Software Development 
บทบาทของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ บทบาทของวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ในมุมมองของธุรกิจ หลักการบัญชีเบ้ืองต้น หลักการของกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการ 
หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

Business role in business software usage; software engineering's perspectives of 
business; fundamental accounting principles; principle of business process and 
management; principle and concept of accounting information system; principle of 
accounting information system development to support business process; planning, 
analysis, designing and development business information system 
 
344–643 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3            6((4)-4-10) 

Module: Special Topic in Computer Science III  
วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน และที่มิได้ระบุใน

หลักสูตรปัจจุบัน 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered 

by the regular curriculum 
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344 – 551  ชุดวิชา ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี           6((4)-4-10)
 Module: Database Systems and Technology 

 วิวัฒนาการของฐานข้อมูล แนวคิดของระบบฐานข้อมูล การออกแบบข้อมูลในระดับแนวคิด
และการปรับปรุงโครงสร้าง การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาการสอบถามข้อมูลและการจัดการกับข้อมูล การ
ดําเนินงานกิจกรรม การควบคุมการดําเนินงานพร้อม ๆ กัน การฟ้ืนสภาพฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและ
ดัชนี การเมินประสิทธิภาพการสอบถาม ประเภทของฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ ฝึกประสบการณ์กับ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่เชิงสัมพันธ์ โครงสร้างและการออกแบบคลังข้อมูล แบบจําลองข้อมูลหลายมิติ 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมในฐานข้อมูล 

Database revolution; database systems concepts; conceptual relational model 
and normalization; database design; query languages and manipulating data; transaction 
management; concurrency control; database recovery; data storage and indexing; query 
evaluation; types of NoSQL databases; hands-on experience with SQL and NoSQL 
databases; modeling and design of data warehouses; multi-dimensional data model, 
analysis tools to support decision makings; ethical and social issues in database 
 
344–552    ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคนืสารสนเทศ         6((4)-4-10) 
                Module: Information Retrieval, Data Analytics and Data Science  
                Technique 

วิทยาการข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูล  การเตรียมข้อมูล  แนวคิด กระบวนการและเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบการแสดงผลข้อมูลเชิงภาพ  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
หลายมิติและกราฟ  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การสกัดคุณลักษณะ  การวัดระยะทางและความคล้าย  
การค้นคืนสารสนเทศ  การค้นคืนแบบบูลีน  การสร้างดัชนี  การให้ค่านํ้าหนักคํา  แบบจําลองปริภูมิ
เวกเตอร์  การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ  เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศสําหรับเว็บ  การจําแนก
ข้อความ การวิเคราะห์แบบจําแนกประเภท  การจําแนกความคิดเห็น  การวิเคราะห์ความรู้สึก  กรณีศึกษา 

Data science, data collection; data preparation; analytical concept, process 
and techniques; data visualization and design principles; data representation in multi-
dimensions and graphs; data privacy; feature extraction; distance and similarity measures; 
information retrieval; boolean retrieval; index construction; term weighting; vector space 
model; evaluation in information retrieval; information retrieval techniques for the web; 
text classification; discriminant analysis; opinion classification, sentiment analysis; case 
study 
 
344–653  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 4           6((4)-4-10) 

Module: Special Topic in Computer Science IV 
วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน และที่มิได้ระบุใน

หลักสูตรปัจจุบัน 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered 

by the regular curriculum 
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344–561  ระเบยีบวิธีวิจัย               3((3)-0-6) 
Research Methodology 
บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย  ลักษณะการวิจัยในสาขาอ่ืนๆ  

การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป  การออกแบบ
การวิจัยและการทดลอง วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัย โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับช่วยในการวิจัย การประเมิน
ผลการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 

Role and importance of research;  types of research;  research in other 
disciplines;   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 
 
344–601  วิทยานพินธ ์              18(0-54-0) 

Thesis 
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การ

ควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

Research study on the topic of interested fields in computer science 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 

 
344–602  วิทยานพินธ ์            36(0-108-0) 

Thesis 
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การ

ควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

 Research study on the topic of interested fields in computer science 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 
 
344-603  สารนิพนธ ์               6(0-18-0) 

Minor Thesis 
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง พัฒนาโครงงานที่มีความเหมาะสมและนําเสนอ

ผลงานความก้าวหน้าของงานโครงงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียน และเขียนสารนิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

Individual self study on an approved topic in computer science; completion of 
a substantial project required; the study progression should be presented to the 
committee regularly every semester; a report of the study must be written in an 
appropriate format 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
ที่ เลขประจําตัว

 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศกึษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศกึษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

รอง 
ศาสตราจารย์ 

นายสาธิต  อินทจักร์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2546 

2538 

2533 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

สถิติศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 70 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุภาภรณ์  กานต์สมเกียรต ิ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2550 
2538 
2534 

วศ.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 71 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2555 
2542 

2536 

Ph.D. 
วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ 

Durham University, U.K. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 73 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นายภัทร  อยัรักษ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 

2543 
2538 

Ph.D. 
วท.บ. 

Physics 
ฟิสิกส์ 

University of  Essex, UK. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 74 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางวิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2547 
2535 

2530 

วท.ด. 
M.S. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
Computer Science 

 คณิตศาสตร์ 

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

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 76 
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ที่ เลขประจําตัว

 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

ระดับ 
การศกึษา 

วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สําเร็จ 
การศกึษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2549 
2537 

2532 

วท.ด. 
พบ.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 79 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

นางสาวศิริรัตน์  วณิชโยบล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2545 

2539 

2535 

Ph.D. 

M.S. 

สต.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

สถิติประยุกต ์

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

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 80 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

                                                        นางจารุณี  ดวงสุวรรณ                  ปรญิญาเอก 
 ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2555 
2544 
2540 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

University of Reading, UK. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 82 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

                                                        นางสาวจรรยา  สายนุ้ย                  ปรญิญาโท 
ปริญญาตรี 

2552 
2548 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 84 

                                        อาจารย์       นางสาวนิวรรณ  วัฒนกจิรุง่โรจน์       ปรญิญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2561 

2550 
2547 

วท.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 86 

                                        อาจารย์       นางสาววรารัตน์  จักรหวัด ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

2559 

2553 
2548 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Computer Science 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

University Lumiere Lyon 
2,  
France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 88 



29 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ระดับ 

การศกึษา 
วุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 

และผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่สําเร็จ 
การศกึษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

                                         อาจารย์       นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

2560 

2555 

2552 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

U. de Pau et des Pays 
del’Adour, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ดูภาคผนวก ข 
หน้า 89 

3.2.2  อาจารย์ประจําไม่ม ี

3.2.3  อาจารย์พิเศษที่เปน็อาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรฯ จะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่ม ี
4.2 ช่วงเวลา 
 ไม่ม ี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 ไม่ม ี

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

การทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์มีการบูรณาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ช่วย
แก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาจริงของสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   
โดยหลักสูตรฯมีข้อตกลงความร่วมมือ MoU ที่หลากหลายผ่านคณะวิทยาศาสตร์ และมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และ
ภายในกรุงเทพมหานครมีการเช่ือมโยงกับสังคม (Social Engagement) อย่างแท้จริง ทั้งน้ีขอบเขตของการ
ทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต้องเหมาะสมและสามารถดําเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาที่กําหนด
โดยหลักสูตรฯ มีทั้งแผน ก และ ข   โดยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาในแต่ละแผนจะต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

1) ผลงานของนักศึกษา แผน ก 1 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) ผลงานของนักศึกษา แผน ก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือสิ่งพิมพ์
วิชาการท่ีเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายการงานประชุม (Proceeding) ระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) ผลงานของนักศึกษา แผน ข จะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) อธิบายทฤษฎีและหลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
2) ทํางานวิจัยเป็นทีมร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างเป็นระบบ 
3) บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และกระบวนการวิจัยในการพัฒนา  

และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการหรือชุมชนได้ 
4) เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน 

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบคน้ได้ 
5) เข้าใจในหลกัการทางจริยธรรมในการทํางานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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5.3 ช่วงเวลา 
แผน ก 1  ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ก 2  ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึงช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข  ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึงช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

5.4  จํานวนหน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
แผน ก 1 จํานวน   36  หน่วยกิต 
แผน ก 2  จํานวน   18  หน่วยกิต 
แผน ข  จํานวน    6  หน่วยกิต 
 

5.5  การเตรียมการ 
1) ช้ีแจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ 

รวมทั้งแนะนําอาจารย์และงานวิจัยที่สนใจเพ่ือเป็นข้อมูลให้นักศึกษาโดยนักศึกษาเป็นผู้
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อการวิจัย 

2) แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
4) ให้นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
5) กําหนดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ใน 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
6) จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 
 ระดับนานาชาติ เป็นไปตามการสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) นักศึกษาต้องมีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยมีกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และ

สารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 3 คน 
2) มีการประเมินความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3)  สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยคณะกรรมการ 
4)  ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดําเนินการให้ผลงาน

ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) หรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 

5)  ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด 
6) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา 

ช้ันบัณฑิตศึกษา และเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558



32 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 
(PLOs) 

1.1 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

-  กําหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 
-  สนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม  
   ระดับนานาชาติ 
-  สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปทําวิจัยในต่างประเทศ 
-  นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 

PLO5 

1.2 สามารถคิดริเริ่มงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์แก่สังคมได้ด้วยตนเอง 

-  การฝึกฝนในชุดวิชา ระเบียบวิธีวิจัย 
-  แบบฝึกหัดด้าน Work Integrated Learning  ต่าง ๆ ใน 
   แต่ละชุดวิชา 

PLO2, 
PLO3, PLO4,  

1.3 มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

-  นักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ ม.อ.วิชาการ 
-  นักศึกษาเข้ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ท่ีทางสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การคํานวณจัดข้ึน 

PLO6 

1.4 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
     ต่อวิชาชีพ 

-  มีทักษะการเป็นนักวิจัย และนักวิชาการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้  

   โดยผ่านการฝึกฝนตามรายวิชาเสริมทักษะการวิจัยและ 
   สัมมนา  
-  สนับสนุนให้นักศึกษามีการนําเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา 

หรือในการประชุมวิชาการต่าง ๆ เพ่ือได้รับประสบการณ์จริง 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทําโจทย์จากสถานการณ์จริงผ่าน 
   กลไก Work Integrated Learning 

PLO1, PLO2, 
PLO3, PLO4, 
PLO5, PLO6 

1.5 มีภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

-  มีกระบวนการในการสร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ
ต่องานท่ีทํา เช่น การเข้าเรียน ตรงเวลา การกําหนดส่ง
รายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  

   ทุก 6 เดือน 
-  สนับสนุนให้มีการทํางานเป็นทีม 

PLO5, PLO6 

1.6 ตระหนักในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-  มีขุดวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัยและวิชาชีพ 

-  การทํางานแบบ Work Integrated Learning มีการเน้นยํ้า
เรื่องการรักษาความลับของหน่วยงาน 

PLO6 
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2. มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านระดบัหลักสูตรทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2561 

 1. คุณธรรมจริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้ 
                  สึกของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ทํางาน 
                  และสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงาน 
                  ทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการ 
                  ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการทํางานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ใน 
                  การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
  5.2 สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ 
                  วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนําเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านส่ิงพิมพ์ทางวิชาการและ 
                 วิชาชีพรวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการวจิัย
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3. ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลพัธข์องผู้เรียนตาม 
     มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 
ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

ระดับหลักสูตร(PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 อธิบายในหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 1.2 อธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหน่ึง
ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์สถิติ และ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิชาการ 
อุตสาหกรรม หรือชุมชนได้ 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PLO3 สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ด้วยกระบวนการวิจัยจากการบูรณา
การความรู้และทักษะในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

  
 

 

  
 

 

 

PLO4 ติดตามความก้าวหน้าดา้นวิชาการ
และเทคโนโลยีทางวทิยาการคอมพิวเตอร์
และสามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นได้
ด้วยตนเอง 

 
 

 

  
 

 

  

PLO5 แสดงออกถงึการทํางานเป็นทีม
และส่ือสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 

    
 

 
PLO6 แสดงออกถงึคุณธรรมจริยธรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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4) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร 5 ด้าน (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 
PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 1.2  อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางสาขา
ใดสาขาหนึ่งในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

           

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์สถิติและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงวิชาการอุตสาหกรรมหรือชุมชนได้ 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

PLO3 สร้างองคค์วามรู้หรือนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยจาก
การบูรณาการความรู้และทักษะในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

PLO4  ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์สรุปประเด็นได้ด้วย
ตนเอง 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

PLO5  แสดงออกถึงการทํางานเป็นทีมและสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO6 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
      การประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ระดับหลักสูตร(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
 
PLO 1.1 อธิบายหลักการและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
PLO 1.2 อธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางสาขา
ใดสาขาหน่ึงในทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1) กําหนดประสบการณ์การเรียนรู้
ก่อนเริ่ม เ รียนเ พ่ือให้ เล็ ง เห็นถึ ง
ความสําคัญของทฤษฎีต่าง ๆ ในการ
ทํางานจริง 
2) เรียนรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานเชิงลึกถึง
ระดับคณิตศาสตร์ เ บ้ืองล่างของ
ทฤษฎีน้ันๆผ่านการบรรยายและ
การทําแบบฝึกหัดที่อิงกับกรณีศึกษา
หรือโจทย์จากสถานการณ์จริง 
3)  เขียนรายงานสรุปความรู้ที่ได้ใน
หัวข้อที่ตนเองเรียนรู้ 

1) สังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือ
ประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจถึงความ
จําเป็นของทฤษฎีต่าง ๆ ต่อการ
ทํางานจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใด 
2) ประเมินผ่านการทดสอบข้อเขียน 
3) ประเมินคุณภาพรายงานและการ
นําเสนอผลงานในหัวข้อที่ได้
ทําการศึกษา 
4) ผลสะท้อนกลับจากหน่วยงาน
หรือผู้ประกอบการที่ให้โจทย์ปัญหา
ที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัย 

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์สถิติและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิง
วิชาการอุตสาหกรรมหรือชุมชน
ได้ 

1) ศึกษาและรวบรวมปัญหาเชิง
วิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
จากอุตสาหกรรม หรือชุมชุน 
2) อภิปรายปัญหาที่ศึกษาเพ่ือ
วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางแก้ไข
โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) เขียนรายงานนําเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ได้จากการศึกษา 

1) สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนว่าได้
ทําการศึกษาปัญหาจากแหล่งใด
และดําเนินการศึกษารวบรวม
ปัญหาอย่างไร 
2) ประเมินผ่านการอภิปรายปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาของผู้เรียน 
3) ประเมินคุณภาพรายงานและการ
นําเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
ตามท่ีได้ศึกษา 
4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิและความพึง
พอใจของเจ้าของโจทย์ปัญหา หรือ
ผู้เก่ียวข้องโดยตรงของโจทย์ปัญหา 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

PLO3 สร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย
จากการบูรณาการความรู้และ
ทักษะในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

1) เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง 
2) ประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยที่ได้
เรียนรู้เพ่ือกําหนดโจทย์ปัญหาวิจัย
และนําเสนอวิธีทําการวิจัยที่
เหมาะสม 
3) ทําการวิจัยตามแผนที่เสนอได้ 
4) สรุปผลวิจัย เขียนรายงานและ
นําเสนอได้ 

1) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและ
ผลงานที่ได้จากการเรียนระเบียบวิธี
วิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) ประเมินคุณภาพของหัวข้อวิจัยที่
เสนอว่าได้คุณภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย 
3) สังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนว่าทํา
วิจัยได้ถูกต้องและเป็นระบบหรือไม่ 
4) ประเมินรายงาน บทความและ
การนําเสนอผลการวิจัย 
5) ประเมินร่วมกับหน่วยงานหรือ
ผู้ประกอบการภายนอกว่าผลงาน
ของผู้เรียนได้คุณภาพหรือไม่ 

PLO4 ติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สามารถวิเคราะห์สรุปประเด็นได้
ด้วยตนเอง 

1) ฝึกการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสําหรับการติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) แนะนําระบบคอร์สออนไลน์ทั้ง
ของภายใน (เช่น PSU MOOC) 
และภายนอกมหาวิทยาลัย(เช่น 
Coursera ) เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเรียนรูด้้วยตนเอง 
3) วิเคราะห์บทความ งานวิจัย หรือ
นวัตกรรมตามท่ีสืบค้น 
4) เขียนรายงานและนําเสนอ
บทความ งานวิจัย หรือนวัตกรรม
ตามท่ีสืบค้น 
5) ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างต่อเน่ือง 

1) สังเกตและสัมภาษณ์เพ่ือ
ประเมินทักษะการใช้เคร่ืองมือและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องสําหรับการ
สืบค้นงานวิจัย เทคโนโลยีและงาน
วิชาการ 
2) สัมภาษณ์ผูเ้รียนเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์
บทความ งานวิจัย หรือนวัตกรรม
ตามท่ีสืบค้น 
3) ประเมินคุณภาพรายงานและ 
การนําเสนอบทความ งานวิจัย  
หรือนวัตกรรมตามที่สืบค้น 
4) ให้ผู้เรียนสะท้อนกลับแก่
คณาจารย์ว่าเข้าใจถึงความสาํคัญ 
ในการติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

PLO5 แสดงออกถึงการทํางาน
เป็นทีมและสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1) การทํางานเป็นกลุ่มในรายวิชา/
ชุดวิชา 
2)  ฝึกการประสานงานกับชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือติดต่อ
ขอข้อมูลหรือร่วมทําวิจัย 
3) ฝึกการเขียนรายงาน นําเสนอ 
และตอบคําถามทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1) สังเกตและประเมินพฤติกรรมใน
การทํางานเป็นกลุ่ม 
2) ประเมินความสามารถในการ
ประสานงานติดต่อกับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอกด้วยตนเองของ
ผู้เรียน 
3) ประเมินคุณภาพการใช้
ภาษาไทยและอังกฤษในการเขียน
รายงาน นําเสนอ และตอบคําถาม
ในรายวิชา/ชุดวิชาเรียนหรือการ
นําเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

PLO6 แสดงออกถึงคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1) เรียนรู้ระเบียบวิธีและมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเชิงวิชาการและ
วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2) มอบหมายงานพร้อมกําหนดเวลา
ส่งงานเพ่ือฝึกวินัยในการทํางานตรง
ต่อเวลา 
3) ฝึกการเขียนรายงานหรือ
บทความโดยมีการอ้างอิงข้อมูล
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม 
4) ฝึกการอภิปรายและรับฟังความ
คิดเห็นผ่านการทํางานกลุ่มและการ
ทํางานวิจัย 

1) สังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํา
วิจัยว่าผู้เรียนเข้าใจหลักจริยธรรม
เชิงวิชาการและวิชาชีพวิทยาการ
คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
2) ประเมินความตรงต่อเวลาในการ
ทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
3) ตรวจสอบความถูกต้องในการ
อ้างอิงและการใช้ข้อมูลในรายงาน 
บทความ และงานวิจัยของผู้เรียน 
4) สังเกตพฤติกรรมและทักษะใน
การอภิปราย รับฟังความคิดเห็น
และปรับแนวคดิตามสมควรในการ
ทํางานกลุ่มและการทําวิจัย 
5) ประเมินจากผลสะท้อนจาก
ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
ผู้เรียนได้ร่วมงานด้วย 
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
ความรบัผดิชอบหลัก ความรบัผดิชอบรอง 

ชุดวิชารายวิชา และหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
1.1 1.2 

344 – 511 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม        

344 – 512 ชุดวิชา การออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์        

344 – 521 ชุดวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ปัญหา        

344 – 522 ชุดวิชา แบบจําลองของระบบมัลติเอเจนท์และการประยุกต์        

344 – 523 ชุดวิชา การเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ        

344 – 524 ชุดวิชา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ        

344 – 525 ชุดวิชา การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเชิงสถิติ        

344 – 531 ชุดวิชา อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง        

344 – 532 ชุดวิชา ระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์        

344 – 541 ชุดวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์การทดสอบ และการจัดการโครงการ        

344 – 542 ชุดวิชา กระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาซอฟต์แวร์        

344 – 551 ชุดวิชา ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี        

344 – 552 ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ        

344 – 633 ชุดวิชา การโปรแกรมเพื่อระบบการสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี        

344 – 626  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1        

344 – 634  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2        

344 – 643  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3        

344 – 653  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4        

344 – 601  วิทยานิพนธ์        

344 – 602  วิทยานิพนธ์        

344 – 603  สารนิพนธ์        

344 – 561  ระเบียบวิธ๊วิจัย        
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7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
  
 7.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้สําหรับปีการศึกษาท่ี 1 

• มีความรู้เชิงลึกในทฤษฏีพ้ืนทางทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับที่เข้าใจถึงระดับคณิตศาสตร์  
    เบ้ืองหลังของทฤษฏี 

• เข้าใจหลักการและระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
• ติดตามและสืบค้นความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด้วย 

   ตนเอง 
• รู้ถึงโจทย์ปัญหาวิจัยต่าง ๆ จากทั้งวงการวิชาการ ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมและตระหนักถึง 

   ความสําคัญของการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
• กําหนดโจทย์ปัญหาวิจัยที่ตนเองเล็งเห็นและต้องการทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ 
• รู้และเข้าใจถึงจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
• สามารถทํางานเป็นทีมและจัดการความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นในการทํางานเป็นทีม 

   ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างหน่วยงานภายนอก หรือระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิจัยได้ 

• พัฒนาการทางด้านทักษะการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 

 7.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้สําหรับปีการศึกษาท่ี 2 

• รู้และอธิบายทฤษฎีและหลักการเฉพาะทางทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ตนเองเลือกศึกษาวิจัยได ้
• ตระหนักถึงความสําคัญในการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใน 

สาขาเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ตนเองศึกษาวิจัย 
• กําหนดโจทย์วิจัย  วางแผนทําการวิจัย ดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ 
• นําทักษะการวิจัยและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง

เพ่ือเสนอองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางวิชาการ  อุตสาหกรรม หรือชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่ตนเองพัฒนาขึ้นแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ช้ันบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 (1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ และตอบข้อซักถามในช้ันเรียน 

(2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบชุดวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร 

(3)  ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

(1)  ประเมินผลงานตีพิมพ์หรือนวัตกรรม ทั้งด้านจํานวนและคุณภาพต่อจํานวนนักศึกษา 
(2)  การได้งานทํา และระยะเวลาในการได้งานทํา 
(3)  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 แผน ก 1 
1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
2) สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

  3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเง่ือนไขของ   
           ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง คุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้สําเร็จ 
           การศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  
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 แผน ก 2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และ 

2) สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเง่ือนไขของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง คุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
 แผน ข 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
จากระบบ  4  ระ ดับคะแนนหรือ เที ยบเท่ า  และสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้ง
เสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2) สําหรับผลงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงที่สืบค้นได้ 

  3)   ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเป็นไปตามเง่ือนไขของ   
           ผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง คุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้สําเร็จ 
           การศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯระบบการเรียนการสอน และเข้าใจ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2)  ช้ีแจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)  มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจถึงหลักสูตรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นอาจารย์ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่ง
ตํารา 

2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล  
 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนทุนเพ่ือศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการหรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  
2.2.2  มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนทุนเพ่ือเข้าประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ 
2.2.3  มหาวิทยาลัยและคณะสนับสนุนทุนในการทาํวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียน 
 การสอนและเพ่ือความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.5 ส่งเสริมอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการท้ังในรูปแบบของตํารา และบทความวิชาการ 
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22หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 

1. คุณสมบัติของอาจารย์ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2558 

จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ 
 ประจําหลักสตูร 

 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2558 

มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3.  คุณสมบัติของอาจารย์  
     ผู้สอน 
 

อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

 

เป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ ไ ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

4.  คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์หลัก 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
ส า ร นิพน ธ์ ต้ อ ง มี คุณสม บัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/สารนิพนธ์ต้อง
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
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เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

5.  คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพน์ร่วม 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ร่วมต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วมที่
เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

6. คุณสมบัติของอาจารย ์
 ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ 

    สารนิพน์ 
 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สาร
นิพน์ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดั บ บัณฑิ ต ศึ กษา ปี  พ .ศ . 
2558 

1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 
3. ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 

7.  การตีพิมพ์เผยแพร ่   
    ผลงานของผู้สําเร็จ 
    การศึกษา 

นักศึกษาที่สําเ ร็จการศึกษา  
ทุกคน มีผลงานตีพิมพ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

แผน ก 1 
ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แผน ก 2 
ได้รับการตีพิมพ์ หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่ นํ า เสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเ น่ืองจากการประชุม วิชาการ 
(Proceedings) 
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เป้าหมาย วิธีการดําเนนิการ วิธีการประเมินผล 
แผน ข 
สารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของรายงานสารนิพนธ์ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่
สืบค้นได้ 

8.  ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการกําหนดภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1. กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 
คน ต่อภาคการศึกษา 
2. กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
3. กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 

9. การปรับปรุงหลักสูตร   
    ตามรอบระยะเวลาที่ 
    กําหนด 

ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  หลั กสู ตรระ ดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
 

10. การจัดการเรียนการ  
     สอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่
หลักสูตรกําหนด 

 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา 
หลักสูตรอย่างน้อย 5 ท่าน  
2. วางแผน ควบคุมคุณภาพ 
ติดตามประเมินผล เพ่ือนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและ
การเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
2. มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง อย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี 
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2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

1) มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ครอบคลมุผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

 
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จการศึกษา 

1)  ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนสามารถได้งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษา 
2)  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตามที่หลักสูตรกําหนด 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1  การรับนักศึกษา 
1)  กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาโดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศคุณสมบัติ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร 
2)  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร เช่น  

Roadshow และการแนะแนวการศึกษาต่อ 
3)  รับสมัครนักศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัยโดยวิธีการสมัครแบบออนไลน์ ช่วงเวลาการรับสมัคร

เป็นไปตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
4)  กําหนดวันสอบสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย  
5)  มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) ประเมินความพร้อมในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบการ

พิจารณาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในรายที่เห็นว่าผู้สมัครควรมีการปรับความรู้
พ้ืนฐานจะดําเนินการเป็นรายๆไป 

2)  มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา เพ่ือให้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ระบบบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษาต่าง ๆ คู่มือนักศึกษาเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจนสําเร็จการศึกษา 

3)  คณะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือช้ีแจงวิธีการเรียนการสอนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ 
จัดโดยคณะ 

4)  หลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือแนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตรสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่จัดโดยหลักสูตร และแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน หรือการ
ดําเนินการวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การวางแผนการเรียน และพบปะรุ่นพ่ีเพ่ือให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือ 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 
1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเร่ิมเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ 

แนะนําเก่ียวกับหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน การเรียน กฎระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังสิ่ง
อํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา  

2)  มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือแนะนํา ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาแรกเข้า
เก่ียวกับการจัดแผนการเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ ทําหน้าที่จนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

3)  กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับนักศึกษาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการเรียน การทํา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หรือปัญหา รวมท้ังการให้คําปรึกษาและคําแนะนําในเร่ืองต่างๆ 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาทุกปี 

2)  นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล 

3)  จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา  
4)  จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

 
4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
4.1.1  การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.1.2  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะ สภามหาวิทยาลัย  

4.1.3  ระบบการบริหารอาจารย์ 
มีระบบอัตรากําลัง มีการกําหนดภาระงานให้คณาจารย์ มีการวางแผนกําหนดจํานวน
อาจารย์ที่คงอยู่ จํานวนอาจารย์ที่เกษียณ และจํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในแต่ละปี 

4.1.4  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
 
 



 

 

49

4.1.5 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
สนับสนุนเงินเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได้
ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความ
วิชาการตีพิมพ์ใน Journals รวมทั้ง อาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาท่ีใช้เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทําวิจัย 
 

4.2 คุณภาพคณาจารย ์
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผ่านการติดตามรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

4.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการทุกปี 

 
4.3 ผลทีเ่กิดกับคณาจารย ์

4.3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

4.3.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสํารวจความ

คิดเห็นต่อหลักสูตร วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะความคิดเห็น
จากศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตตลอดถึงข้อมูลจากการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 

5.1.2  แต่งต้ังกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
5.1.3  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นําข้อคิดเห็นที่รวบรวมได้มาประมวลและพิจารณา 

 ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
5.1.4  กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน 

