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วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต



 

 

สารบัญ 
เรื่อง                   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) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน     2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา      2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  3 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน        3 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 5 

ของสถาบัน 
13)  ความสมัพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                       5   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      6 
2) แผนพัฒนาปรบัปรุง         6 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         8 
2) การดําเนินการหลักสูตร         8 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน                 12 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถ้าม)ี           30 
5) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี              30 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                32 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน                32 
3) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา            34 

(Curriculum Mapping)



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                   หน้า 
หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)              45 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา              45 
3) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                45 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่                47 
2) การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์               47 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน                  48 
2) บัณฑิต                    48 
3) นักศึกษา                   49 
4) คณาจารย์                   50 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน               50 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                  52 
7) ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)              52 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน                54 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม                 54 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร              54 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร              54 

ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง             57 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรชัญา และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร    82 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา                               83 
ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ           85 
 ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร    89 
จ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            104 
ฉ.   สําเนาคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร                127 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร ์   

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร :  
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย):  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science Program in Computing (International Program) 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์) 
              (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computing) 
      ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : วท.ม. (การคอมพิวเตอร์) 

                    (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Computing) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)   - ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  4.1 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรระดับมหาบณัฑิต 
  แผน ก แบบ ก1  36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกิต 
  แผน ข   36 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร  
  5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) หลักสูตรปริญญาโท 
  5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)....ภาษาอังกฤษ....................... 
  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)........................ 

5.3 การรับเขา้ศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศกึษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสตูรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบนัอ่ืน 
  ช่ือสถาบัน   
 ............................................................................................................................................................... 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน  
 ............................................................................................................................................................... 

  เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
                 ช่ือสถาบัน............................................................................ประเทศ 
                 รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................... 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562 ปรบัปรุงมาจาก 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557)   
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาวิทยาเขตภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 16(2/2561)  
  เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ........……../.........…….. 

    เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
 ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้าม)ี ……………………………………………………………………… 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2563 
 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 
 1) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) 
 2) นักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer) 
 3) นักวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ  
      (System, Software, and Application Designer and Developer) 
 4) ผู้บริหารระบบสารสนเทศในองค์กร (Information Systems Manager) 
 5) นักวางแผนและกํากับนโยบายระบบสารสนเทศ (Plan and Policy Officer) 
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 6) ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและมัลติมีเดีย  
      (Computer Graphics and Multimedia Designer) 
 7) นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Administrator) 
 8) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) 
 9) อาจารย์ (Professor) ด้านคอมพิวเตอร์ 

10) วิศวกรด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและสมองกลฝ่ังตัว  
     (Internet of Things and Embedded System Engineer) 
11) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา),  
ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

3-1017-0069x-xx-x 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางรัตนา  
เวทย์ประสิทธ์ิ 

Ph.D. (Computer Science), Griffith 
University, Australia, 2542 
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528 

3-8399-0006x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอซีส  
นันทอมรพงศ์ 

Ph.D. (Computer Science), University of 
Alabama, U.S.A., 2557 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เกษตรศาสตร์, 
2545 
วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.ธรรมศาสตร์, 2542 

3-9599-0011x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวโรดม 
วีระพันธ์ 

Ph.D. (Computer Engineering), Enseeiht, 
INP de Toulouse, France, 2552 
M.Eng. (Computer Engineering), Enseeiht, 
INP de Toulouse, France, 2552 
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่    

           คณะ…………………………………………………….……. 
 ในสถานทีต้ั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่  (ระบุ)........................................................................……………………………… 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพ และการดํารงชีวิตในสังคมไทย รวมท้ัง
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศและของโลก องค์กรทุกประเภทได้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือ
สําคัญในทางยุทธศาสตร์ และในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีผลทําให้เกิดความต้องการ
บุคลากร และนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์อย่างมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Community) 
ซึ่งเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน การสร้างบุคลากรที่มีทักษะทางด้านการ
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเรื่องสําคัญและเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
เพ่ือให้มีความรู้ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล                                   

 หน่ึงในกลยุทธ์สําหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการเช่ือมโยงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ในปัจจุบันประเทศไทยขาด
แคลนบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งทําให้ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และงานวิจัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเท่าที่ควร อีกทั้งนโยบายในการพัฒนาประเทศน้ัน ส่งเสริมให้ประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand บนพ้ืนฐานของการพัฒนาระดับประเทศ ควบคู่กับการพัฒนา
ระดับท้องถิ่นในรูปแบบของ Smart Province ที่ภาครัฐได้กําหนดไว้ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสู่ปี 2563 และตามเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2563 สอดคล้องกับแนวคิด Green Digital Society หรือ GDS ซึ่งเป็นกระแสหลักสากล
ในการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวคิดดังกล่าวน้ี มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดชุมชน
และท้องถิ่นดิจิทัลด้วยระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยเง่ือนไข และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมลงตัวในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น นโยบายระดับประเทศเหล่านี้จะส่งผลต่อความต้องการบุคลากรท้ังใน
ระดับบริหาร กําหนดนโยบาย และวางแผนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมไปถึงนักวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอันมาก 

 จังหวัดภูเก็ตได้ถูกกําหนดเป็น 1 ใน 9 ของซูเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตสําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งด้าน
อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นได้ ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายน้ํา ภาครัฐจึงได้เริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ใน
จังหวัดภูเก็ตเพ่ือผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) ซึ่งเป็นแหล่งรวมนักพัฒนาในลักษณะ
ของศูนย์วิจัย (Research Center) หรือศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเมืองเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คล่องตัว  

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

แนวคิด Smart City ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เกิดชุมชนเมืองที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่สูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยบริหารจัดการ และ
ตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม และเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้มีการพัฒนาอยู่เสมอ สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ในด้านรัฐศาสตร์ถือว่าแนวคิด Smart City จะเป็นการ
จุดประเด็นในการกระจายอํานาจ และสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองของแต่ละท้องถิ่น อีกด้านคือ
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เป็นการสร้างอํานาจให้กับประชาชน และชุมชนในการร่วมกําหนดทิศทาง การแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ในการบริหารจัดการเมือง 

คอมพิวเตอร์ได้ถูกนํามาช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในหลายมิติ อาทิ การเผยแพร่วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านทางสื่อออนไลน์และเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบและเข้าใจ การนําเสนอสาระทางวัฒนธรรมประเพณี และความรู้ผ่านสื่อดิจิทัล ใน
รูปแบบต่าง ๆ ช่วยสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดความสนใจในการศึกษาค้นคว้าให้แก่เยาวชนและคนทุกวัย การมีสื่อ
ออนไลน์ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การท่องเท่ียว และวัฒนธรรม การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวิชาการเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น นับว่า
เป็นเรื่องจําเป็นในปัจจุบัน ผลที่ตามมาคือข้อมูลสารสนเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลและยากต่อการควบคุม 
ซึ่งข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นเหล่าน้ี จําเป็นต้องได้รับการวางแผนเพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนําไปใช้ในทางที่ผิด การ
ป้องกันและดูแลข้อมูลสารสนเทศจําเป็นต้องได้รับความสนใจ และใช้หลักวิชาการสมัยใหม่ในการป้องกันการถูก
รุกรานโดยผู้ไม่หวังดี และสร้างความเช่ือถือให้กับผู้ใช้ 
 

11.3 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทําการสํารวจความพึงพอใจ ความ
คิดเห็น จากผู้เรียน ศิษย์เก่า หัวหน้าหน่วยงานของบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 
เช่น คุณลักษณะของบัณฑิต ปัจจัยที่สนับสนุนที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ การบริหารการจัดการของหลักสูตร ความ
สอดคล้องของหลักสูตรต่องานที่ทํา การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้นําข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมาปรับปรุงให้
หลักสูตรมีมาตรฐาน ตอบสนองตามความต้องการของสังคม 
 หลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับแผนการศึกษา โดยการเพิ่มแผน ก แบบ ก 1 
เพ่ือขยายโอกาสให้ผู้สมัครที่มีพ้ืนฐานด้านการทําวิจัย และต้องการเน้นทําวิจัยในระดับปริญญาโทเพียงอย่างเดียว 
มีการเพ่ิมเติมเน้ือหารายวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านวิทยาการข้อมูล และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) ข้อเสนอแนะเฉพาะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรระบุว่าหลักสูตรควรคํานึงถึงบริบทของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการสร้างนักวิจัย
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ Thailand 4.0 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ให้ความเห็นต่อหลักสูตร 
คือให้มีการเรียนการสอน วิจัย และการบริหารจัดการ ที่สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติ ควรจัดการประเมินการ
เรียนการสอนให้เป็นแบบ 360 องศาเพ่ือให้นักศึกษามีความลึกซึ้งในแต่ละรายวิชา ในส่วนของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการกําหนด Expected Learning 
Outcomes (ELO) และ Programme Learning Outcomes (PLO) ให้ชัดเจน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลกระทบสถานการณ์ของการแข่งขันในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน และการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ต
เป็น Smart City ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการแข่งขัน และงานวิจัยใหม่ๆ 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
จําเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
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 12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
 การมุ่งเน้นให้เกิดงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรในการพัฒนา

บุคลากรทางด้านการคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย สร้างบัณฑิตที่มคีวามรู้ ความสามารถ ดํารงด้วยคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
มีทักษะชีวิต สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน่ รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให ้ บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)   

 -  ไม่มี 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรชัญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญา 

จัดการการเรียนการสอนการผลิตงานวิจัยพ้ืนฐาน หรืองานวิจัยเชิงการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมและสังคมเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการคอมพิวเตอร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจ  

 
 1.2 ความสําคญั/หลักการและเหตุผล  

จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ และทางสังคม วัฒนธรรม และแนวนโยบายการมุ่งเน้นพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่
เครือข่ายสากล หลักสูตรน้ีจัดทําเพ่ือรองรับการขยายตัวของความต้องการมหาบัณฑิต ที่สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การทํางานทั้งในด้านการคอมพิวเตอร์โดยตรง และการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะการ
พัฒนากําลังคนเพ่ือตอบโจทย์ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของ Smart City ทั้งยังตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอีกทางหน่ึงด้วย 
 1.3 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถอย่างถ่องแท้ ทางด้านการคอมพิวเตอร์ เน้น
เทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence) 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสื่อ (Software Engineering and Media) ระบบคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร (Computer Systems and Communication)  ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์กับการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า 

2) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ  อันจะ
นํามาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม 
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3) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของ สกอ. 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสตูรทุก  
5 ปี 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอย่างน้อยปีละคร้ัง 
3. ติดตามผลสัมฤทธ์ิ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 
2. ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา 
3. แบบประเมินจากมหาบัณฑิต 
รวมทั้งหน่วยงานที่ใช้บริการ
มหาบัณฑิต 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็น 
Active learning 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning 
2. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active learning 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ Active 
learning 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ Active 
learning 

3. พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล 1. เพ่ิมมาตรฐานการติดตามผลการ
เรียนและการทําวิจัยวิทยานิพนธ์ 
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ควบคุมเกณฑ์การประเมินให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. รายงานความก้าวหน้าของผลการ
เรียนและการทําวิจัยวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทุก 6 เดือน 
2. นักศึกษาจบการศึกษาตาม
หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  

   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์  
   ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์   
   ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์  
   ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด).................................................................................................. 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีภาคฤดูร้อน ในช้ันปีที่………..….หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมประจําหลักสูตร  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่ม ี
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 

   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 
 

  แผน ข 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 
  - วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. 
  - วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. 
 

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง (เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์) โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.25 หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กําหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ตํ่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 
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3) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กําหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ตํ่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี และ 

4) มี ผ ล ก า ร สอบ วั ดค ว าม รู้ ภ าษ า อั ง ก ฤษผ่ า น เ กณฑ์ ต ามประก าศบัณ ฑิ ต วิ ทย าลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะกําหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน 

5) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36      

หน่วยกิต โดยมคีะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 และมี

ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับสาขาวิชา
การคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

3) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36     
หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 

4)  มี ผ ลก า รสอบ วั ดค วาม รู้ ภ าษ า อั ง กฤษผ่ า น เ กณ ฑ์ต ามประกาศ บัณ ฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะกําหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน 

5) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

หลักสูตรแผน ข 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกิต และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือ 
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องกับ

คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด และ 

3) มี ผ ล ก า ร สอบ วั ดค ว าม รู้ ภ าษ า อั ง ก ฤษผ่ า น เ กณฑ์ ต ามประก าศบัณ ฑิ ต วิ ทย าลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
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ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะกําหนดให้ผู้สมัครเข้าเรียนต้องมีผลสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน  

4) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณี
ไป และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นักศึกษาแรกเข้าอาจมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน จําเป็นต้องใช้เวลาและความ

พยายามในการเรียนรู้และทําความเข้าใจมากขึ้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่ต้องเรียนควบคู่ไปกับการทํางาน (แผน ข) 

2) ความต้องการเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะด้านการพูด การเขียน และการอ่าน ซึ่งต้องใช้
เวลาในการปรับพ้ืนฐานความรู้และความคิด 
 

2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) การจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยการจัดโปรแกรมสําหรับ

นักศึกษาใหม่เป็นเวลา  1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือทําให้นักศึกษาได้ทราบถึงเป้าหมาย 
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการแนะนําถึงอุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย แนวทางการ
จัดการเวลา 

2) เพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมวิชาหรือกิจกรรมด้าน
ภาษาอังกฤษที่จัดในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งให้นักศึกษาแนบเอกสารแสดงคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษในระหว่างการสมัคร เพ่ือกระตุ้นให้เห็นถึงความสําคัญและข้อจํากัดด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และยังสามารถใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน เพ่ือปรับปรุงภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาต่อไป  

3) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาสมัครทุน คปก. หรือทุนปริญญาเอกอ่ืน ๆ ให้กับนักศึกษา 
 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
แผน ก แบบ ก 1 และ  แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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 แผน ข 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

     
 2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบํารุงการศึกษา 0 0 0 0 0
ค่าลงทะเบียน 6,480,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 0 0 0 0 0
รวมรายรับ 6,480,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบดําเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,005,000.00 2,493,640.00 2,530,349.20 2,568,159.68 2,568,159.68

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
(ไม่รวม 3) 

2,807,250.00 3,916,800.00 3,916,800.00 3,916,800.00 3,916,800.00

3. ทุนการศึกษา 460,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 1,694,325.00 2,452,100.00 2,452,100.00 2,452,100.00 2,452,100.00

รวม (ก) 6,966,575.00 9,662,540.00 9,699,249.20 9,737,059.68 9,737,059.68

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

รวม (ข) 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
รวม (ก) + (ข) 8,166,575.00 10,862,540.00 10,899,249.20 10,937,059.68 10,937,059.68
จํานวนนักศึกษา  55.00 80.00 80.00 80.00 80.00
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 148,483.18 135,781.75 136,240.62 136,713.25 136,713.25
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 2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบช้ันเรียน  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
  แบบทางไกลผ่านสื่อสารแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................... 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 1 36   หน่วยกิต 

- วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 36   หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต 

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

   
  3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ แผน ก 2  

969-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์ 
(Research Methodology in Computing) 

3(3-0-6) 

969-602 สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์ 
(Advanced Statistics for Computing) 

3(3-0-6) 

969-603 สัมมนา* 
(Seminar) 

1(0-2-1) 

  
หมายเหตุ วิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต (audit)* 
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หมวดวิชาบังคับ แผน ข  
969-601 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์ 

(Research Methodology in Computing) 
3(3-0-6) 

969-602 สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์ 
(Advanced Statistics for Computing) 

3(3-0-6) 

969-607 การบริหารโครงการการคอมพิวเตอร์ 
(Computing Project Management) 

3(3-0-6) 

969-608 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

 
 หมวดวิชาเลอืก                                                      
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปิด
สอนภายในวิทยาลัยฯ หรือ จากคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
  กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 

969-610 การทําเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 

3(3-0-6) 

969-611 การประมวลภาษาธรรมชาติ 
(Natural Language Processing) 

3(3-0-6) 

969-612 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
(Computer Vision) 

3(3-0-6) 

969-613 การวิเคราะห์ข้อความและการประยุกต์  
(Text Analytics and Its Applications) 