TQF 
5.1.5  กําหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1  การพิจารณากําหนดผู้สอน 
 1)  กําหนดคุณสมบัติผู้สอนโดยพิจารณาความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่สอน และมี

ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน 
 2)  จัดการเรียนการสอนที่มีผู้สอนหลายคน และมีผู้ประสานงานรับผิดชอบรายวิชา 
5.2.2  การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 

1)  กําหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ.3 ในทุกรายวิชาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบการส่ง มคอ. 3  
3) กําหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ. 5 หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
4)  มีการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา 

5.2.3  การสนับสนุนและการให้คําปรึกษานักศึกษา 
1)  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ให้คําปรึกษา

ด้านวิชาการ การจัดแผนการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเรื่องอ่ืนๆ  
2)  จัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม ที่มีความเช่ียวชาญ และ

มีประสบการณ์ในหัวข้อวิจัยของนักศึกษา 
5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 1)  นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ 

คะแนน และวิธีการประเมินผล 
2)  จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3)  จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน  
มคอ. 3 

2)  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5)  
3)  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ AUN-QA 
4)  แต่ละรายวิชาช้ีแจงให้นักศึกษารับรู้การประเมินผล เช่น เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด  
 เป็นต้น 

5)  แต่งต้ังกรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรมีการสํารวจความต้องการจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ 
โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแจ้งความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับต่อการเรียนการ
สอน มีการจัดทําแผนครุภัณฑ์ 5 ปี และมีระบบจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้จากคณะฯ เพ่ือจัดหาทรัพยากรให้ตอบสนองต่อการใช้งานในการจัดซื้อตํารา  สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

จัดให้มีการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

 
6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มีการจัดหาทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของ
กระทรวงการคลัง ผ่านเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ 

2) มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู ้
1)  การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2)   จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเพียงพอ 
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7.ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้งโดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรตามมหาวิทยาลัย/ 
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผล
การดําเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน 
การจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1)  ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
2)  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนทีมผู้สอน หรือคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 
3)  ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในทุกรายวิชา 
4)  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาทุกชุดวิชา และทุกภาคการศึกษา 
2)  ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ 
 ทีมผู้สอน 
3)  รายงานผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรอื 
 กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนา/ 
 ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1)  ประเมินหลักสตูรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาหลังสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา 
2)  การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทํางาน

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบถดัไป 
3)  ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
4)  หลักสูตรฯ มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
6)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรควรมีการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุง ประกอบด้วยดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการประเมินผลการสอนหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานของชุดวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรฯ 
2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรฯ 
3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรประจําปี  
4)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนวางแผน และจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือนําผลการประเมิน

มาวางแผน ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนในรอบปีถัดไป 
5)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบปีถัดไป 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ก-2    ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 
 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ภาคผนวก ข 

ข-1  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ค-3  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชุดวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
ค-4  ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

ภาคผนวก ง 
ง-1 Memorandum of Understanding (MOU) 
 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถ นําองค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ยนไป วิ เคราะ ห์ 
สังเคราะห์ พัฒนา วิจัยเพ่ือเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ในวิทยาการของศาสตร์น้ีต่อไป 

ปรัชญา 
จากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ที่เน้นการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการ
นิยม (Progressivism) ที่เน้นพัฒนาการผู้เรียนในทุกๆ
ด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ตอบรับปรัชญาดังกล่าวโดย
ออกแบบก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน โ ด ย อิ ง กั บหลั ก 
Outcome-based Education ที่มุ่งเน้นให้
มหาบัณฑิตเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในรูปแบบที่มี
ความหลากหลายจัดการเรียนการสอนโดยอิงโจทย์
จากการทํางานจริงในรูปแบบ Work Integrated 
Learning และส่งเสริมให้นําองค์ความรู้ไปวิเคราะห์
สังเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเองเพ่ือสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life-long Learning) และตอบโจทย์ปัญหาของ
สังคมหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลได้ในอนาคต 

หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เร่ิมทําการสอนต่อเน่ืองมา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2529 และได้ผลิตมหาบัณฑิตเป็น
จํานวนมากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต่การ
พัฒนาทางเทคโนโลยีของกลุ่มชุดวิชาน้ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึง
หลีกเลี่ยงมิได้ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ทันสมัย 
ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละสาขา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากล อัน
ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การประยุกต์สารสนเทศข้ันสูง และปัญญาประดิษฐ์ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ที่ เพียงพอต่อการวิจัยและ
พัฒนาความ รู้ เ พ่ือ ก้าวไปอีก ข้ันในศาสตร์แห่ ง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักการและเหตุผล 
เทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล และ

เศรษฐกิจดิจิทัล มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติทั้งแผน
ระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 20 ปี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้สํารวจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝ่าย พบว่ายังขาดแคลน
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือองค์ความรู้
ใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก และ
ต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
- มีความรู้และความเช่ียวชาญในทฤษฎีพ้ืนฐานทาง  

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบเพียงพอใน 

 การค้นหาความรู้ต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ด้วยตนเอง 
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- มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางสาขาใดสาขา 
 หน่ึง  โดยเฉพาะสาขาย่อยดังต่อไปน้ี 
• ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 
• ระบบเค รือข่ าย  ความมั่ นคงของระบบ

เครือข่าย และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์  การบริหารโครงการ

ซอฟต์แวร์ และการบริหารธุรกิจซอฟต์แวร์ 
• ระบบสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงใน
การผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เข้มแข็ง  มีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือก้าวสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาอาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
          นอกจากประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  การปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งน้ีได้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากเดิมเป็นระบบ “รายวิชา” เป็นระบบ “ชุดวิชา” 
ทั้งหมด เพ่ือให้สามารถนําไปเปิดเป็นระบบ Non-
Degree หรือคลังหน่วยกิต เพ่ือให้บุคคลภายนอกท่ี
ต้องการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ แต่ไม่มีความพร้อมใน
การลงทะเบียนเรียนทั้งหลักสูตรสามารถเลือกลงเรียน
ได้ตามต้องการ 

คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1   มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือ 
1.2   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมตํ่ากว่า  2.50 ในสาขาวิชา
วิทยาการคอม พิว เตอร์  สาขา วิช า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ 
 

คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
แผน ก 1 
-   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้องและมีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมข้อใดข้อ
หน่ึงดังต่อไปนี้ 
• เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.50 
• ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

หลักสูตรให้เข้าเรียนได้ 
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1.3  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
โ ดย มีคะแนน เฉลี่ ย สะสมต่ํ า ก ว่ า  2.50 และมี
ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาแล้ว
อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 1 ปี โดยมีผู้บังคับบัญชาให้การ
รับรองโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารประจําหลักสูตร/คณะกรรมการ
คัดเลือกและ 
2. เป็นผู้เคยผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี 
3. ผู้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.50 ในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
ประสบการณ์ในการทํางานหรือการวิจัยไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

4.    คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แผน ก 2 และ ข 
-   เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน

สาขา ดังต่อไปน้ี 
• สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืนที่

เก่ียวข้องหรือ 
• สาขาอ่ืน ๆ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาทาง

คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
และได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 - วิชาแกน 6 หน่วยกิต 
344-511 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี            3((3)-0-6)  
344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   3((3)-0-6) 
- วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 
344-541 แนวคดิภาษาการโปรแกรมและซอฟต์แวร์       3((3)-0-6)  
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ                                  3((3)-0-6)  

 
ชุดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
344-511 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิด 
            การโปรแกรม                              6((4)-4-10) 
344-512 ชุดวิชา การออกแบบวิเคราะห์ 
            ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์             6((4)-4-10) 

หมวดวิชาเลือก 
(แผน ก 2 จํานวน 6 หน่วยกิต และแผน ข จํานวน 18 หน่วยกิต) 
 
รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการเน้นด้านเครือข่ายและ
ความปลอดภัย 
344-531 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                       3((3)-0-6) 
344-532 โปรโตคอลระหว่างเครือข่าย                       3((3)-0-6) 
344-533 ความม่ันคงของระบบเครือข่าย                   3((3)-0-6) 
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย                3((3)-0-6) 
344-535 สถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                3((3)-0-6) 
344-542 โปรแกรมแปลภาษา                                3((3)-0-6) 
344-543 การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ         3((3)-0-6) 
 
รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการเน้นด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์               3((3)-0-6) 
344-552 วิธีอย่างเป็นทางการในวิศวกรรมซอฟต์แวร์     3((3)-0-6) 
344-553 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์                    3((3)-0-6) 
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์      3((3)-0-6) 
344-555 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ                    3((3)-0-6) 
344-651 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ               3((3)-0-6) 
 
รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการเน้นด้านระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ                         3((3)-0-6) 
344-562 ระบบจัดการฐานข้อมูล                             3((3)-0-6) 
344-563 การสืบค้นสารสนเทศ                               3((3)-0-6) 
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข้อมูล          3((3)-0-6) 
344-662 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล                        3((3)-0-6) 
344-663 การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล         3((3)-0-6) 
 

ชุดวิชาเลือก 
(แผน ก 2 จํานวน 6 หน่วยกิต และ แผน ข จํานวน 18 
หน่วยกิต) 
กลุ่มชุดวิชาด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า 
(Next Generation Network) 
344-531 ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง       
                                                          6((4)-4-10) 
344-532 ชุดวิชาระบบเครือข่ายและความมั่นคง 
             ปลอดภัยทางไซเบอร์                    6((4)-4-10) 
344-633 ชุดวิชาการโปรแกรมเพ่ือระบบ 
            การสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี   6((4)-4-10) 
344–634 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร์ 2               6((4)-4-10) 
กลุ่มชุดวิชาด้านวิชาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการ
จัดการ (Software Engineering and Management) 
344-541 ชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์การ 
             ทดสอบและการจัดการโครงการ       6((4)-4-10) 
344-542  ชุดวิชา กระบวนการทางธุรกิจและ 
             การพัฒนาซอฟต์แวร์                    6((4)-4-10) 
344–643 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร์ 3                6((4)-4-10) 
 
กลุ่มชุดวิชาด้านระบบสารสนเทศ (Information 
System) 
344-551 ชุดวิชาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 
                                                          6((4)-4-10) 
344-552 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
             การค้นคืนสารสนเทศ                   6((4)-4-10) 
344–653 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร์ 4              6((4)-4-10) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ 
344-571 ปัญญาประดิษฐ์                                     3((3)-0-6) 
344-572 ระบบชํานาญการ                                   3((3)-0-6) 
344-573 เครือข่ายประสาทเทียม                            3((3)-0-6) 
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน      3((3)-0-6) 
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                   3((3)-0-6) 
344-673 หุ่นยนต์                                               3((3)-0-6) 
344-675 ระบบมัลติเอเจนท์                                  3((3)-0-6) 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาเลือกอื่นๆ 
344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห์          3((3)-0-6) 
344-611 วิทยาการเข้ารหัสลับ                               3((3)-0-6) 
344-621 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย               3((3)-0-6) 
344-674 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                               3((3)-0-6) 
344-691 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1        3((3)-0-6) 
344-692 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2        2((2)-0-4) 
344-693 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3        1((1)-0-2)  
 
หมายเหตุ   นักศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอน 
               ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือสถาบันการศึกษา 
               อ่ืน ๆ ได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
               วิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร 

กลุ่มชุดวิชาด้านระบบอัจฉริยะ(Intelligent System) 
344-521 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา 
                                                          6((4)-4-10) 
344-522 ชุดวิชาแบบจําลองของระบบ 
            มัลติเอเจนท์และการประยุกต์           6((4)-4-10) 
344-523 ชุดวิชาการเรียนรู้เชิงลึกและ 
            การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ              6((4)-4-10) 
344–524 ชุดวิชาการประมวลผล 
             ภาษาธรรมชาติ                           6((4)-4-10) 
344–525  ชุดวิชาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 
              ด้วยการเรียนรู้ของเคร่ืองเชิงสถิติ     6((4)-4-10) 
344–626 ชุดวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 
             คอมพิวเตอร์ 1             6((4)-4-10) 
 
รายวิชาเลือกอื่นๆ 
ไม่มี 
 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.  วิทยานิพนธ์ 
แผน ก 1 36 หน่วยกิต 
344-602  วิทยานิพนธ์                                      36(0-108-0) 
แผน ก 2 18 หน่วยกิต 
344-601  วิทยานิพนธ์                                       18(0-54-0) 
แผน ข 6 หน่วยกิต 
344-603  สารนิพนธ์                                           6(0-18-0)  

ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
แผน ก 1 
คงเดิม 
แผน ก 2 
คงเดิม 
แผน ข 
คงเดิม 
 
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาจะต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมชื่อ
อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิ จ า รณา  และ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว าม เ ห็ น ชอบจ า กคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
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2.  คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับแต่งต้ัง
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การสอบและการแต่งต้ัง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ง.  วิชาเสริมทักษะการวิจัย 3 หน่วยกิต 
344-591  สัมมนา*                                               1(0-2-1)  
344-592  ระเบียบวิธีวิจัย*                                    2((2)-0-4)  
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

ง. กลุ่รายวิชาเสริมทักษะการวิจัย 3 หน่วยกิต 
344-561  ระเบียบวิธีวิจัย*                           3((3)-0-6) 
* รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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ก-3 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา  วงศ์ธนวส ุ

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
- ชื่อชุดวิชา ควรปรับให้มีความน่าสนใจ และอยู่ใน trend 
ปัจจุบัน เช่น AI for problem solving ควรเปล่ียนเป็น AI 
Technologies and Applications หรือ ตามรายชื่อตอ่ไปนี้ 
ถ้าไม่มีปัญหาเรือ่งกรอบเวลา Neural Networks and Deep 
Learning with Keras and Tensor Flow Cloud 
Engineering and ArchitectureDeveloping Applications 
with Google Cloud Platform (GCP) Blockchain 
Technologies and RevolutionMachine Learning with 
TensorFlow on Google Cloud Platform Software 
Architecture for the Internet of Things 
 
 
- ปัจจุบัน Online courses ที่มีคุณภาพในระดับสากล เช่น 
Coursera EdX เป็นต้น ผู้เรียน สามารถเข้าถงึและศึกษาได้
เป็นเรื่องปกติ และการศึกษาปจัจุบันกําลังปรับตัวเป็นแบบ 
Life Long Learning ดังน้ันในการจดัหลักสูตรควรคํานึงถงึการ
เรียนในหลักสูตรให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ โดยผู้เรียน
สามารถเรียนเพิม่เติมและเสริมจากแหล่ง Online เหล่านี้ไป
พร้อม ๆ  กันกบัการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจจะตอ้งเนน้
การ Coaching และ implementation ไปพร้อมกัน และ 
ควรจะเพิ่มชุดวชิาที่เป็น disruptive technology และ trend 
ให้สามารถ implement ได้ด้วยเครื่องมือที่เป็นสากลและมี 
impact ต่อการใช้งานในปัจจุบนัตัวอย่างรายวชิาเหล่านี้ ได้แก ่
Cloud Computing, Data Analytics with R and 
Python, Blockchain Technology and Applications, 
Data Engineering, Big Data,and Machine Learning with 
Google Cloud Platform (GCP), Wireless Sensor 
Networks, Quantum Computing 
 

การตั้งชื่อชุดวิชาในหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ือ
ถึงความรู้เชิงลึกที่ ผู้เรียนจะได้นําไปใช้งานได้ทั้ง
งานวิจัยและการประยุกต์ใช้งาน  ดังนั้นหลักสูตรจึง
เสนอที่จะไม่ใช้ชื่อชุดวิชาตามช่ือเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกัน
ปัญหาในประเด็นเรื่องความล้าสมัยของช่ือชุดวิชา
เมื่อเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงดังนั้นหลักสูตรฯ
จึงเสนอไม่ปรับแก้ไขชื่อชุดวิชาตามข้อเสนอแนะ 
แต่เนื้อหาของเทคโนโลยีหรือวิทยาการในปัจจุบัน
ตามที่เสนอน้ันถูกบรรจุในชุดวิชาต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 
 
มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายสนับสนุนLife Long 
Learning แก่นักศึกษาโดยมีการสมัครสมาชิก 
Coursera ให้นักศึกษาได้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมอยู่แล้วอาจารย์สามารถ Assign ให้
นักศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน Coursera หรือ
หลักสูตรออนไลน์อื่นๆตามความเหมาะสม โดยการ 
Assign ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมผ่านคอร์สออน
ไลน์นั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การเรียนการสอน
ในหลักสูตรฯด้วยเช่นกัน 
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รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชยั  ลวันยานนท์ 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

- แขนงวิชาด้านระบบอัจฉริยะ : It will benefit from 
courses like ‘Data Science’ and ‘Knowledge 
Discovery’, if a separate course is not feasible, 
these concepts/techniques may be incorporated in 
other related courses. 
- แขนงวิชาด้านโทรคมนาคมยุคหน้า : It will benefit from 
courses like ‘Cloud Computing’, ‘Fog Computing’ 
and ‘High Performance Computing’, again if a 
separate course is not feasible, these 
concepts/techniques may be incorporated in other 
related courses. 
- ชุดวิชาเลือกด้านระบบสารสนเทศ : This track may be 
attractive to students with non-computer science 
background. Perhaps, inclusion of concepts / 
techniques in ‘Information Management’ will be 
attractive and beneficial to them. 
- Plan ก 1 VS ก 2 : The publication requirement is 
the same. As someone who has experience in 
management of a M.Sc. programme as well as in 
academia, I understand the intention of the dept. 
However, it allows a problematic student, who 
produces inferior research/thesis/publication, to 
argue that it only 18 credit research and the dept. 
should not expect the same requirement as in 36 
credits. 
- Thesis Examiner : I do not know about PSU 
graduate studies regulations well enough. From 
what I know, Theอ.ว.ว.น. now requires a thesis 
examiner (both internal and external) to have some 
credible reserach track record within the past few 
years. Holding a Doctoral Degree is no longer 
sufficient. The Dept. may wish to consider this to 
keep up to date with current practice and to avoid 
future complication. 

 

ชุดวิชา 344-552 ครอบคลุมเนื้อหาดังท่ีเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
ชุดวิชา 344-633 มีคําอธิบายครอบคลุมงานกลุ่ม Next 
Generation Telecommunication เรียบร้อยแล้วและหาก
จําเป็นต้องมีการเปิดวิชาดังท่ีเสนอแยกในอนาคตนั้นสามารถ
ทําได้ในชุดวิชา 344-634  

 
 

ชุดวิชา 344-551 ครอบคลุมเนื้อหาดังท่ีเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

หลักสูตรฯ ได้กําหนดจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับขข้อ
บังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

 
 
 
หลักสูตรฯ ได้ทําการตรวจสอบระเบียบและกําหนดระเบียบ
เรื่องการแต่งต้ังกรรมการภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ์ตาม
ระเบียบล่าสุดแล้ว 
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รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เกิดประสพ 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

- ข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขคําผดิ 

- ควรเพ่ิมกลยุทธ์ในแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประเมินข้อสอบ 
เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน การประเมินการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ อ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทาง AL และ WIL 

- คําอธิบายชุดวิชา การเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิง
วิวัฒนาการเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเตรียมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบข้อมูล การเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทยีม และการ
เรียนรู้เชิงลึก โดยขาดส่วนสําคัญของการคํานวณเชิงวิวัฒนาการท่ี
ควรจะมีเนื้อหาเก่ียวกับ การแทนค่าประชากร  (population 
representation)โอเปอเรเตอร์ต่าง ๆ เชิงวิวัฒนาการ เช่น  cross-
over mutation 

 คําแนะนํา: อาจจะปรับเปลี่ยนชื่อชุดวิชาเป็น การเรียนรู้เชิงลึก 
หรือถ้าใช้ชื่อชุดวิชาแบบเดิม อาจจะเพิ่มคําอธิบายรายวิชาท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการคํานวณเชิงวิวฒันาการให้มากข้ึน 

 
 
 

ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเพ่ิมคําอธิบาย
เรื่องข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการในชุดวิชา 344-523 
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นางสาวอรสา  ขาวงาม 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

- เพ่ิม/สอดแทรกกระบวนการคิดเข้าไปกับการสอนแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการคิดเป็นกระบวนการและสามารถนําการ
เรียนไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ท้ังกับผู้เรียนและสังคม 

- เพ่ิมหลักสูตรการสอน Blockchain เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่ออนาคต 

- เพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษาสามารถท่ีจะมองเห็นและพัฒนา 
Platform ท่ีเป็น Platform ขนาดใหญ่ได้เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
ในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 

- เพ่ิมการเรียนการสอนทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการนํา Big 
Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างซ่ึงในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ท่ี
สามารถนํา Big Data มาใช้วิเคราะห์ให้เป็นจะเป็นท่ีต้องการของ 
ตลาดมาก 

- การรับนักศึกษาเข้าศึกษาเพียง 10 คน (ในปี 2564) และ 20 คน 
(ในปีถัดไป) ในความเห็นส่วนตัวมองว่าเป็นจํานวนท่ีน้อยเกินไป
เนื่องจากในชั้นเรียนควรมีการทํางานเป็นทีมการจัดการอภิปราย
เสวนาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคิดท่ี
หลากหลายมีมิติเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใชห้ากจํานวน
นักศึกษาน้อยจะทําให้ตีวงแคบเกินไปหากเป็นไปได้ควรพิจารณารับ
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนในจํานวนท่ีภาควิชาฯ เห็นว่าเหมาะสมเพื่อผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพได้ออกมาทํางานในสายวิชาอาชีพท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับนานาชาติ 

- การทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ท่ีนักศึกษาทําแล้วเสร็จควรมีแผน
ต่อเนื่องในการนําผลงานนั้น ๆ ไปต่อยอดหรือนําไปใช้ได้จริงเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 

ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 

 
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยมีการเพ่ิมเนื้อหาด้าน 
Blockchain ลงในชุดวิชา 344-633 

 
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยเพ่ิมทักษะท่ีเสนอแนะได้
จัดอยู่ในกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยได้มีการปรับคําอธิบาย
ชุดวิชา 344-552 ให้ครอบคลุม 

 
 
 

จํานวนดังกล่าวเป็นเพียงแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี 
การศึกษาหากในปีการศึกษาใดมีผู้สนใจสมัครจํานวนมากกว่า 
แผนดังกล่าวหลักสูตรสามารถรองรับนักศึกษาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีกลยุทธ์ในการต่อยอดผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีมี
ศักยภาพในการนําไปใช้ประโยชน์จริงให้สามารถนําไปใช้งาน
จริงได้ผ่านช่อง MOU กับบริษัทและหน่วยงานภายนอกต่างๆ
ท่ีหลากหลายท้ังในระดับหลักสูตรฯ และระดับคณะฯ 
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นางสาวปดิวนันดา  โปรา 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

จากแขนงวิชานี้ เห็นได้ว่านักศึกษาท่ีจะลงเรียนจะเป็นกลุ่มท่ี
สนใจมีทาง SA, BA และ PM  ดังน้ันเนื้อหาในชุดวิชา 344-
541 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการทดสอบ (Software 
Engineering and Testing) ท่ีเน้นเร่ืองกระบวนการทดสอบ
ซอฟต์แวร์และ 344-542 กระบวนการทางธุรกิจ และการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ (Business Process and Software 
Development) ท่ีเน้นกระบวนการทางธุรกิจท่ีมีเนื้อหาท่ี
สอนใกล้เคียงกันมาก  ต่างกันในบริบทปลีกย่อยตามแต่ละ
หัวข้อ ซ่ึงถ้าสามารถนํามาอธิบายรวมกัน ไม่ต้องแบ่ง น่าจะมี
ประโยชน์ต่อนักศึกษามากกว่า เพ่ือท่ีในปีท่ี 2 นักศึกษาจะได้
นําสิ่งท่ีได้เรียนมาเป็นข้อมูลในการเรียนรายวิชา 344-643 
การจัดการโครงการและพัฒนากระบวนการซอฟต์แวร์ ท่ีต้อง
รู้ถึงกระบวนการทางธุรกิจและการทดสอบแต่ละประเภทมา
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นในการจัดการโครงการและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

 

ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยรวมชุดวิชา 344-643 
“การจัดการโครงการและพัฒนากระบวนการซอฟต์แวร์” 
เข้ากับชุดวิชา 344-541 “วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการ
ทดสอบ" เป็นชุดวิชา 344-541 “วิศวกรรมซอฟต์แวร์การ
ทดสอบและ การจัดการโครงการ”      
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต  อินทจักร์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วศ.ด. สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 2 
344-373 พ้ืนฐานการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3 
344-374 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลช้ันสูง 3 
344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน 3 
344-781 ภาษาฟอร์มัลและความซับซ้อนเชิงคํานวณ 3 
344-782 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3 
344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 3 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48  
344-903 วิทยานิพนธ์ 72  

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–511  ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม 6 
344–561 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
344–525 ชุดวิชา การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ของเคร่ืองเชิง

สถิติ 
6 

344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344-603 สารนิพนธ์ 6 
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ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 (1) P. Vonghirandecha, S. Kansomkeat, S. Intajag. (2020). Retinal image 

enhancement using ordering gap adjustment and brightness specification, 
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Volume 14, 
pp. 414-422. 

 (2)  P. Vonghirundacha, S. Intajag and M. Karnjanadecha. (2019). Contrast and 
color balance enhancement for non-uniform illumination illumination retinal 
images” Technical Journal 13, 4(2019) pp. 291-296. 

(3)  P. Vonghirandecha, M. Karnjanadecha and S. Intajag. (2019). Automated 
Color Balance and Contrast Enhancement of Retinal Images for Visual 
Diagnosis, International Journal of Biology and Biomedical Engineering, Vol. 
13, pp. 46-57. 

 
1.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

(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. 

(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. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์  กานต์สมเกียรติ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วศ.ด.  สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 
344-342 เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ 3 
344-343 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบ้ืองต้น 3 
344-441 การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 
344-443 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 
344-495 สหกิจศึกษา 6 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-751 วิธีการซอฟต์แวร์ 3 
344-851 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ ่ 3 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–511  ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม 6 
344–541 ชุด วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์การทดสอบและการจัดการโครงการ 6 
344–542 ชุดวิชา กระบวนการทางธุรกิจ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 6 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 

 
 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 (1) P. Vonghirandecha,S. Kansomkeat, S. Intajag. (2020). Retinal image 

enhancement using ordering gap adjustment and brightness specification, 
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Volume 14, 
pp. 414-422. 

 (2)  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. 

(3)  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญณี หวังเมธีกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-201 ชุดวิชาการคํานวณทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 
344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3 
344-465 ภาษาอัจฉริยะและการตีความของเคร่ือง 3 
344-491 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 
344-493 การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์ 2 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 
344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง 3 
344-812 ระบบมัลติเอเจนท์ 3 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–522 ชุดวิชา แบบจําลองของระบบมัลติเอเจนท์และการประยุกต์ 6 
344–542 ชุดวิชา กระบวนการทางธุรกิจ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 6 
344–551 ชุดวิชา ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 6 
344–552 ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ 6 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 
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 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
3.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 (1) รณกรแสงสุวรรณ, เพ็ญณีหวังเมธีกุล และสุนิดา รัตโนทยานนท์, การพัฒนาระบบบันทึก

ช่ือเข้าช้ันเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด (Development of a Classroom Attendance 
Checking System Using QR Code), วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 หน้า 27-40 

(2) นาถศจีศรีธนิโยปกฤต, เพ็ญณีหวังเมธีกุลและสุนิดารัตโนทยานนท์,ระบบติดตามและบันทึก
จํานวนช่ัวโมงการเรียนของนักศึกษาตามเง่ือนไข CLS (Monitoring and Log Booking 
System of Study-Hours following CLS Conditions), วารสารแม่โจ้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม– มิถุนายน 2563 หน้า 52-70 

 
3.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 (1) เพ็ญณี  หวังเมธีกุล, อลิษา  จิตรจง, และสุนิดา  รัตโนทยานนท์, “ระบบช่วยวางแผนการ

ลงทะเบียนเรียน”, การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 47, วันที่ 6 ธันวาคม 2561, จ.มหาสารคาม, 2561, หน้า 1238-1250. 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร  อัยรักษ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D  สาขาวิชา Physics 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-181 ทักษะการสื่อสารทางเทคโนโลยี 1 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9 
344-221 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 
344-281 การพูดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ 1 
344-312 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 3 
344-322 ระบบฝังตัว 3 
344-323 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3 
344-343 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบ้ืองต้น 3 
344-351 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย 3 
344-381 การคิดและการสร้างสรรค์สําหรับออกแบบนวัตกรรม 2 
344-382 จรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1 
344-443 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 
344-463 อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ 3 
344-491 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 
344-493 การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์ 2 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 
344-784 การออกแบบระบบดิจิทัลที่ทนต่อความผิดพร่อง 3 
344-785 ทฤษฎีของการคํานวณความเร็วสูงแบบขนาน 3 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้   
รหัสวิชา             ชื่อวิชา            หน่วยกิต 
344-531  ชุดวิชา อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง        6 
344-532  ชุดวิชา ระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์                  6 
344-633     ชุดวิชา การโปรแกรมเพ่ือระบบการสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี              6 
344-601     วิทยานิพนธ์          18 
344-602     วิทยานิพนธ์                                                                          36 
344-603     วิทยานิพนธ์                                                                           6 
                                                                                    

ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
4.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(1) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak (2018), A more reliable step 
counter using built-in accelerometer in smartphone, Indonesian Journal of 
Electrical Engineering and Computer Science, 12(2): pp. 775-782 

 
4.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

(1) W. Sae-Lim, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak, 2019.“Convolutional Neural 
Networks Using MobileNet for Skin Lesion Classification”, 16th International 
Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 
2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine 
Intelligence, July 2019, pp. 242-247. 