3(3-0-6) 

969-614 ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

969-615 เครือข่ายประสาทเทียม 
(Neural Networks) 

3(3-0-6) 

969-616 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
(Big Data Analytics and Applications) 

3(3-0-6) 

969-617 ระบบการจัดการฐานข้อมูลขัน้สูง
(Advanced Database Management System) 

3(3-0-6) 

969-618 เทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology) 

3(3-0-6) 

969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
(Information Technology for Business) 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสื่อ 
969-620 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 

(Software Maintenance and Evolution) 
3(3-0-6) 

969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม
(Architectural Thinking) 

3(3-0-6) 

969-622 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์  
(Software Verification and Validation) 

3(3-0-6) 

969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล 
(Formal Method Engineering) 

3(3-0-6) 

969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง 
(Advanced Empirical Software Engineering) 

3(3-0-6) 

969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 
(Advanced Web Technologies) 

3(3-0-6) 

969-626 เทคโนโลยีเสมอืนจริง
(Reality Technology) 

3(3-0-6) 

969-627 การประมวลผลภาพ 
(Image Processing) 

3(3-0-6) 

969-628 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(Human-Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

  
  กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

969-630 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลือ่นที่ 
(Mobile and Wireless Networks) 

3(3-0-6) 

969-631 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced Data Communication and Computer 
Networking) 

3(3-0-6) 

969-632 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆข้ันสูง
(Advanced Cloud Computing) 

3(3-0-6) 

969-633 ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Security) 

3(3-0-6) 

969-634 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
(Distributed Computing Systems) 

3(3-0-6) 

  
        กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

969-640 หัวข้อพิเศษทางด้านการคอมพิวเตอร์ 1 
(Special Topics in Computing I) 

3(3-0-6) 

969-641 หัวข้อพิเศษทางด้านการคอมพิวเตอร์ 2 
(Special Topics in Computing II) 

3(3-0-6) 
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           หมวดวิทยานพินธ ์                                                      
แผน ก แบบ ก1  
969-801 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
36(0-108-0) 

แผน ก แบบ ก2  
969-802 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
  24(0-72-0)  

แผน ข 
969-803 สารนิพนธ์ 

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

 
3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 

 รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี   
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชาน้ันๆ  
  ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง ช้ันปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชาน้ัน 

เลข 6 หมายถึง วิชาที่เปิดให้เรียนแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและนักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้  

เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุม่วิชา 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ ์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวรแ์ละสื่อ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 

  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาํดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้

 ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
 ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
 ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

แผน ก แบบ ก 1  
 ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 969–603 สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–801 วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต 
  (Thesis) 

     รวม           9(0-29-1) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
 

  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–801 วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต
  (Thesis) 

     รวม           9(0-29-1) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
 

  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–801  วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต
  (Thesis) 

     รวม           9(0-29-1) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
 

  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–801  วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต
  (Thesis) 

     รวม           9(0-29-1) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
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แผน ก แบบ ก 2 
  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 969–601  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Research Methodology in Computing) 
 969–602 สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Advanced Statistics for Computing) 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–802  วิทยานิพนธ์                                                        3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Thesis) 

     รวม          9(3-11-13) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
 

  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–xxx  วิชาเลือก          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course I) 
 969–xxx  วิชาเลือก            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course II) 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–802  วิทยานิพนธ์            3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Thesis) 

     รวม          9(6-11-13) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
 

  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–802  วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต
  (Thesis) 

     รวม          9(0-29-1) หน่วยกิต 
               ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 

   

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–603  สัมมนา*          1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar) 
 969–802  วิทยานิพนธ์            9(0-27-0) หน่วยกิต
  (Thesis) 

     รวม          9(0-29-1) หน่วยกิต 
                ชั่วโมง/สัปดาห์ = 30 
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 แผน ข 
  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 969–601  ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Research Methodology in Computing) 
 969–602  สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Advanced Statistics for Computing) 
 969–xxx  วิชาเลือก          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 
 969–xxx  วิชาเลือก            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 

     รวม        12(12-0-24) หน่วยกิต 
                       ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
  ชั้นปีที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–607 การบริหารโครงการการคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Computing Project Management) 
 969-608  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Management Information System) 
 969–xxx  วิชาเลือก          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 
 969–xxx  วิชาเลือก            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 

     รวม        12(12-0-24) หน่วยกิต 
                               ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 969–xxx  วิชาเลือก          3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 
 969–xxx  วิชาเลือก            3(3-0-6) หน่วยกิต 
  (Elective Course) 
 969–803  สารนิพนธ์            3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Minor Thesis) 

     รวม        9(6-9-12) หน่วยกิต 
                              ชั่วโมง/สัปดาห์ = 27 
  ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 969–803  สารนิพนธ์            3(0-9-0) หน่วยกิต 
  (Minor Thesis) 

     รวม        3(0-9-0) หน่วยกิต 
                              ชั่วโมง/สัปดาห์ = 9 
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 หมายเหตุ 
- นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา โดยบังคับเรียนผ่านสําหรับแผน ก  

ทั้งแบบก 1 และ ก 2 ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (audit)* 
 
 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
 

969–601 ระเบยีบวิธีวิจัยทางด้านการคอมพิวเตอร ์
Research Methodology in Computing 

3(3-0-6) 

 หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา
เพ่ือกําหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย 
การกําหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ผล แปลผล และการ
วิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงาน การเตรียมตัวเพ่ือนําเสนอทางวิชาการ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Research principles and methods in computing; problem 
analysis for research topic identification; data collection for 
research planning; identification of samples and techniques; 
result analysis; result explanation and discussion; report writing; 
preparation for academic presentation; journal publications 

969–602 สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร ์
Advanced Statistics for Computing 

3(3-0-6) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวัดตําแหน่งและการวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการ
พยากรณ์ การเรียนรู้แบบเบส์ การวิเคราะห์ปัจจัย 
Data collection; data presentation; measures of location and 
dispersion; basic probability; probability distribution; estimation; 
hypothesis testing; analysis of variance; regression and 
correlation; nonparametric statistics; time series analysis and 
forecasting; factor analysis 
 

969-603 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการคอมพิวเตอร์  
Presentation and discussion on current interesting topics in 
computing 
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969-607 การบริหารโครงการการคอมพิวเตอร ์
Computing Project Management 

3(3-0-6) 

 แนวความคิดและการริเริ่มโครงการทางด้านการคอมพิวเตอร์ รูปแบบการ
วางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการ 
การบริหารความเส่ียง การติดตามและรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพ
โครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การนําโครงการไปสู่การปฏิบัติและ
การประเมินผล การเลือกใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีการ
คอมพิวเตอร์ 
The concept and initiation of computing projects; format of 
project plan; human resource management; project 
management; risk management; project monitoring and 
reporting; quality project management; change management; 
project implementation and evaluation; computing technology 
selection and management 
 

969-608 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
Management Information System 

3(3-0-6) 

 องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทของ
ระบบสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ การไหลของสารสนเทศภายในองค์กร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนคุณภาพ ผลิตผล และความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม จริยธรรม กฎหมาย และนโยบาย
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Elements and types of management information systems; role 
of information technology in business operation; information 
flow within an organization; using information technology for 
improving quality, productivity and competitive advantages of 
organizations; electronic business; development of organization 
information systems; planning, evaluation, and cost-benefit 
analysis of information technology systems;  the impact of 
information technology on individual, organization, and 
communities;  ethics, laws and national policies concerning 
information technology 
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969-610 การทําเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

3(3-0-6) 

 การเตรียมข้อมูลสําหรับการทําเหมืองข้อมูล วิธีการทางสถิติสําหรับการ
ประเมินและพยากรณ์ การจําแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์
หลักเกณฑ์ การรวมตัวและการประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล 
Data preprocessing for data mining; statistical approaches for 
estimation and prediction; classification; clustering analysis; 
association analysis and data mining applications 
 

969-611 การประมวลภาษาธรรมชาติ  
Natural Language Processing 

3(3-0-6) 

 หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์คํา การวิเคราะห์เชิง
วากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิงความหมาย ปัญหาและความกํากวมในภาษา 
ธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหว่าง ประโยค  
Principles of natural language processing; lexical analysis; 
syntactic analysis; semantic analysis; problems and ambiguities 
in natural language; relation between sentences 
 