(2) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. 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. 

(3) W. Myo, W. Wettayaprasit, and P. Aiyarak, 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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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา  เวทย์ประสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-261 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน 3 
344-331 วิทยาการข้อมูล 3 
344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3 
344-362 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3 
344-363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3 
344-464 การทําเหมืองข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึก 3 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-771 ปัญญาประดิษฐ์และการแก้ปัญหา 3 
344-772 โครงข่ายประสาทเทียม 3 
344-774 การทําให้เห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร์ 3 
344-793 ระเบียบวิธีวิจัย 2 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-512 ชุดวิชา การออกแบบ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 6 
344-521 ชุดวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา 6 
344-523 ชุดวิชา การเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ 6 
344-524 ชุดวิชาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 6 
344-601 วิทยานิพนธ์ 18 
344-602 วิทยานิพนธ์ 36 
344-603 สารนิพนธ์ 6 
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 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
5.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(1) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak. (2018). A more reliable step 
counter using built-in accelerometer in smartphone, Indonesian Journal of 
Electrical Engineering and Computer Science, 12(2): pp. 775-782. 

(2) A. Nitchot, W. Wettayaprasit and L. Gilbert. (2018). Personalized learning 
system for visualizing knowledge structures and recommending study 
materials links,  E-Learning and Digital Media, 16(1), pp. 77-91. 

(3) 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, Vol. 24, Issue 1, pp. 
219-230. 

 
5.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

(1) A. Khine, W. Wettayaprasit, J. Duangsuwan, 2019. “Ensemble CNN and MLP 
with Nurse Notes for Intensive Care Unit Mortality”,  16th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : 
Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence, July 
2019, pp. 236-241. 

(2) W. Sae-Lim, W. Wettayaprasit, P. Aiyarak, 2019.“Convolutional Neural 
Networks Using MobileNet for Skin Lesion Classification”, 16th International 
Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 
2019) : Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine 
Intelligence, July 2019, pp. 242-247. 

(3) W. Myo, W. Wettayaprasit, P. 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. 

(4) A. Nitchot, W. Wettayaprasit and L. Gilbert, 2019.“Study materials and 
knowledge structure management using MyTeLeMap”, 4th International 
Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern 
Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 
Telecommunications Engineering (ECTI DAMT-NCON 2019), pp. 197-201. 

(5) W. Myo, W. Wettayaprasit and P. Aiyarak, 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. 
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(6) T. Tran, J. Duangsuwan and W. Wettayaprasit, 2018. “A Novel Automatic 
Sentiment Summarization from Aspect-based Customer Reviews.” The 15th 
International Joint Conference on Computer Science and Software 
Engineering, 11-13 July, 2018., Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya 
Campus, Nakhon Pathom, Thailand., pp. 345-350. 

(7)  A. Nitchot, W. Wettayaprasit and L. Gilbert, 2017. “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. 

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา  ปรีชาวีรกุล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-223 พ้ืนฐานทางความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2 
344-382 จรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1 
344-401 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย 3 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-712 วิทยาการเข้ารหัสลับ 3 
344-721 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 3 
344-742 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–511 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม 6 
344–532 ชุดวิชา ระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 
344–561 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 
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 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
6.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

(1)  N. Keawpibal, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon. (2019). HybiX: A 
novel encoding bitmap index for space- and time-efficient query processing, 
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol 27, 
No.2, pp. 1504-1522. 

(2)  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. 

 
6.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

(1) F. Duemong and L. Prechaveerakul, “Applying Pell Numbers for Efficient 
Elliptic Curve Large Scalar Multiplication”, The 22nd International Computer 
Science and Engineering Conference (ICSEC 2018), Chiang Mai, Thailand, 
November 21-24, 2018. pp. 204-207. 

(2) 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. 

(3) ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561,  

      จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 569-574 
 

7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  วณิชโยบล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา Computer Science 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-201 ชุดวิชาการคํานวณทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 
344-331 วิทยาการข้อมูล 3 
344-332 การทําเหมืองข้อมูล 3 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 
344-491 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 
344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 3 
344-764 การคลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูล 3 
344-762 วิทยาการข้อมูล 3 
344-811 ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน 3 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-551 ชุดวิชา ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 6 
344-552 ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ 6 
344-601 วิทยานิพนธ์ 18 
344-602 วิทยานิพนธ์ 36 
344-603 สารนิพนธ์ 6 

  
ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

7.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(1) S. Qureshi, S. Karrila and S. Vanichayobon. (2019). GACNN SleepTuneNet: a 

genetic algorithm designing the convolutional neural network architecture for 
optimal classification of sleep stages from a single EEG channel, Turkish 
Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol. 27 No. 6, pp. 
4203-4219. 

(2)  N. Keawpibal, L. Preechaveerakul and S. Vanichayobon. (2019). HybiX: A 
novel encoding bitmap index for space- and time-efficient query processing, 
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol 27, 
No.2, pp. 1504-1522. 

(3)  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. 

(4)  S. Qureshi, S. Karrila, and S. Vanichayobon. (2019). Human Sleep Scoring 
Based on K-Nearest Neighbors, Turkish Journal of Electrical Engineering and 
Computer Sciences, Vol. 26, No. 6, pp. 2802-2818. 
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7.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
(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 คําประไพ, สมศรี จารุผดุง, วรารัตน์ จักรหวัด, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT”, การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 
2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 642-647. 

(3) ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี, สมศรี จารุผดุง, ลัดดา  ปรีชาวีรกุล, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 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. 

 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี  ดวงสุวรรณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา Computer Science 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-232 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 
344-261 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน 3 
344-311 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 
344-331 วิทยาการข้อมูล 3 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 
344-361 หลักการปัญญาประดิษฐ์ 3 
344-362 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3 
344-363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3 
344-464 การทําเหมืองข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึก 3 
344-465 ภาษาอัจฉริยะและการตีความของเคร่ือง 3 
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ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-773 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3 
344-841 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 
344-903 วิทยานิพนธ์ 72 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–511 ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม 6 
344–512 ชุดวิชา การออกแบบ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 6 
344–521 ชุดวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา 6 
344–524 ชุดวิชาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 6 
344–561 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 

 
 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

8.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(1) T. Tunthanathip, J. Duangsuwan, N. Wattanakitrungroj, S. Tongman and N. 

Phuenpathom, (2020). Clinical nomogram predicting intracranial injury in pediatric 
traumatic brain injury, Journal of Pediatric Neurosciences. 2020,vol 15, issue 4, 
pp. 409-415 

 (2) 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. 

 
8.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
(1) A. Khine, W. Wettayaprasit and J. Duangsuwan, 2019. “Ensemble CNN and MLP 

with Nurse Notes for Intensive Care Unit Mortality”,  16th International Joint 
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : 
Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence, July 2019, 
pp. 236-241. 

(2) J. Duangsuwan and P. Saeku, 2018. “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. 
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(3) T. Tran, J. Duangsuwan and W. Wettayaprasit, 2018. “A Novel Automatic 
Sentiment Summarization from Aspect-based Customer Reviews.” The 15th 
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 
11-13 July, 2018., Faculty of ICT, Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon 
Pathom, Thailand., pp. 345-350. 

(4) P. Saeku and J. Duangsuwan, 2017. “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. 

(5) ณัฐนรีศรีไชย และจารุณีดวงสุวรรณ, “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. 

 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา  สายนุ้ย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ม.      สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9 
344-311 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 
344-331 วิทยาการข้อมูล 3 
344-362 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3 
344-462 การรู้จํารูปแบบ 3 
344-491 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
344-492 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 

  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–512  ชุดวิชา การออกแบบ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 6 
344–521  ชุดวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา 6 
344–523 ชุดวิชา การเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ 6 
344–552  ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ 6 
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 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
9.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ไม่มี 
 

9.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
(1) Sainui J, Sugiyama M., 2020, Unsupervised key frame selection using 

information theory and colour histogram difference, Int. J. Business 
Intelligence and Data Mining, vol. 16, no.3, pp. 324-344. 

(2) Sainui J, Tongsamrit M., 2020, Color naming for description object in image 
using different classification algorithms and color spaces, 12th International 
Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2020), pp. 37-
41. 

(3) J. Sainui and P. Pattanasatean, 2018. “Color Classification based on Pixel 
Intensiy Values.” 19th IEEE/ACIS International Conference on Software 
Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed 
Computing, June 27-29, 2018., Busan, Korea. pp. 302-306. 

(4) J. Sainui, 2017. “Improved Least-Squares Quadratic Mutual Information 
Clustering via Laplacian Eigenmap”, 14th International Joint Conference on 
Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017), 12-14 July 2017, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand, DOI: 10.1109/JCSSE.2017.8025928. 

(5) ไพบูลย์ พัฒนเสถียร และจรรยา สายนุ้ย, “แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้เป็นตาบอดสีบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, 9th ECTI-CARD 2017, 25-28 กรกฎาคม 2560,  

      อ.เชียงคาน, จ.เลย. pp. 465-468. 
 

10.  ดร. นิวรรณ  วัฒนกิจรุง่โรจน ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด.  สาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-201 ชุดวิชาการคํานวณทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 
344-332 การทําเหมืองข้อมูล 3 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3 
344-362 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3 
344-431 ข้อมูลขนาดใหญ ่ 3 
344-461 โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก 3 
344-464 การทําเหมืองข้อความและการวิเคราะห์ความรู้สึก 3 
344-465 ภาษาอัจฉริยะและการตีความของเคร่ือง 3 
344-471 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์ 3 
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 ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-711 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 
344-771 โครงข่ายประสาทเทียม 3 
344-791 สัมมนาวิทยานพินธ์ 1 1 
344-901 วิทยานิพนธ์ 36 
344-902 วิทยานิพนธ์ 48 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–512 ชุดวิชา การออกแบบ วิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 6 
344–521 ชุดวิชา ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการแก้ปัญหา 6 
344–523 ชุดวิชา การเรียนรู้เชิงลึกและการคํานวณเชิงวิวัฒนาการ 6 
344–552 ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ 6 
344–561 ระเบียบวิธีวิจัย 3 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 

 
 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

10.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(1) T. Tunthanathip, J. Duangsuwan, N. Wattanakitrungroj, S. Tongman and N. 

Phuenpathom, (2020). Clinical nomogram predicting intracranial injury in pediatric 
traumatic brain injury, Journal of Pediatric Neurosciences. 2020,vol 15, issue 4, 
pp. 409-415 

 
10.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
(1) ณิชาภัทร  ป่ินโพธิ์ และ นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์,“การแทนข้อความแสดงความคิดเห็นด้วย

เวกเตอร์ที่ใช้พ้ืนที่น้อย”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National 
Conference on Information Technology : NCIT) คร้ังที่ 10, วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561, 
หน้า 109 – 114. 

(2)  S. Tongman and N. Wattanakitrungroj, 2018. “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, pp. 159-164. 

(3) นัสริน ไชยบัญดิษฐ์ และนิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์,  “เครื่องมือสนับสนุนการฝึกเขียนพยัญชนะ
ไทยสําหรับเด็ก”,  การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 8 (ECTI-CARD 
2016), จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559, หน้า 639 – 642. 
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11.  ดร.วรารตัน์  จักรหวัด 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 
 
 ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344-111 ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 6 
344-211 ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล 9 
344-332 การทําเหมืองข้อมูล 3 
344-333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลเชิงภาพ 3 
344-334 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 
344-335 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านฐานข้อมูล 3 
344-432 เทคโนโลยีฐานข้อมูลยุคถัดไป 3 

 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–551 ชุดวิชา ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 6 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603  สารนิพนธ์ 6 

 
 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

11.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 ไม่มี 
 

      11.2 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพมิพ์รวมเล่ม 
(1) W. Jakawat and R. Makkhongkaew, 2019. “Graph Clustering with K-Nearest 

Neighbor Constraints”, 16th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE 2019) : Knowledge Evolution 
Towards Singularity of Man-Machine Intelligence, July 2019, pp. 309-313. 

 (2) อนุชา คําประไพ, สมศรี จารุผดุง, วรารัตน์ จักรหวัด, และศิริรัตน์ วณิชโยบล, “ระบบ
ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี IoT”, การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14, วันที่ 5-6 กรกฎาคม 
2561, จ.เชียงใหม่, 2561, หน้า 642-647. 

(3) 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. 
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12.  ดร. ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D.  สาขาวิชา  Computer Science 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตร ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา    หน่วยกิต 
344-212 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ   3 
344-271 การสร้างโมเดลและแอนิเมช่ัน 3D   3 
344-321 เทคโนโลยีไร้สาย   3 
344-371 เกมโปรแกรมม่ิงเบ้ืองต้น   3 
344-372 การพัฒนาเกมขั้นสูง   3 
344-493 การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์   2 
344-494 เตรียมสหกิจศกึษา   1 
344-495 สหกิจศึกษา    6 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
344–531 ชุดวิชา อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 6 
344–532 ชุดวิชา ระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 6 
344–633 ชุดวิชา การโปรแกรมเพ่ือระบบการสื่อสารยุคใหมผ่่านเครือข่ายไอพี 6 
344–601 วิทยานิพนธ์ 18 
344–602 วิทยานิพนธ์ 36 
344–603 สารนิพนธ์ 6 

   
 
 ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3.1 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 (1)  C. Angsuchotmetee and P. Setthawong, 2020. “BlockVOTE: An Architecture 

of a Blockchain-based Electronic Voting System”, ECTI Transaction on CIT, 
2020 vol 14. no. 2. pp. 174-189. July 2020* 

 
3.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 (1) C. Angsuchotmetee, P. Setthawong and S. Udomviriyalanon, 2019. 

“BlockVOTE: An Architecture of a Blockchain-based Electronic Voting 
System”, 2019 IEEE International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, pp. 110–116 

 (2) C. Angsuchotmetee, R. Chbeir, Y. Cardinale and S. Yokoyama, 2018. “A 
Pipelining-based Framework for Processing Events in Multimedia Sensor 
Networks.” In Proceedings of SAC 2018, (SAC 2018). ACM, New York, NY, USA, 
Article 4, pp. 247-250 
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 (3) C. Angsuchotmetee and P. Kaewkandee, 2018. “VoDCoin: A cryptocurrency-
based architecture for a decentralized-based video-on-demand service”, 
ACM the 10th International Conference on Management of Digital Ecosystems 
(MEDES’18) , Tokyo, Japan,  2018, pp. 100-105. 

 
*ผลงานช้ินที่ 1 ใน 3.1 มีช่ือเดียวกับ ผลงานช้ินที่ 1 ใน 3.2 เน่ืองจากผลงานนี้เป็นผลงานท่ีได้รับเชิญ

จาก Editor ของงาน Conference ให้เขียนส่วนขยายเพ่ิมและตีพิมพ์ในวารสาร ECTI-CIT 
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ภาคผนวก ค 
 

ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
 

1.  กระบวนการในการจัดทาํ PLOs ของหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีการสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ืองโดยในรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งน้ีได้มีการนําข้อมูลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้นํามาประกอบการพิจารณาในการจัดทํา 
PLOs ของหลักสูตรฯสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์

กลุ่ม 
กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
รายการกลุ่มบคุคล / หน่วยงานท่ีได้

ทําการสัมภาษณ์ / สํารวจ 
วิธีการได้มาซ่ึงสมรรถนะ 

ที่จําเปน็ 
High Power 
High Impact 

หน่วยงานทาง
วิชาการ  วิจัย
และพัฒนา 

-  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

- สัมภาษณ์หัวหน้าห้องแลป
วิจัยและผู้บริหารหน่วยวิจัย 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่จังหวัด
สงขลาและ
จังหวัดอ่ืนๆ 
ในภาคใต้ 

-  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรม 
การผลิตจํากัด 

-  บริษัทไดมอนด์เน็ตเวิร์คโซลูช่ัน
จํากัด 

-  บริษัทอินเตอร์เน็ทไทยแลนด์จํากัด 
สาขาหาดใหญ ่

- สมัภาษณ์หัวหน้าฝ่าย IT และ
ทีม Developer 

- สัมภาษณ์ประธานบริษัท 
- สัมภาษณ์ประธานสาขาบริษัท 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
พ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

-  บริษัท มอร์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
-  บริษัท ออพติมัม โซลูช่ันดีฟายน์ 

จํากัด 
-  บริษัท บลซู ีเอ็นเตอร์ไพรส จํากัด 
-  บริษัท ดีทซี ีเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 
-  บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ จํากัด 
-  บริษัทไอแอนด์ไอกรุ๊ปจํากัด 

(มหาชน) 

- สัมภาษณ์ประธานบริษัท 
- สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย IT และ 
ทีม Developer 

- สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย HR 
- สัมภาษณ์บัณฑิตหลักสูตรวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
ทํางานอยู่ภายในบริษัทใน
ปัจจุบัน 

High Power 
Low Impact 

องค์กรวิชาชีพ ACM/IEEE - สังเคราะห์จากคําแนะนําใน
การออกแบบหลักสูตรที่
ประกาศโดยองค์กร ACM 
และ IEEE 

คณาจารย์ผู้สอนปัจจุบันในหลักสูตรฯ - การประชุมคณาจารย์ผู้สอน
ปัจจุบันของหลักสูตรฯ 
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การวิเคราะห์
กลุ่ม 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

รายการกลุ่มบคุคล / หน่วยงานท่ีได้
ทําการสัมภาษณ์ / สํารวจ 

วิธีการได้มาซ่ึงสมรรถนะ 
ที่จําเปน็ 

Low Power 
High Impact 

นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สนใจศึกษาต่อด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- สอบถามผ่านการสัมภาษณ์
และการกรอกแบบสอบถาม
ในช่วงก่อนจบการศึกษาของ
นักศึกษา 

ผู้ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่อยากทํา
ให้สนใจศึกษาต่อแก่ผู้ประกอบ
อาชีพในทุก ๆ ครั้ง ที่ภาควิชามี
คณาจารย์เดินทางไปยัง
บริษัทเอกชนใด ๆ หรือ เมื่อได้
พบศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรีที่
ประกอบอาชีพด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบอาชีพอ่ืนและสนใจเปลี่ยนสายอาชีพหรือ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- สมัภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 
ที่จบปริญญาตรีจากสาขาอ่ืน 
- สมัภาษณ์ผู้สนใจศึกษาต่อ
ระหว่างการทํา Roadshow 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ 
ผู้ที่ติดต่อสอบถามมาทาง Page 
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook
ของหลักสูตร 

Low Power 
Low Impact 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ
นอกเหนือจากเขตภาคใต้และกรุงเทพมหานคร 

- วิเคราะห์ผ่านประกาศรับ
สมัครงานที่มีการเปิดตําแหน่ง
ในปัจจุบัน 

นักศึกษาปัจจุบันของหลักสตูรฯ - สอบถามและสัมภาษณ์ผ่าน
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

ศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ - สอบถามผ่านเครือข่ายศิษย์
เก่าและผู้ประกอบการที่เป็น
ศิษย์เก่าโดยทางอ้อมถึงความ
ต้องการและสถานการณ์ธุรกิจ 
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ข้อมูลทั้งหมดมีการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์และทําการสร้าง
เป็น PLOs ของหลักสูตร  โดยก่อนที่จะเร่ิมทําการวิเคราะห์ PLOs คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้สรุป
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมรรถนะที่ต้องการออกเป็นหมวดหมู่ได้ 2 หมวดหมู่ได้แก่  

(1) กลุ่มสายงานพัฒนางานวิจัยและวิชาการ และ (2) กลุ่มสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย
สมรรถนะที่ต้องการของสายงานแต่ละหมวดหมู่สรุปตามตารางได้ดังน้ี 

 
กลุ่มสายงาน สมรรถนะท่ีต้องการ 

สายงาน 
วิจัยและวิชาการ 

1.  ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถติิพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ดี 

2.  ทกัษะการทําวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.  มคีวามรู้เชิงลึกในสาขายอ่ยสาขาหน่ึงในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.  พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหมท่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด้วย

ตนเอง 
5.  เผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทีพั่ฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สายงาน 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
1.  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมและการออกแบบอัลกอริทมึที่ดี 
2.  มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถ

ประยุกต์ความรู้ที่มีเพ่ือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม ่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
3.  มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหน่ึงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะทํางานในระดับ Senior Developer หรือหัวหน้าทีมได้ 
4.  พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางอุตสาหกรรมดิจิทัลหรือ

สายงานที่เก่ียวข้องได้ด้วยตนเอง 
  
 จากการสรุปความต้องการดังกล่าว  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้นําข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และสร้างเป็น PLOs ของหลักสูตรปรับปรุงใหม่  โดยเน้นให้มหาบัณฑิตสามารถทํางานได้ทั้งสาย
งานวิจัย วิชาการ หรือสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ตามความถนัดและความสนใจ โดย PLOs ที่
คณะกรรมการหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรได้ทําการสรุปและสังเคราะห์ออกมามีทั้งหมด 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
PLO 1.1  อธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO 1.2  อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหน่ึงในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิชาการ 
         อุตสาหกรรมหรือชุมชนได้ 
PLO3 สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยจากการบูรณาการความรู้และทักษะในสาขา 
         วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
PLO4 ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ 
         สรุปประเด็นได้ด้วยตนเอง 
PLO5 แสดงออกถึงการทํางานเป็นทีมและสือ่สารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
PLO6 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ความสอดคลอ้งระหว่างวิสยัทัศน์และพนัธกิจของสถาบัน กับ PLOs ของหลักสูตร 
 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
 1.1 1.2 
วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม        
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ        
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ        
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 5 ของอาเชียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 

       

พันธกิจ 
1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม 
โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ เช่ือมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

       

2. สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์
ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

       

3.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึง
ความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของ 
    หลักสูตร 

คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังน้ี 
1.  คุณลักษณะพืน้ฐาน   

1.1  มีความสนใจใฝ่รู้ มคีวามเป็นสากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  

1.2  มีความคิดวิจารณญาณบนพ้ืนฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ  

1.3  มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้น
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาคน้คว้า  

1.4  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 

2.  คุณลักษณะทางสังคม 
2.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวินัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หน่ึงตาม

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรบัตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

2.2  มีภาวะผู้นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสมัพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ สามารถแก้ปัญหาและดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ 

 
3. คุณลักษณะทางวิชาการ/วิชาชพี  

3.1  มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืนๆ  
3.2  มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วย

ตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย และนําไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก์ับ PLOs ของหลักสูตรแสดงดังตารางต่อไปน้ี 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
PLO 1.1 อธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

         

PLO 1.2  อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
ทางสาขาใดสาขาหนึ่งในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

         

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์สถิติและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิชาการ
อุตสาหกรรมหรือชุมชนได้ 

         

PLO3 สร้างองคค์วามรู้หรือนวัตกรรมด้วย
กระบวนการวิจัยจากการบูรณาการความรู้และทักษะ 
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 

         

PLO4  ติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสามารถ
วิเคราะห์สรุปประเด็นได้ด้วยตนเอง 

         

PLO5  แสดงออกถึงการทํางานเป็นทีมและสื่อสารได้ 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

         

PLO6 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

         

 
 
 
 
 
 



 

 

92

4. ตารางแสดงความสอดคล้องของความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีสาํคญักับ PLOs ของ 
    หลักสูตร 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1.1 1.2 
Stakeholder 1: องค์กรวิชาชีพ ACM/IEEE        
Stakeholder 2: ผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มหน่วยงาน
วิชาการ(มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย) 

       

Stakeholder 3: ผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา
และจังหวัดอ่ืนๆ 

       

Stakeholder 4: ผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มหน่วยงานรัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

       

Stakeholder 5: ผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มหน่วยงานรัฐ
และเอกชนในพ้ินที่จังหวัดอ่ืนๆ 

       

Stakeholder 6: คณาจารย์        
Stakeholder 7: นักศึกษาปริญญาโทปัจจุบัน        
Stakeholder 8: นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปี
สุดท้ายในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       

Stakeholder 9: นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปี
สุดท้ายในสาขาอ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้องกับสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       

Stakeholder 10: บัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       

Stakeholder 11: ผู้ประกอบอาชีพทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       

Stakeholder 12: ผู้สนใจเปลี่ยนสายอาชีพมา
ทํางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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6. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO (เช่น การใช้ backward curriculum design หรือ
วิธีการอ่ืนๆ) 
 

 Knowledge Skill Attitude 
PLO1 
1.1 
1.2 

K 1: สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์
K 2: ภาษาคอมพิวเตอร ์
K 3: ขั้นตอนวธิ ี
K 4: ทฤษฎีการคํานวณ 
K 5: ความรู้เฉพาะทาง 
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์

 

S 1: เทคนิคการโปรแกรม 
S 2: การวเิคราะห์โดยอาศัย
คณิตศาสตร์และสถิติ 
S 3: ทักษะเฉพาะทางทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 

A 1: เข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์
 
 

 
 
 

 
PLO2 K 6: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 

K 7: เทคโนโลยีปัจจุบันที่มกีารใช้งาน
จริง 

S 4: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
S 5: การวเิคราะห์ปัญหา 
S 6: ประยุกต์ความรู้เพือ่การ
แก้ปัญหา 
S 7: คิดอย่างเป็นระบบ 

A 2: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A 3: ทํางานเพือ่สังคม 
 
 
 

PLO3 K 6: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
K 7: เทคโนโลยีปัจจุบันที่มกีารใช้งาน
จริง 
K 8: ระเบียบวธิีวิจัย 

S 1: เทคนิคการโปรแกรม 
S 2: การวเิคราะห์โดยอาศัย
คณิตศาสตร์และสถิติ 
S 3: ทักษะเฉพาะทางทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
S 4: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
S 5: การวเิคราะห์ปัญหา 
S 6: ประยุกต์ความรู้เพือ่การ
แก้ปัญหา 
S 7: คิดอย่างเป็นระบบ 

A 1: เข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์
A 2: ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A 3: ทํางานเพือ่สังคม 
A 4: ตระหนักในความสําคัญของ
จริยธรรมทางวชิาการ 

 
 
 
 
 

PLO4 K 6: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
K 7: เทคโนโลยีปัจจุบันที่มกีารใช้งาน
จริง 

S 4: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
S 8: อ่านบทความภาษาอังกฤษ
ทางวทิยาการคอมพิวเตอร ์
 
 

A 3:ใฝ่รู้และค้นคว้า 
A 4: ตระหนักในความสําคัญของ
จริยธรรมทางวชิาการ 

 
 

PLO5 K 9: เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
K 10: เทคนิคการนําเสนอเชิงวชิาการ 

S 9: นําเสนอเชิงวิชาการด้วย
ภาษไทยและภาษาอังกฤษ 
S 10: การผลิตส่ือประกอบการ
นําเสนอ 
S 11: การเขยีนบทความและ
รายงานเชิงวิชาการ 

A 5: ตระหนักในจริยธรรมในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น 
A 6: ตระหนักในความสําคัญใน
การส่ือสารเชิงวชิาการทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ 

PLO6 K 8: ระเบียบวธิีวิจัย 
K 11: จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

S 4: เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
S 11: การเขยีนบทความและ
รายงานเชิงวิชาการ 

A 4: ตระหนักในความสําคัญของ
จริยธรรมทางวชิาการ 
 



 

 

94

ตารางระบุกระบวนการนําความรู้ ทักษะ และเจตคติ ทีวิ่เคราะห์มาประกอบการสรา้งเปน็ชุดวิชา 
ชุดวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

344–511 ชุดวชิาระบบคอมพวิเตอร์และแนวคิด
การโปรแกรม       

K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 

344–512 ชุดวชิาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอน
วิธีและการประยุกต ์