969-612 คอมพิวเตอร์วิทัศน ์
Computer Vision 

3(3-0-6) 

 การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การแปลง
และการแบ่งวัตถุในภาพ การแบ่งตามโครงสร้างของเน้ือภาพ การรับรู้และ
การมอง เห็น  การ รู้จํ า วัตถุ  การอ ธิบายภาพและการ ตีความภาพ 
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  เซ็นเซอร์, บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 
Signal and image processing; image enhancement; image 
transformation and segmentation; visual perception; pattern 
recognition; shape analysis; scene description and scene 
interpretation; sensors and microcontroller boards 
 

969-613 การวิเคราะหข์้อความและการประยุกต์   
Text Analytics and Its Applications 

3(3-0-6) 

 การระบุปัญหา ระบบการเขียน การสกัดสารสนเทศ ทรัพยากรทางภาษา 
การรู้จําเนมเอนทิตี การจําแนกเอกสาร การจัดกลุ่มเอกสาร การจัดหมวดหมู่
เอกสาร การวิเคราะห์ความรู้สึก การย่อความ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
การประยุกต์ในธุรกิจ ความมั่นคง ข้อมูลชีวเวช และซอฟต์แวร์ 
Problem identification; writing systems; information extraction; 
language resources; named entity recognition; document 
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classification; document clustering, document categorization; 
sentiment analysis, text summarization, intellectual property 
law; applications to business, security, biomedical data, and 
software 
 

969-614 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 นิยามและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาสเปซสถานะ การค้นหาแบบ  
ฮิวริสติก การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  การแทนความรู้ การเรียนรู้ของ
เครื่อง   ระบบผู้เช่ียวชาญ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  คอมพิวเตอร์วิทัศน์
และการประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
Definitions and principles of artificial intelligence; state spaces 
problems; heuristic search; natural language processing; 
knowledge representation; machine learning; expert systems; 
decision support systems; computer vision and image 
processing; artificial intelligence applications 
 

969-615 เครือข่ายประสาทเทียม 
Neural Networks 

3(3-0-6) 

 เครือข่ายประสาทชีวภาพ  สมองส่วนกลางและระบบมอดูเลชัน  การจดจํา
รูปแบบ การแจกแจงรูปแบบ แบบจําลองเครือข่ายประสาท  เครือข่าย
ประสาทเทียม  การเรียนรู้แบบไม่ให้คําแนะนํา  เครือข่ายจับคู่และจัดการ
ด้วยตัวเอง  การเรียนรู้แบบให้คําแนะนํา เครือข่ายประสาทแบบเคลื่อนที่
ย้อนกลับ ทฤษฎีการให้เหตุผลแบบปรับตัวได้  เครือข่ายประสาทแบบ
แข่งขัน การให้เหตุผลแแบบฟัซซี  การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเครือข่าย
ประสาท  และแบบจําลองการเรียนรู้ 
Biological neural networks; brain central and modulation 
systems; pattern recognition; pattern classification; neural 
network model; artificial neural network; unsupervised learning; 
matching and self-organized networks; supervised learning; back 
propagation neural network; adaptive resonance theory; neural 
networks based on competition; fuzzy reasoning; applications of 
neural networks algorithms and learning models 
 

969-616 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ 
Big Data Analytics and Applications 

3(3-0-6) 

 แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมพ้ืนฐาน วิธีการจัดการ
ข้อมูลและวิธีการบันทึกขั้นสูง ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง การแสดงข้อมูล
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แบบวิชวล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับปัญหาจริง  
Big Data analysis concepts, fundamental environments, 
advanced data management and storage methods, advanced 
analytics algorithm; data visualization; big data analytics to 
handle real-world problems 
 

969-617 ระบบการจัดการฐานข้อมูลขั้นสงู 
Advanced Database Management System 

3(3-0-6) 

 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ความถูกต้องของข้อมูล 
ความเช่ือถือได้ของข้อมูล ความมั่นคงและความคงสภาพของข้อมูล ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ของรูปแบบข้อมูล การเช่ือมต่อระหว่างภาษา
โปรแกรมกับระบบฐานข้อมูล 
Advanced database systems; distributed databases; data 
integrity; data reliability; data security and consistency; relational 
theory; semantics of data types; connection between 
programming languages and database systems 
 

969-618 เทคโนโลยีทางการเงนิ 
Financial Technology 

3(3-0-6) 

 ระบบบริการการเงินของธนาคาร รูปแบบและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ความเสี่ยงในการทําธุรกรรมทางการเงิน การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบ
ความมีตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล โปรโตคอลท่ีเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยทางการเงิน ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการสื่อสาร
ข้อมูลทางการเงิน การป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการ
ป้องกันระบบ นโยบายและกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับความม่ันคงของข้อมูล 
เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินตราเข้ารหัส การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 
Financial service systems for banking; models and technologies 
in finance; risks in financial transaction processing system; data 
encryption; authentication and data verification; financial 
security protocol; digital signature; data security on financial 
data communication; intruder detection systems; system 
security technologies; policy, laws and regulations related to 
data security; disruptive technology i.e. blockchain, 
cyptocurrency, machine learning 
 

969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Information Technology for Business 

3(3-0-6) 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการธุรกิจ 
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การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการดําเนินธุรกิจทางด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี 
การเงิน ทรัพยากรบุคคล การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ 
การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาที่ เ ก่ียวข้องกับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ดําเนินธุรกิจ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
 Applying information technology to business operations; 
software application selection for business operations, such as 
accounting, finance, human resource, production, inventory 
control, forecasting, marketing, supply chain; case studies 
related to adopt information technology in business operations; 
information technology innovation for business 
 

969-620 การบํารงุรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์  
Software Maintenance and Evolution 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานของวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การทํารีเอ็นจิเนียริ่งเชิงวัตถุ การทํารีแฟคทอริ่ง เครื่องมือสําหรับการ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เชิงประจักษ์
ของการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ โมเดลการคาดการณ์ความเสียหาย การ
วิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ การแสดงวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์แบบวิชวล 
Fundamental concepts of software evolution and software 
maintenance; object-oriented reengineering; refactoring; 
software maintenance tools; change patterns; empirical analysis 
of software maintenance; defect prediction models; software 
quality analysis; software evolution visualization 
 

969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Thinking 

3(3-0-6) 

 หลักการสถาปัตยกรรมในการคิด บทบาทของสถาปนิก ความต้องการ
สถาปัตยกรรม กลยุทธ์สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งส่งมอบ
สถาปัตยกรรม เอกสารกําหนดสถาปัตยกรรมของ TOGAF Framework 
ความสามารถในสถาปัตยกรรม วิธีการพัฒนาสถาปัตยกรรม เครื่องมือทาง
สถาปัตยกรรม รูปแบบอ้างอิงของ TOGAF 
Architectural thinking principles; role of architects; architecture 
requirements; architecture tactics; architecture patterns; 
architecture deliverables; TOGAF architecture definition 
document; architecture capability framework; architecture 
development methods; architecture tools; TOGAF reference 
models 
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969-622 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์  
Software Verification and Validation 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการท่ีใช้ในการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ การทบทวนซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาซอฟต์แวร์และการรายงาน 
Fundamental concepts and methods for verification and 
validation of software product; software reviews, software 
inspection, software testing; software problem analysis and 
reporting 
 

969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล  
Formal Method Engineering 

3(3-0-6) 

 ระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล การกําหนดรายละเอียดแบบฟอร์มอล 
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การสร้างสคีมาแคลคูลัส การพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยวิธีการแบบฟอร์มอล ภาษาเซมิฟอร์มอล วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ  
คลีนรูม การสร้างกรณีการทดสอบจากข้อกําหนดทางซอฟต์แวร์ เครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในระเบียบวิธีการแบบฟอร์มอล กรณีศึกษา  
Formal methods; formal specification; mathematical notation; 
schema calculus constructions; software development with 
format method; semi-formal language; cleanroom software 
engineering; test generation from software specification; formal 
method tools; case studies 
 

969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง  
Advanced Empirical Software Engineering 

3(3-0-6) 

 กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการทดลองทางด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ความสําคัญของการศึกษาเชิงประจักษ์สําหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ความแตกต่างระหว่างเทคนิคทั่วไปของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
เทคนิคการวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการเชิงประจักษ์ การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบการทดลอง 
การรายงานผลการทดลอง กรณีศึกษาในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
The scientific process for experiments in software engineering; 
the importance of empirical study in software engineering; the 
distinction between traditional analytical techniques and 
empirical techniques; using empirical evidence for software 
engineering practices; experimental design; reporting the 
experimental results; case studies in software engineering 
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969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสงู 
Advanced Web Technologies 

3(3-0-6) 

 หลักการและสถาปัตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย ภาษาและรูปแบบการ
แทนข้อมูลเว็บเอ็กซ์เอ็มแอล อาร์ดีเอฟ โอดับบลิวแอล โมเดลความรู้  
ออนโทโลยี งานประยุกต์และบริการข้ันสูง แนวคิดและวัตถุประสงค์ของ  
เว็บเซอร์ วิส เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วิส สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์ วิส  
กระบวนการทํางานของเว็บเซอร์วิส  โปรโตคอลที่เก่ียวข้อง  การพัฒนาเว็บ
เซอร์วิสขั้นสูง ตัวอย่างการประยุกต์ 

Principle and architecture of semantic web; representation XML, 
RDF, and OWL languages, ontologies knowledge, advanced 
applications and services; concepts and objectives of web 
services; web services technology; web services architectures; 
web services operations; related protocols; advanced web 
service development; example of applications 

 
969-626 เทคโนโลยีเสมือนจริง 

Reality Technology 
3(3-0-6) 

 การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมการนําเสนอ
งานในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างความเสมือนจริง 
เทคนิคในการสร้างความเสมือนจริงในรูปแบบต่าง ๆ 
Using the reality technology to architectural design; user-
interactive presentations; reality programming; techniques to 
create various realities 
 

969-627 การประมวลผลภาพ  
Image Processing 

3(3-0-6) 

 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของการประยุกต์การใช้งานจริง 
การแปลงฮิสโตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับของ การ
ปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพ การบีบอัดข้อมูล  
Digital image processing in the context of real-world 
applications; histogram transformation; noise signal reduction; 
edge detection; image enhancement; image segmentation; 
image coding; data compression 
 

969-628 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 

 หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
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หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
โปรแกรมต้นแบบจําลองแนวคิดและการเปรียบเทียบแนวคิด การช้ีแจง
เหตุผลการออกแบบ การออกแบบหน้าต่าง ภาษาธรรมชาติ สถาปัตยกรรม
ของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การพัฒนาส่วนการติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 
Psychological principles of human-computer interaction; user-
centered design and prototyping; conceptual models and 
metaphors; software design rationale; design of widget; natural 
languages; user interface architectures; user interface 
development for mobile devices; graphical user interface 
development tools 
 

969-630 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที ่
Mobile and Wireless Networks 

3(3-0-6) 

 การออกแบบและใช้งานโพรโตคอล แอปพลิชันในระบบเครือข่ายแบบ
เคลื่อนที่และไร้สาย เทคนิคการใช้ช่องสัญญาณ ช้ันการสื่อสารในเครือข่ายไร้
สาย ปัญหาในเครือข่ายไร้สาย ข้อจํากัดของอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของ
อุปกรณ์ การจําลองเครือข่ายไร้สาย 
Design and implementation of protocols; applications for 
mobile and wireless networking; techniques for using signal 
channels; transport layers of wireless network; wireless network 
problems; various device constraints; node mobility; wireless 
network simulation 
 

969-631 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ยคอมพิวเตอรข์ั้นสูง  
Advanced Data Communication and Computer Networking 

3(3-0-6) 

 สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการสร้างระบบอินเทอร์เน็ต 
การรับส่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ การควบคุมความคับคั่งของข้อมูล เทคนิคการหา
เส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการ ระบบ
ช่ือโดเมน ปัญหาความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต 
Internet architecture; design and implementation of internet 
systems; reliable data transmission; data congestion control; 
internet routing techniques; wireless communication; quality of 
services; domain name systems; internet security problems 
 

969-632 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 
Advanced Cloud Computing 

3(3-0-6) 

 การประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมบริการ บริการและเฟรม
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เวอร์คของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ ความสามารถในการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่บนระบบประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 
High performance computing; service architecture; services and 
frameworks of high performance computing; principles of cloud 
computing systems; software development for cloud 
computing; big data support capabilities on cloud computing 
systems 
 

969-633 ความม่ันคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Security 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของความมั่นคงในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ความมั่นคงในส่วนอุปกรณ์  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการธุร กิจ 
สถาปัตยกรรมความมั่นคงและนโยบายความมั่นคง การแลกเปลี่ยนและ  
ถือครองสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง เทคโนโลยีการเข้ารหัส ลายเซ็น
ดิจิทัล การยืนยันตัวบุคคล การรับรองและการบริหารระบบกุญแจ เทคนิค
และมาตรฐานด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ความม่ันคงของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือป้องกันความม่ันคงของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
Importance of security in information system and computer 
network; security of hardware, software, data, and business 
processes; security architecture and policy; information 
exchange and ownership; access control; cryptography 
technology; digital signature; authentication; certification and 
key system management; security techniques and standards of 
information systems; security email; computer network security 
protection tools 
 

969-634 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 
Distributed Computing Systems 

3(3-0-6) 

 ปัญหาผู้ผลิตผู้บริโภคแบบกระจายและโปรโตคอล การติดต่อสื่อสารแบบง่าย  
ปัญหาของเวลาและนาฬิกา  อัลกอริทึมในการตรวจหาการสิ้นสุดการทํางาน
ของโปรเซสในสิ่งแวดล้อมแบบกระจาย การตรวจหาการอับจนแบบกระจาย  
และการอับจนแบบต่าง ๆ ปัญหาในการประมวลผลแบบกระจาย และการ
วิเคราะห์ 
Distributed version of the producer-consumer problem and 
protocols; simple communication; the problem of time and 
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clocks; termination detection algorithms; process work in 
distributed environments; distributed deadlock detection; 
different types of deadlocks; distributed computing problems 
and analyses 
 

969-640 หัวข้อพิเศษทางด้านการคอมพิวเตอร์ 1 
Special Topics in Computing I 

3(3-0-6) 

 หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านการคอมพิวเตอร์ เน้ือหาวิชาเป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
Special topics in computing; subject descriptions conform to 
program committee and instructors 
 

969-641 หัวข้อพิเศษทางด้านการคอมพิวเตอร์ 2 
Special Topics in Computing II 

3(3-0-6) 

 หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านการคอมพิวเตอร์ เน้ือหาวิชาเป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
Special topics in computing; subject descriptions conform to 
program committee and instructors 
 

969-801 วิทยานพินธ ์
Thesis 

36(0-108-0)

 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรเปิดสอนภายใต้
การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียน
วิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 
Research study on the topic of interested fields available in the 
program under supervision of a faculty advisor; thesis overviews 
should be presented to the thesis committee or program 
committees regularly every semester; the thesis must be written 
in an appropriate format 
 

969-802 วิทยานพินธ ์
Thesis 

24(0-72-0)

 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรเปิดสอนภายใต้
การควบคุม ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียน
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วิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 
Research study on the topic of interested fields available in the 
program under supervision of a faculty advisor; thesis overviews 
should be presented to the thesis committee or program 
committees regularly every semester; the thesis must be written 
in an appropriate format 
 

969-803 สารนิพนธ ์
Minor Thesis 

6(0-18-0)

 การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็น
รายงาน และนําเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 
Independent study on interesting topic at the master’s degree 
level, compile into a report, and present in the final 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ที ่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

1 3-1017-0069x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางรัตนา  
เวทย์ประสิทธิ ์

Ph.D. (Computer Science), 
Griffith University, Australia, 2542 
พบ.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร)์, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 
2532 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 

ภาคผนวก ง-1  

2 3-8399-0006x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอซีส  
นันทอมรพงศ์ 

Ph.D. (Computer Science), 
University of Alabama, U.S.A., 
2557 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
ม.เกษตรศาสตร,์ 2545 
วศ.บ (อตุสาหการ), ม.ธรรมศาสตร,์ 
2542 

ภาคผนวก ง-2 

3 3-9599-0011x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายวโรดม 
วีระพันธ ์