K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 

344–521 ชุดวชิาปัญญาประดษิฐ์เพือ่การ
แก้ปัญหา    

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–522 ชุดวชิาแบบจําลองของระบบมัลติเอ
เจนท์และการประยุกต ์

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–523 ชุดวชิาการเรียนรู้เชงิลึกและ 
การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ    

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–524 ชุดวชิาการประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิ

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–525 ชุดวชิาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
ด้วยการเรียนรูข้องเครื่อง 
เชิงสถิต ิ

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–531 ชุดวชิาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–532 ชุดวชิาระบบเครือขา่ยและความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–541 ชุดวชิาวิศวกรรมซอฟท์แวรก์าร
ทดสอบและการจัดการโครงการ 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–542 ชุดวชิากระบวนการทางธรุกจิและการ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–551 ชุดวชิาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344 552 ชุดวิชาการวเิคราะห์ขอ้มูลและการค้น
คืนสารสนเทศ   

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344-633 ชุดวิชาการโปรแกรมเพื่อระบบการ
ส่ือสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344-561 ชุดวิชาระเบียบวิธวีิจยั K6 K7 K9 K10 S4 S8 S9 S10 S11 A3 A4 A5 A6 
344–626  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–634  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–643  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 3 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344–653  ชุดวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 4 

K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
 

344-601 วิทยานิพนธ ์ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 S1 S2 S3 S4 S5 
S6 S7 S8 S9 S10 S11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
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ชุดวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  
344-602 วิทยานิพนธ ์ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 S1 S2 S3 S4 S5 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
344-603 สารนิพนธ ์ K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 S1 S2 S3 S4 S5 

S6 S7 S8 S9 S10 S11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
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ค-2 ข้อมูลชุดวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกติ 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการทํางาน (WIL)  
 1) แผน ก 1 36 หน่วยกติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหนว่ยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
 2) แผน ก 2 36 หน่วยกติ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหนว่ยกิตรายวิชาในหลักสูตร 
 3) แผน ข 36 หน่วยกติ  คิดเป็นร้อยละ      100   ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร 

 

รหัสชุดวิชา/ชือ่ชุดวิชา/จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การ
กําหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน 

สลับกับ 
การ

ทํางาน 

สหกจิ
ศึกษา 

การฝึกงาน
ที่เน้นการ
เรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม
การทํางาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทํางาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 

งานจริงภาย 
หลังสําเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

344–511 ชุดวชิาระบบคอมพวิเตอร์และแนวคิด
การโปรแกรม 

10         10 

344–512 ชุดวชิาการออกแบบวิเคราะห์ขั้นตอน
วิธีและการประยุกต ์

10         10 

344–521 ชุดวชิาปัญญาประดษิฐ์เพือ่การ
แก้ปัญหา 

10         10 

344–522 ชุดวชิาแบบจําลองของระบบมัลติเอ
เจนท์และการประยุกต ์

5         5 

344–523 ชุดวชิาการเรียนรู้เชงิลึกและการ
คํานวณเชิงววิัฒนาการ 

10    20     30 

344–524 ชุดวชิาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 10         10 
344–525 ชุดวชิาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
ด้วยการเรียนรูข้องเครื่องเชิงสถิต ิ

10   20 20     50 
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รหัสชุดวิชา/ชือ่ชุดวิชา/จํานวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การ
กําหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน 

สลับกับ 
การ

ทํางาน 

สหกจิ
ศึกษา 

การฝึกงาน
ที่เน้นการ
เรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม
การทํางาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ทํางาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ตําแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 

งานจริงภาย 
หลังสําเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

344–531 ชุดวชิาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 10   20 20     50 
344–532 ชุดวชิาระบบเครือขา่ยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร ์

10   20 20     50 

344–541 ชุดวชิาวิศวกรรมซอฟท์แวรก์าร
ทดสอบ และการจัดการโครงการ 

10    20     30 

344–542 ชุดวชิากระบวนการทางธรุกจิและการ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

10    20     30 

344–551 ชุดวชิาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 10         10 
344–552 ชุดวชิาการวเิคราะหข์้อมูลและการค้น
คืนสารสนเทศ 

10    20     30 

344–633 ชุดวชิาการโปรแกรมเพื่อระบบการ
สื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี 

10   20 20     50 

344–601 วิทยานิพนธ ์     50     50 
344–602 วิทยานิพนธ ์     50     50 
344–603 สารนิพนธ ์     50     50 
344–561 ระเบียบวีธีวิจยั*          - 
 * วิชาระเบียบวิธีวิจัยเป็นวิชาแบบ Audit ไม่นับหน่วยกจิ จึงไม่นํามาคํานวณในส่วนของสัดส่วนหน่วยกิจที่เป้น Work Integrated Learning ของหลักสูตร 
** ยังไม่มีการกาํหนดร้อยละของ WIL ในกรณีหัวขอ้พิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มชุดวิชาที่จะเปิดก็ต่อเมื่อมีหัวขอ้หรือวิชาใหม่ ๆ ที่จําเป็นต้องเปิดสอนเรง่ด่วนในแต่ละปี จึงยงัไม่ได้มีการกําหนด 
    เนื้อหาของรายวิชา 

 



 

 

98

 
ค-3 แบบฟอรม์แสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชุดวิชาในหลกัสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) 

 
จํานวนชุดวิชาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร                   14    ชุดวิชา* 
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ (Active learning)                   14    ชุดวิชา     คิดเป็นร้อยละ              100 ของชุดวิชาในหลักสูตร 
จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)                     -     รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ         -   ของรายวิชาในหลักสูตร 
สรุปจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรกุ (Active learning)     14    รายวิชา    โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
(* ไม่รวมชุดวิชาระเบียบวิธวีิจยั รายวิชาวิทยานิพนธ์ และ สารนิพนธ์ เนือ่งจากเป็นกลุ่มวิชาที่ไม่มีการบรรยายทฤษฎี เป็น  Active Learning  อยู่แล้ว) 
(** ยังไม่มีการระบุกลุ่มชุดวิชาหัวข้อพิเศษในส่วนนี้เนื่องจากยังไม่มีการกําหนดเนื้อหา จงึยงัไม่สามารถกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนได ้แต่หลักสูตรฯ จะทําการควบคุม 
ให้ปริมาณของ Active Learning อยู่ที่ขั้นต่ํารอ้ยละ 50 ในทกุ ๆ ชุดวิชาหัวข้อพิเศษ) 

รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

   
วิธีการจัดการเรยีนรู ้ ร้อยละ 

344–511  ชุดวชิาระบบคอมพวิเตอร์และ
แนวคิดการโปรแกรม 

30 20 - - - - 50 100 - 

344–512  ชุดวชิาการออกแบบวิเคราะห์
ขั้นตอนวธิีและการประยุกต ์

30 20 - - - - 50 100 - 

344–521  ชุดวชิาปัญญาประดษิฐ์เพือ่การ
แก้ปัญหา 

20 20 - - 10 - 50 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

   
วิธีการจัดการเรยีนรู ้ ร้อยละ 

 
344–522  ชุดวชิาแบบจําลองของระบบมัลติ
เอเจนท์และการประยกุต ์

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–523  ชุดวชิาการเรียนรู้เชงิลึกและการ
คํานวณเชิงววิัฒนาการ 

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–524  ชุดวชิาการประมวลผล
ภาษาธรรมชาต ิ

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–525  ชุดวชิาการมองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง 
เชิงสถิต ิ

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–531  ชุดวชิาอินเทอร์เน็ตของทุก 
สรรพสิ่ง 

30 20 - - 20 - 30 100 - 

344–532  ชุดวชิาระบบเครือขา่ยและ 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–541  ชุดวชิาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  
การทดสอบ และการจัดการโครงการ 

30 - Case Based 
Team Based 

20 
10 

- - 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชือ่รายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี  
ไม่ได้
จัดการ
เรียนรู ้
แบบเชิง

รุก 
 

ร้อยละของวิธกีารจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรกุ ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 
เรียนรู้แบบ 

ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอื่นๆ 
 

   
วิธีการจัดการเรยีนรู ้ ร้อยละ 

344–542  ชุดวชิากระบวนการทางธรุกจิ
และการพัฒนาซอฟต์แวร ์

30 - - - - - 70 100 - 

344–551  ชุดวชิาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยี 

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–552  ชุดวชิาการวเิคราะหข์้อมูลและ
การค้นคืนสารสนเทศ 

20 20 - - 10 - 50 100 - 

344–633  ชุดวชิาการโปรแกรมเพื่อระบบ
การสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพ ี

30 20 - - 20 - 30 100 - 



 

 

101 

ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชือ่ชุดวชิา หน่วย
กิต 

คําอธิบายชุดวชิา ผลลพัธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

344–511 ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และ
แนวคิดการโปรแกรม  
Module: Computer Systems and 
Programming Concepts 

6 วิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม การแทนข้อมูล 
ระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
ชุดคําสั่ง การประมวลผลคําสั่งหน่วยความจํา การ
ดําเนินงานนําข้อมูลเข้า/ออก วิวัฒนาการของภาษา
การโปรแกรมและแนวคิดการออกแบบภาษา 
หลักการออกแบบภาษาและประเด็นการประเมิน 
การอธิบายวากยสัมพันธ์และความหมาย โครงสร้าง
ภาษาการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมประเภท
ต่างๆ 

- รู้หลักการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหน้าที่การ
ทํางานของหน่วยต่าง ๆ องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
- รู้หลักการและแนวคิดโครงสร้าง หลักการ 
และวิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรม  
- วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบ
คอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ได้ 
- สามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ  
- อธิบายหลักการออกภาษาการโปรแกรมและ
วิวัฒนาการของภาษาการโปรแกรม 
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจสอบวากยสัมพันธ์
และความหมายสําหรับภาษาต้นแบบได้ 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดในรูปแบบการทํา
รายงานแบบ Project Based 
- แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาต่าง ๆ ในรูปแบบ 
Project Based 
- Mini Project การพัฒนา
เครื่องมือตรวจสอบ
วากยสัมพันธ์ 

344–512 ชุดวิชาการออกแบบวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ 
Module: Design and Analysis of 
Algorithms and Applications 

6 การวิเคราะห์เชิงเส้นกํากับ (แบบเวียนเกิดและไม่
เวียนเกิด) กรณีค่าที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่าเลว
ที่สุด เทคนิคการค้นหาข้อมูลและการเรียงลําดับ 
โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและ
การพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบ
พลวัต ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ปัญหาสายอักขระ 
ปัญหาแบบเอ็น-พีคอมพลีต เครื่องสถานะจํากัด 
ออโตมาตาแบบกดลง ออโตมาตาที่มีขอบเขตเชิง
เส้น เครื่องทัวริง ความสัมพันธ์ระหว่าง

- รู้เชิงลึกในทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลขั้นสูง 
- รู้เชิงลึกในทฤษฎีการออกแบบและวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีขั้นสูง 
- เข้าใจทฤษฎีการคํานวณที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมได้ 
- อธิบายการทํางานของขั้นตอนวิธ๊ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ 
- ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการวเิคราะห์
ขั้นตอนวิธีได้ 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดในรูปแบบการทํา
รายงานแบบ Project Based 
- แบบฝึกหัดการวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีด้วยทฤษฏีการ
คํานวณในรูปแบบ Project 
Based 
- Mini Project การประยุกต์ใช้
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ความสามารถในการคํานวณกับภาษาฟอร์มัลการ
ประยุกต์ใช้อัลกอรึทึมในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

- ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีต่างๆในการแก้ปัญหา
จากกรณีศึกษาได้ 

ขั้นตอนวิธีและทฤษฎีการ
คํานวณในการแก้ปัญหาจาก
กรณีศึกษา 

344–521 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ
แก้ปัญหา 
Module: Artificial Intelligence for 
Problem Solving 

6 การค้นหาแบบฮวิริสติก ขอบเขตปัญหา การเรียนรู้
ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผู้สอน การถดถอยเชิงเส้นและการถดถอยโลจิ
สติค  การจําแนกข้อมูลแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
เวกเตอร์คุณลักษณะและเวกเตอร์น้ําหนัก การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่าย
ประสาทเทียม เกรเดียนต์ดีสเซนต์และสโตแคสติก
เกรเดียนต์ดีสเซนต์เจเนอรัลไลเซชัน ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมทชีน ข่ายงานเบย์ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การแก้ปัญหา
ที่มีความซับซ้อน 
 
 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ 
- แก้ปัญหาโดยกระบวนการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ และเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
- พัฒนางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ 
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ จัดการข้อมูล
สารสนเทศและเหมืองข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค ์

 
 
 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดในรูปแบบการทํา
รายงานแบบ Project Based 
- Mini Project การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ตามกรณีศึกษา
จากสถานการณจ์ริง 
 

344–522 ชุดวิชาแบบจําลองของ
ระบบมัลติเอเจนท์และการประยุกต์   
Module: Modeling of Multiagent 
Systems and Its Implementing 

6 เอเจนท์อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเอเจนท์ 
เทคโนโลยีเอเจนท์และการประยุกต์ การออกแบบ
กลไก ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการประมูล การเจรจา
ต่อรองในระบบมัลติเอเจนท์ ข้อกําหนดเอเจนท์ที่ 
มีเหตุผล ข้อกําหนดเป้าหมาย ข้อกําหนดหน้าที่
หลัก ข้อกําหนดชนิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
เอเจนท์ ข้อกําหนดความสามารถ แผนงาน และ
เหตุการณ์ของเอเจนท์ การพัฒนาระบบมัลติเอ
เจนท์ 
 

- รู้และเข้าใจทฤษฎีเอเจนท์และทฤษฎีอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับระบบมัลติเอเจนท์ 
- เข้าใจความเชื่อมโยงของทฤษฎีระบบมัลติเอ
เจนท์กับสถานการณ์จริง 
- ออกแบบระบบมัลติเอเจนท์เพื่อจําลอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษาได้ 
- พัฒนาระบบมัลติเอเจนท์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์
จากกรณีศึกษาได้ 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based 
- Mini Project เรื่องการพัฒนา
ระบบมัลติเอเจนท์โดยใช้โจทย์
จากสถานการณจ์ริงที่นํามาเป็น
กรณีศึกษา 
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344–523 ชุดวิชาการเรียนรู้เชิงลึกและ
การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ   
Module: Deep Learning and 
Evolutionary Computation 

6 การหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดและฟังก์ชันความ
เสียหาย การแตกค่าแบบเอกฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  การวิเคราะห์การจําแนก
ประเภทเชิงเส้นการวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ
แบบจําลองผสมเกาส์เซียน  ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรมโครงข่าย
ชนิดฟังก์ชันพื้นฐานแนวรัศมีแบบวงรี  การเรียนรู้
เวกเตอร์ควอนไทเซซั่นแผนที่จัดกลุ่มตนเองปริภูมิ
คุณลักษณะ  การจัดการข้อมูลที่ไม่สมดุล  
โครงข่ายประสาทเทียม  การเรียนรู้เชิงลึก  
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน  โครงข่าย
ประสาทแบบวนซ้ํา  การเรียนแบบเสริมกําลัง  
แบบจําลองการสร้างข้อมูลใหม่  การประเมินผล
แบบจําลอง  การเรียนรู้สตรีมข้อมูล  การเรียนรู้
แบบร่วมกัน  การนิยามปัญหาที่เกิดขึ้นและการ
แก้ปัญหา  การประยุกต์ของขั้นตอนวิธีการเรียนรู้
เชิงลึก 

- รู้และเข้าใจทฤษฎีระบบการเรียนรู้เชิงลึกและ
การคํานวณเชิงวัฒนาการ 
- เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนร็เชิงลึกหรือการ
คํานวณเชิงวิวัฒนาการที่เหมาะสมกับโจทย์
ปัญหาได้เหมาะสม 
- ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อแก้โจทย์จาก
สถานการณ์จริงได้ 
- ประยุกต์ใช้การคํานวณเชิงวิวัฒนาการเพื่อแก้
โจทย์จากสถานการณ์จริงได้ 
 
 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านการเรียนรู้เชิงลึก 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านการคํานวณเชิง
วิวัฒนาการ 
- Mini Project เรื่องการเรียน 
รู้เชิงลึก 
- Mini Project เรื่องการ
คํานวณเชิงวิวัฒนาการ 
 

344–524 ชุดวิชาการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ 
Module: Natural Language 
Processing 

6 ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงคํานวณ การ
วิเคราะห์หน่วยคํา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์  และการวิเคราะห์
เชิงสัมพันธสาร   การใช้เทคนิคการเรียนรู้เครื่อง
เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
ประยุกต์ใช้หลักการการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ 

- รู้และเข้าใจทฤษฎีภาษาศาสตร์และการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
- รู้และเข้าใจเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
- ใช้คณิตศาสตร์ในการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติได้ถูกต้อง 
- ประยุกใชห้ลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ในโจทย์จากสถานการณ์จริงได้ 
 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านการประวลผล
ภาษาธรรมชาติ 
- Mini Project เรื่องการ
ประยุกต์ใข้เทคนิคการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติโดย
อาศัยโจทย์จากสถานการณ์จริง 
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344–525 ชุดวิชาการมองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง 
เชิงสถิติ  
Module: Computer Vision with 
Statistical Machine Learning 

6 พื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิ ทัลและการ
ประยุกต์ องค์ประกอบของการมองเห็น การได้
สัญญาณภาพ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ 
การแปลงค่าความเข้ม ภาพสีดิจิทัลและพื้นฐาน
ของการประมวลผลภาพสี การแปลงรูปภาพเชิง
เรขาคณิต การแปลงพิกัดระหว่างภาพให้ตรงกัน 
การกรองภาพเชิงพื้นที่ การกรองภาพในโดเมน
ความถี่ การลดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพ
เบลอ การบีบอัดข้อมูลภาพ การตรวจหาขอบของ
วัตถุในภาพ การแบ่งแยกวัตถุในภาพ การสกัดหา
คุณลักษณะพิเศษ ข้อมูลและการแทนข้อมูลด้วย
แบบ วิธีการตัดสินใจด้วยวิธีทางสถิติ การจําแนก
วัตถุ การรู้จํารูปแบบ การเรียนรู้แบบมีและไม่มี
ผู้สอน การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว 

- รู้และเข้าใจคุณสมบัติของภาพดิจิทัลทฤษฎี 
และคณิตศาสตรท์ี่เกี่ยวของของการ
ประมวลผลภาพดิจิทัล 
- วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจําแนกข้อมูลภาพได้ 
- เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
การประมวลผลภาพดิจิทัลได้ 
- พัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของข้อมูลภาพได้ 
 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝกึหัดแบบ Problem 
Based ด้านการประมวลผล
ภาพดิจิทัล 
- Mini Project จาก
สถานการณ์จริงเรื่องการ
ประมวลผลภาพดิจิทัล 
 

344–531 ชุดวิชาอินเทอร์เน็ตของทุก
สรรพสิ่ง 
Module: Internet of Everything 

6 หลักการของไอโออี องค์ประกอบของไอโออี 
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ไอโออี เซ็นเซอร์สําหรับ
ไอโออี ระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์ไอโออี 
ระบบเครือข่ายไอโออี การเขียนโปรแกรมสําหรับ
ระบบไอโออี  การออกแบบระบบไอโออี  การ
พัฒนาระบบไอโออี   การเรียนรู้เครื่องสําหรับ
อุปกรณ์ฝังตัวที่ใช้พลังงานต่ํา การประยุกต์ใช้งาน
ไอโออีในสถานการณ์จริง  การตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาของระบบไอโออี การวัดประสิทธิภาพของ
ระบบไอโออี  
 

- รู้และเข้าใจองค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
ของอุปกรณ์ไอโออี 
- เข้าใจความแตกต่างของสถาปัตยกรรม
อุปกรณ์ระบบไอโออีเมื่อเทียบกับระบบ
คอมพิวเตอร์แบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบอื่นๆ 
- ออกแบบพัฒนาแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพระบบไอโออีได้ 
- พัฒนาระบบไอโออีเพื่อตอบโจทย์จาก

สถานการณ์จริงได้ 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีใน 
ช่วงกลางภาคการศึกษา 
- การพัฒนา Mini Project  
เพื่อตอบโจทย์จากสถานการณ์
จริง 
- การเรียนรายงานวิเคราะห์ 
ผลการใช้งานระบบไอโออีที่
พัฒนาขึ้นหลังจากใช้ใน
สถานการณ์จริง 
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344–532 ชุดวิชาระบบเครือข่ายและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
Module: Networking and Cyber 
Security   

6 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
รับส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การควบคุมความคับคั่งของ
ข้อมูลเทคนิค การหาเส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การ
สื่อสารแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการ  ระบบ
ชื่อโดเมน ปัญหาความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ต 
หลักการความมั่นคง  รูปแบบความมั่นคง  ภัย
คุกคามความมั่นคง วิธีการเข้าและถอดรหัสแบบ
ต่างๆ โพรโทคอลความมั่นคงที่ใช้ในระดับ
ระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การบริหารจัดการความมั่นคง จริยธรรมและ
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบเครือข่าย 

- รู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบเชิงลึก 
- รู้และเข้าใจทฤษฎ๊ด้านความมั่นคงของระบบ
เครื่อข่ายโดยรวมไปถึงความรู้ด้านกฎหมายและ
จริยธรรมในการดูแลเครือข่าย 
- วิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายได้ 
- เลือกใช้เครื่องมือและโพรโทคอลเพื่อดูแล
ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เหมาะสม 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านระบบเครือข่ายและ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
- Mini Project จาก
สถานการณ์จริงเรื่องการค้นหา
ช่องโหว่ของระบบเครือข่ายและ
การเลือกใช้เครื่องมือหรือโพรโท
คอลเพื่อปิดช่องโหว่ดังที่ค้นพบ 
 

344–541 ชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์การ
ทดสอบ และการจัดการโครงการ  
Module: Software Engineering, 
Testing and Project Management 

6 วัฏจักรชีวิตและรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์
และสถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 
เทคนิควิธีต่าง ๆ สําหรับการทดสอบซอฟต์แวร ์ 
กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการ
ทดสอบซอฟต์แว ร์  วงจรชี วิ ตของ โครงการ 
กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการโครงการ 
การวางแผนโครงการ การประมาณขนาดและ
ค่าใช้จ่าย การจัดการความเสี่ยง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการทีมงานและทรัพยากร 

-.เข้าใจหลักการของกระบวนการทางธุรกิจและ
การจัดการ 
- .เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ
สารสนเทศทางการบัญช ี
- สามารถ วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อสนับสนุน
กระบวนการธุรกิจได้ 

- การสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค 
- ผลงาน การวิเคราะห์ 
ออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  
โดยจัดทําเป็น Mini Project 

344–542 ชุดวิชากระบวนการทางธุรกิจ 
และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Module: Business Process and 
Software Development 

6 
 

 
 

บทบาทของธุ รกิจ ที่ เกี่ ยว ข้องกับการใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ทางธุ ร กิจ  บทบาทของ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ในมุมมองของธุรกิจ หลักการบัญชี
เบื้องต้น หลักการของกระบวนการทางธุรกิจและ
การจัดการ  หลักการและแนวคิดของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี หลักการการพัฒนาระบบ

1.เข้าใจหลักการของกระบวนการทางธุรกิจและ
การจัดการ 
2.เข้าใจหลักการและแนวคิดของระบบ
สารสนเทศทางการบัญช ี
3.สามารถ วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อสนับสนุน

- การสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค 
- ผลงานการวิเคราะห์ 
ออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี  
โดยจัดทําเป็น Mini Project 
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สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ 
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

กระบวนการธุรกิจได้ 

344–551 ชุดวิชาระบบฐานข้อมูลและ

เทคโนโลยี 

Module: Database Systems and 

Technology 

6 วิวัฒนาการของฐานข้อมูล แนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบข้อมูลในระดับแนวคิดและ
การปรับปรุงโครงสร้าง การออกแบบฐานข้อมูล 
ภาษาการสอบถามข้อมูลและการจัดการกับข้อมูล 
การดําเนินงานกิจกรรม การควบคุมการดําเนินงาน
พร้อม ๆ กัน การฟื้นสภาพฐานข้อมูล การจัดเก็บ
ข้อมูลและดัชนี การเมินประสิทธิภาพการสอบถาม 
ประ เภทของฐ านข้ อ มูล ไ ม่ เ ชิ ง สั ม พันธ์  ฝึ ก
ประสบการณ์กับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่เชิง
สัมพันธ์ โครงสร้างและการออกแบบคลังข้อมูล 
แบบจําลองข้อมูลหลายมิติ  เค รื่องมือในการ
วิ เ คราะ ห์ข้ อ มูล เ พื่อสนับส นุนการ ตัดสิ น ใจ  
ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมในฐานข้อมูล 

- รู้และเข้าใจทฤษฎีเชิงลึกของระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ 
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบแฟ้มและ
ระบบฐานข้อมูลและความหมายของฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ได้ 
- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ตามโจทย์จากสถานการณ์จริงได้ 
 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
- Mini Project จาก
สถานการณ์จริงเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

344–552 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การค้นคืนสารสนเทศ 
Module: Information Retrieval, Data 
Analytics and Data Science 
Technique 

6 วิทยาการข้อมูล  วิธีการเก็บข้อมูล  การเตรียม
ข้อมูล  แนวคิด กระบวนการและเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบการแสดงผลข้อมูล
เชิงภาพ  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบหลายมิติและกราฟ  ความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล การสกัดคุณลักษณะ  การวัดระยะทางและ
ความคล้าย  การค้นคืนสารสนเทศ  การค้นคืน
แบบบูลีน  การสร้างดัชนี  การให้ค่าน้ําหนักคํา  
แบบจําลองปริภูมิเวกเตอร์  การประเมินผลการค้น
คืนสารสนเทศ  เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ

- รู้และเข้าใจทฤษฎีเชิงลึกของเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ 
- เข้าใจกระบวนการที่จําเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาได้ 
- ออกแบบวิธีการแสดงผลข้อมูลได้ 
- วิเคราะห์และค้นคืนสารสนเทศจากโจทย์
ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ 

- การสอบข้อเขียนทฤษฎีกลาง
ภาคและปลายภาค 
- แบบฝึกหัดแบบ Problem 
Based ด้านการวิเคราะห์และ
ค้นคืนสารสนเทศ 
- Mini Project จาก
สถานการณ์จริงเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
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สําหรับเว็บ  การจําแนกข้อความ การวิเคราะห์
แบบจําแนกประเภท  การจําแนกความคิดเห็น  
การวิเคราะห์ความรู้สึก  กรณีศึกษา 

344–633 ชุดวิชาการโปรแกรมเพื่อระบบ
การสื่อสารยุคใหม่ผ่านเครือข่ายไอพี 
Module: ComputerProgramming for 
Next Generation IP 
Telecommunications 

6 ทฤษฎีการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี  โพรโทคอล
สําหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี  การสื่อสาร
แบบมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายไอพี การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านระบบไอพี
เบื้องต้น  การพัฒนาและประยุกต์โปรแกรมส่ง
ข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ ระบบโอเพน
ซอร์สสําหรับการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพี  การ
ติดตั้งและใช้ระบบโอเพนซอร์สสําหรับการสื่อสาร
เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้ใช้  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพีสถาปัตยกรรม
โปรแกรมแบบกระจาย บล็อกเชน การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก 

- รู้และเข้าใจทฤษฎีเชิงลึกของการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายไอพี 
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้ 
- เลือกใช้งานและติดตั้งระบบโอเพนซอร์สเพื่อ
ส่งข้อมูลการสื่อสารผ่านเครือข่ายไอพีได้ 
- รู้และเข้าใจทฤษฎีสถาปัตยกรรมการสื่อสารใน
รูปแบบกระจายและแบบบล็อกเชน 
- พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อ
ตอบโจทย์จากสถานการณ์จริงได้ 

- การสอบข้อเขียนเชิงทฤษฎี
กลางภาค 
- Mini Project เรื่องการส่ง
ข้อมูลมัลติมีเดียในเครือข่าย 
ไอพีบนสถาปัตยกรรมแบบ 
รวมศูนย์ 
- Mini Project เรื่องการส่ง
ข้อมูลมัลติมีเดียในเครือข่าย
แบบบล็อกเชน 
- Mini Project การติดตั้ง
ระบบโอเพนซอร์สเพื่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายเพื่อตอบโจทย์การ
ใช้งานจริง 
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ง-1 Memorandum of Understanding (MOU) 
 

1.  บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
กับ บริษัท มอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
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2.  บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 กับ บริษัท โอ เอส ดี จํากัด 
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