Ph.D. (Computer Engineering), 
Enseeiht, INP de Toulouse, 
France, 2552 
M.Eng. (Computer Engineering), 
Enseeiht, INP de Toulouse, 
France, 2552 
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์,  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั, 2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์,  
ม.สงขลานครินทร,์ 2544 

ภาคผนวก ง-3 

4 3-8099-0011x-xx-x อาจารย์ นายณัฐพงศ์  
ทองเทพ 

ปร.ด. (เทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, 2556 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,  
ม.สงขลานครินทร,์ 2548 

ภาคผนวก ง-4 

5 3-8399-0045x-xx-x อาจารย ์ นางสาววรวิกา 
วัฒนสุนทร 

Ph.D. (Technology), University of 
Girona, Spain, 2557 
วท.ม. (การจัดการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์), ม.อัสสัมชัญ, 2543 
วท.บ. (จุลชีววทิยา), ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุ,ี 2541 

ภาคผนวก ง-5 
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ที ่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

6 3-8399-0025x-xx-x อาจารย์ นายนพพณ  
เลิศชูวงศา 

Ph.D. (Computer Engineering), 
Institut D’ Electronique 
Fondamentale, Universite Paris-
Sud, France, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2547 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2542 

ภาคผนวก ง-6 

7 3-7501-0041x-xx-x อาจารย ์ นายคมสันต์  
กาญจนสิทธิ ์

Ph.D. (Electrical Engineering), 
Heriot-Watt University, United 
Kingdom, 2558 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2548 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2544 

ภาคผนวก ง-7 

  
4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลและให้คําปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุม มีขอบเขตการวิจัยและแผนการทํางานที่
ชัดเจน และส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้มากข้ึน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาค
การศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่กําหนด เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
เป็นงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์หรือการนําความรู้ทางด้านการ

คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้วิจัยร่วมกับสาขาวิชาการด้านอ่ืนๆ อันจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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3) สามารถดําเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ระเบียบ
วิธีวิจัย และการวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
มีนัยสําคัญ 

4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 

5) สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับ
บริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการคอมพิวเตอร์ 

6) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์จากองค์ความรู้
เดิม 

 
5.3 ช่วงเวลา 

- แผน ก แบบ ก1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที ่1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

- แผน ก แบบ ก2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

- แผน ข 
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 – ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 
5.4 จํานวนหน่วยกิต    
 แผน ก แบบ ก 1  จํานวน  36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  จํานวน  24 หน่วยกิต 
 แผน ข   จํานวน     6 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ   

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และต้องนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล   
 5.6.1 ให้นักศกึษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทุก 6 เดือน 
 5.6.2 จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉพาะแผน ก) และสอบประมวลความรอบรู้ (เฉพาะแผน ข) 
 5.6.3 จัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มี ความ รู้ ด้ านการคอมพิ ว เตอร์ ทั่ ว ไป 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 
2. มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่มี
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิจัยในระดับชาติ หรือนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
สื่อสาร การจัดการ สามารถเป็นทั้งผู้นําและ
ผู้ ร่ วมงาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งมีจรรยาบรรณใน
การดําเนินงานวิจัย 

1. จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้
และเช่ียวชาญในรายวิชาที่สอน เน้นการดําเนิน
งานวิจัย และค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้นักศึกษา
มีประสบการณ์ตรงและมีแนวคิดเก่ียวกับปัญหา
วิจัย 
2. ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ เช่น การบรรยายโดย
วิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการ
ตีพิมพ์และให้การสนับสนุนให้นําเสนองานทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ 
3. เ ป็นหลั กสู ตรที่ เ น้น วิจั ย โดยมี ห น่ วย กิต
วิทยานิพนธ์มากกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Programme Learning Outcome)  
 2.1 สร้างองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ 

1) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ 
1) จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหาด้วยกระบวนการอย่างมีระบบ 
2) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ค้นคว้า เขียนรายงาน และนําเสนอเป็น

รายบุคคล และรายกลุ่ม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น สัมมนา การจัดกลุ่มอภิปรายประเด็น

น่าสนใจทางวิชาการ 
4) สนับสนุนการเข้ารว่มการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ 
1) การสอบแบบปากเปล่าและการปฏิบัติ 
2) การประเมินจากการนําเสนอผลงานและรายงานวิจัย 
3) การมีบทบาทในการนําเสนอหัวข้ออภิปรายและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ 
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4) การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในระดับนานาชาติ 
 2.2 ทักษะในการวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการคอมพิวเตอร์หรือ
นวัตกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การคอมพิวเตอร์หรือนวัตกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

1) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถแยกแยะความถูกต้องและวิพากย์วิจารณ์งานวิจัยด้านการคอมพิวเตอร์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาวิจัยและความต้องการ 
4) สามารถออกแบบและดําเนินกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาวิจัยทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ด้านการคอมพิวเตอร์หรือนวัตกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

1) จัดให้มีรายวิชาที่ฝึกการสืบค้นงานวิจัย และวางแผนการดําเนินงานวิจัย 
2) จัดให้มีรายวิชาทางด้านสถิติ และการนําสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 
3) สนับสนุนให้นักศึกษานําเสนองานวิจัย และวิพากษ์งานวิจัย โดยใช้หลักการทางสถิติ 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิด 
องค์ความรู้ใหม่ด้านการคอมพิวเตอร์หรือนวัตกรรม โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

1) การอภิปรายในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
2) การศึกษาวิทยานิพนธ์ 
3) การนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

 2.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายด้วยภาษาสากล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด  
การเขียน 

2) แสดงบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการทํางานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรในรายวิชา

ต่าง ๆ 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม 

2) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
 2.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
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2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยเน้นประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคม 

1) มีการสอนที่สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละรายวิชา 
2) อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี 
3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมและปลูกฝังการถือประโยชน์ส่วนรวม 
4) มอบหมายให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 

1) จํานวนนักศึกษาที่ทุจริตการสอบและการอ้างอิงผลงานวิจัย 
2) สังเกตพฤติกรรม 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมและประเมินระหว่างผู้เรียน

ด้วยกันและประเมินจากผู้สอน 
4) ประเมินความรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม การทํางานกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.5 ทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 
1) จัดการเรียนการสอนให้เน้นการคิดวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็น Research-based problem 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง และนําเสนอการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม เพ่ือเรียนรู้การนําทฤษฎี และหลักการที่ได้เรียนมาใช้ในหลากหลาย
สถานการณ์ 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 
1) การวิเคราะห์ผลและเขียนรายงานวิจัย 
2) การนําเสนอผลงานในรูปแบบของสัมมนาหรือการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)   
ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี ้
 PLO1: สรา้งองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์  

1) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 PLO2: ทักษะในการวางแผน และดําเนนิการวิจัยเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ด้านการคอมพิวเตอร ์โดย
ใช้สถิติพืน้ฐาน 

1) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถแยกแยะความถูกต้องและวิพากย์วิจารณ์งานวิจัยด้านการคอมพิวเตอร์ 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหาวิจัยและความต้องการ 
4) สามารถออกแบบและดําเนินกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาวิจัยทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 PLO3: ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายด้วยภาษาสากล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพูด  
การเขียน 

2) แสดงบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 PLO4: มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยเน้นประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ 
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
 PLO5: ทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรส่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 

PLO1 สร้างองค์
ความรู้ ด้านการ 
คอมพิวเตอร์ 

PLO2 ทักษะในการ
วางแผน และ

ดําเนินการวิจัยเพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
ด้านการคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

PLO3 
ทักษะ 
ความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

PLO4 จรรยาบรรณ
ทางวชิา ชพี มี

จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง

และสังคม 

PLO5 
ทักษะด้าน 
ความคิด 
วิเคราะห ์

1.1 1.2 1.3 1. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

969-601 ระเบียบวิธีวิจยัทางดา้นการคอมพวิเตอร์  
(Research Methodology in Computing) 

                  

969-602 สถิตขิั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์  
(Advanced Statistics for Computing) 

                  

969-603 สัมมนา (Seminar)                   

969-607 การบริหารโครงการการคอมพิวเตอร ์ 
(Computing Project Management) 

                  

969-608 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  
(Management Information System) 

                  

969-610 การทาํเหมืองข้อมูล (Data Mining)                   

969-611 การประมวลภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language Processing) 

                  

969-612 คอมพิวเตอร์วทิัศน์ (Computer Vision)                   

969-613 การวเิคราะห์ข้อความและการประยกุต์  
(Text Analytics and Its Applications) 
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รายวิชา 

PLO1 สร้างองค์
ความรู้ ด้านการ 
คอมพิวเตอร์ 

PLO2 ทักษะในการ
วางแผน และ

ดําเนินการวิจัยเพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
ด้านการคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

PLO3 
ทักษะ 
ความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

PLO4 จรรยาบรรณ
ทางวชิา ชพี มี

จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง

และสังคม 

PLO5 
ทักษะด้าน 
ความคิด 
วิเคราะห ์

1.1 1.2 1.3 1. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

969-614 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)                   

969-615 เครือข่ายประสาทเทยีม (Neural Networks)                   

969-620 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์  
(Software Maintenance and Evolution) 

                  

969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม (Architectural Thinking)                   

969-622 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์ (Software Verification and Validation) 

                  

969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Method Engineering)                   

969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงประจกัษข์ั้นสูง  
(Advanced Empirical Software Engineering) 

                  

969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง (Advanced Web Technologies)                   

969-630 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่  
(Mobile and Wireless Networks) 

                  

969-631 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced Data Communication and Computer 
Networking) 

                  

969-632 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 
(Advanced Cloud Computing) 

                  

969-633 ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์                    
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รายวิชา 

PLO1 สร้างองค์
ความรู้ ด้านการ 
คอมพิวเตอร์ 

PLO2 ทักษะในการ
วางแผน และ

ดําเนินการวิจัยเพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
ด้านการคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

PLO3 
ทักษะ 
ความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

PLO4 จรรยาบรรณ
ทางวชิา ชพี มี

จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง

และสังคม 

PLO5 
ทักษะด้าน 
ความคิด 
วิเคราะห ์

1.1 1.2 1.3 1. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

(Computer Network Security) 
969-616 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยกุต์  
(Big Data Analytics and Applications) 

                  

969-617 ระบบการจดัการฐานข้อมูลขั้นสูง  
(Advanced Database Management System) 

                  

969-634 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  
(Distributed Computing Systems) 

                  

969-626 เทคโนโลยีเสมือนจรงิ (Reality Technology)                   

969-627 การประมวลผลภาพ (Image Processing)                   

969-628 การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
(Human-Computer Interaction) 

                  

969-618 เทคโนโลยีทางการเงนิ (Financial Technology)                   

969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  
(Information Technology for Business) 

                  

969-640 หัวขอ้พิเศษทางด้านการคอมพวิเตอร์ 1 
(Special Topics in Computing I) 

                  

969-641 หัวขอ้พิเศษทางด้านการคอมพวิเตอร์ 2 
(Special Topics in Computing II) 

                  

969-801 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                   
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รายวิชา 

PLO1 สร้างองค์
ความรู้ ด้านการ 
คอมพิวเตอร์ 

PLO2 ทักษะในการ
วางแผน และ

ดําเนินการวิจัยเพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 
ด้านการคอมพวิเตอร์ 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

PLO3 
ทักษะ 
ความ 
สัมพันธ์ 
ระหว่าง 
บุคคล 

PLO4 จรรยาบรรณ
ทางวชิา ชพี มี

จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง

และสังคม 

PLO5 
ทักษะด้าน 
ความคิด 
วิเคราะห ์

1.1 1.2 1.3 1. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 

969-802 วิทยานิพนธ์ (Thesis)                   

969-803 สารนิพนธ์ (Minor Thesis)                   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรูส้ะทอ้นคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน
อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี      
ใหข้้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน 

(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่ เพ่ือทบทวน และแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืน   
ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  

(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นํา ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม         
ในสภาพแวดล้อมของการทํางาน และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  

(4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 
2. ความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนทฤษฎีที่
สําคัญ และนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับแนวหน้า  
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยใน

ปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ

ต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา  
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้

ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย  

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติทาง
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่าง           
มีนัยสําคัญ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง  
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
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(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา  
(4) แสดงออกด้วยทักษะการเป็นผู้ นําได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
ชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ 
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ตารางแสดงผลการเรียนรู้ในหลักสูตรทีส่ัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

Program Leaning Outcome (PLO) 
ของหลักสูตร วท.ม.การคอมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ด้านการคอมพิวเตอร์ 

1.1 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   ●    

1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 
โดยใช้ทฤษฎีทางด้านการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   ● ● ● ●    

1.3 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ● ● ● ● ●    

1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ● ● ● ●    

PLO2: ทักษะในการวางแผน และดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน 

2.1 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

         
●

         

2.2 สามารถแยกแยะความถูกต้องและ ●
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Program Leaning Outcome (PLO) 
ของหลักสูตร วท.ม.การคอมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

วิพากย์วิจารณ์งานวิจัยด้านการคอมพิวเตอร์ 

2.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาวิจัยและความต้องการ     ● ● ● ● ● 

2.4 สามารถออกแบบและดําเนิน
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            
●

 
●

  
●

 
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาวิจัยทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

      
●

 
● 

 
● ●

 
●

     

PLO3: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายด้วย
ภาษาสากล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
พูด การเขียน 

                  
● 

3.2 แสดงบทบาทการเป็นผู้นําและผู้ตามใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม      ● ●

PLO4: มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 
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Program Leaning Outcome (PLO) 
ของหลักสูตร วท.ม.การคอมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

4.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ●
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดย
เน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ● ● ●    

4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  ● ●

                

4.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม  ● ●    

4.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ● ●
PLO5: ทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ 

5.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ ● ● ●
5.2 สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ      ● ● ● ● ● ● ●
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

1) ประเมินผลจากการเรียนและผลการทําวิจัยของนักศึกษา 
2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ การซักถามและการตอบคําถามในช้ันเรียน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
 1) ประเมินงานตีพิมพ์หรือนวัตกรรม ทั้งด้านจํานวนและคุณภาพต่อจํานวนนักศึกษา 
 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
  แผน ก แบบ ก 1 

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแต่งต้ัง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ 

3) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

  แผน ก แบบ ก 2 
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 และ 
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแต่งต้ัง 

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 
3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และ 

4) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

   
  แผน ข 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
และ 

2) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก
เปล่า และ 
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3) เสนอรายงานสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีหลักสูตร
แต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

4) รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ และ 

5) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
1) รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ต้องรับผิดชอบสอน 
2) มหาวิทยาลัยและ/หรือคณะมีโครงการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน  
3) มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําแก่อาจารย์ใหม่ให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนใน

หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมของ
การเป็นอาจารย์ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา 

4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

5) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย
รายเดือนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัย 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการ เรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) มหาวิทยาลัยและคณะให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการหรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยและคณะให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่่เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข็มแข้งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน  

เป้าหมาย วิธีการดําเนินการ วิธีการประเมินผล 
1) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบตาม
จํานวนที่ สกอ. กําหนด 

1) มีการประชุมคัดสรรอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติและจํานวนครบ
ตามที่กําหนด 

1) ตรวจสอบจํานวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร รวมทั้ง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า วิ ท ย านิ พน ธ์ ร่ ว ม  และ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ รายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตรตาม
ระบบการประกันคุณภาพประจําปี 

2) อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ สกอ. กําหนด 

2) พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห ลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ สกอ. กําหนด 

2) พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 
ผู้สําเร็จการศึกษา ระยะเวลา และ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ สกอ . 
กําหนด 

3) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร มี
ผลงานวิจัยต่อเ น่ืองสม่ํา เสมอของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3) กระตุ้นและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
รวมทั้งการมีผลงานวิจัย ต่อเนื่องและ
สม่ํ า เ ส ม อ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 

3) ติดตามความสมํ่าเสมอในการ 
ทํางานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์จากการตีพิมพ์ผลงาน 
ทางวิชาการและโครงการวิจัย ตามที่
แสดงไว้ในกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (TOR) และรายงาน
การประเมินตนเอง ของหลักสูตร 
ตามระบบการประกั น คุณภาพ
ประจําปี 

4) มีการจัดสรรภาระงานของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม 

4) มีการประชุมจัดสรรและตรวจสอบ
ภ า ร ะ ง า น ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ 

4) พิจารณาความเหมาะสมของ 
จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. กําหนด 

5) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

5) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม 
รอบระยะเวลาที่กําหนด 
6) ตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งช้ีอย่างสม่ําเสมอ และมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองตาม
ระบบการประกันคุณภาพประจําปี 

5) ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตร 
และการดําเนินงานตามตัวบ่งชีจ้าก
รายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรตามระบบการประกัน
คุณภาพประจําปี 

 
 
 



50 
 

 

2. บัณฑิต  
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สาํเร็จการศึกษา 

1) มีการตีพิมพ์ หรือนําเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2) ผู้สําเร็จการศึกษาร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และสามารถ

มีงานทําภายใน 1 ปีภายหลังสําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 

1) หลักสูตรจัดทําแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีตามแผนกําหนดผลสําเร็จของแต่ละตัวบ่งช้ี (Key 
Performance Indicators) แล้วจัดส่งข้อมูลให้งานนโยบายระดับวิทยาลัยฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 

2) กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาที่ต้องการรับ โดยมีรายละเอียดปรากฏในประกาศคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตร 

3) วิทยาลัยฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร เช่น Roadshow และการ
แนะแนวการศึกษาต่อ 

4) รับสมัครนักศึกษาผ่านบัณฑิตวิทยาลัยโดยวิธีการสมัครแบบออนไลน์ ช่วงเวลาการรับสมัครเป็นไป
ตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

5) กําหนดวันสอบสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียด ปรากฏในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย 

6) มีการจัดปฐมนิเทศของวิทยาลัยฯ เพ่ือช้ีแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงโครงสร้างของหลักสูตร และ
กฎระเบียบในการศึกษา พร้อมแจกคู่มือการศึกษา 

7) การประเมินความพร้อมในการศึกษาโดยพิจารณาจาก  
- ผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ผู้สมัครที่ถือว่ามี

ความพร้อมจะเข้าศึกษาจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าผู้สมัครมีความรู้พ้ืนฐานเหมาะสมกับการศึกษาต่อ 

- ผลคะแนนสอบกลางภาค หากนักศึกษามีแนวโน้มมีปัญหาการเรียน จะแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ทราบเพ่ือวางแผนการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่อไป 

 3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) แจกเอกสารโครงสร้างหลักสูตรให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรและนักศึกษาซึ่งได้กําหนดจํานวน            

หน่วยกิตของวิชาวิทยานิพนธ์ที่ต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งข้อตกลงระยะเวลาของ
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร 

2) มีกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความสนใจและความสมัครใจของนักศึกษา 
และคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

3) อาจารย์ที่ปรึกษานัดเวลาสําหรับให้คําปรึกษา หรือให้นักศึกษาช้ีแจงความก้าวหน้า และปัญหาในการ
ทําวิทยานิพนธ์ 
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4) การนําเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาพิเศษในแต่ละภาคการศึกษา 
3.3 ผลทีเ่กิดกับนกัศึกษา 

1) การติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา ทางวิทยาลัยฯ มีการติดตามนักศึกษาโดยการให้มีการ
นําเสนอการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2) หลักสูตรมีกล่องรับข้อร้องเรียนไว้บริเวณห้องปฏิบัติการ และมีการพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพ่ือ
แก้ปัญหา 

 
4. คณาจารย์    
 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

1) การวางแผนอัตรากําลังโดยคํานึงถึงนโยบายรัฐ ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ทรัพยากรของหน่วยงาน กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร จากน้ันสํารวจความต้องการอาจารย์ใน
สาขาวิชาของหลักสูตรโดยการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือการประชุมวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ทราบจํานวนอาจารย์ที่คงอยู่ จํานวนผู้เกษียณในแต่ละปี โดยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ 
แล้วกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับเข้าใหม่ให้ตรงกับความต้องการ จากน้ัน ดําเนินการใน
ขั้นตอนการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

2) ภายหลังจากวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัยฯ แล้ววิทยาลัยฯ จะแจ้งมายัง
หลักสูตรฯ เพ่ือดําเนินการสรรหาอาอาจารย์ใหม่โดยปฏิบัติตามมติ ค.บ.ม. และข้อบังคับการบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และกําหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

3) ดําเนินการเปิดรับสมัคร โดยใช้วิธีการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกของ 
มหาวิทยาลัยฯ 

4) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนจะต้องมีแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลผ่านระบบในแบบ
ข้อตกลงภาระงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและการเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิม
ค่าจ้าง (TOR)  โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
ตนเองปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งยังส่งเสริมให้ไปประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยฯ 

5) ดําเนินการประชุมวิทยาลัยฯ เพ่ือวางแผนด้านอัตรากําลังของหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กําหนด 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรผ่านการ
ติดตามและรายงานของวิทยาลัยฯ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
มีการติดตามการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรต่อการจัดการบริหารหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วย 
– ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ อย่างน้อย 2 คน  
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 

2) ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เ พ่ือกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ (Need 
Assessment) กําหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย รวมทั้ง กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การทวนสอบฯ ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) ดําเนินการเปิดรายวิชาและจัดการเรียนการสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 
4) คณะกรรมการประจําหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม ประเมินข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากข้อมูลการ

วิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียน ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษาก่อนจะ
จบการศึกษารวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาต่าง ๆ 

5) คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วให้ที่ประชุมวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
นําร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การกําหนดผูส้อน 

1) หลักสูตรกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเช่ียวชาญของสาขาวิชา 
2) มีพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนํา สําหรับอาจารย์ใหม่ 
3) ผู้สอนที่มีผลการประเมินผลการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 สําหรับผู้ที่มีผล

การประเมินการสอนตํ่ากว่า 3.5 จัดให้สอนร่วมกับอาจารย์อาวุโส 
4) ให้ผู้สอนนําความรู้และทักษะการวิจัยมาพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู ้
  หลักสูตรมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ ดังน้ี 

1) ผู้สอนส่ง มคอ.3 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
2) ประธานหลักสูตรติดตามอาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 
3) แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแผนการเรียนรู้ มีหน้าที่ ประเมินข้อสอบ วิเคราะห์

ระดับคะแนนแบบประเมิน 
4) ผู้สอนแจกและช้ีแจงประมวลรายวิชาในช่ัวโมงแรกที่เรียนทุกรายวิชา 
5) นักศึกษาประเมินการสอนและการทวนสอบฯ ทุกรายวิชามีผลประเมินมากกว่า 3.5 นอกจากน้ี

กรรมการประจําหลักสูตรได้ทวนสอบจาก มคอ.3 ซึ่งผ่านเกณฑ์และได้แจ้งข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงให้ผู้สอนทราบเพ่ือนําไปปรับปรุง มคอ.3 ในการสอนคร้ังต่อไป 

    5.3 การประเมินผู้เรียน  
1) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย ร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
2) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ 

หลักสูตรตามแบบ AUN-QA 
3) หลักสูตรมีการประเมินโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายและผู้ใช้บัณฑิต 
4) หลักสูตรมีคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมความเหมาะสมของวิธีการและเครื่องมือประเมิน

สอดคล้องกับที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา 
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5) ช้ีแจงให้นักศึกษารับรู้การประเมินผลในแต่ละรายวิชา เช่น เกณฑ์การประเมิน การตัดเกรด เป็นต้น 
6) แต่งต้ังกรรมการประเมินข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ 
 6.1 การบรหิารงบประมาณ     

สํารวจความต้องการจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ โดยให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเสนอขอโดยให้ช้ีแจ้งความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับต่อการเรียนการสอน ต่อ
วิทยาลัยฯ พร้อมเสนอประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ตามระยะเวลาที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด สรุป
ข้อมูลความต้องการและความจําเป็นในการใช้งาน ข้อช้ีแจ้งการใช้ประโยชน์และประมาณการงบประมาณ
ทั้งหมด จัดลําดับความสําคัญเพ่ือพิจารณาเสนอขอไปยังวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระยะเวลาการต้ัง
ของบประมาณประจําปี วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดหารายการที่ได้รับอนุมัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยและ กระทรวงการคลัง เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดําเนินการร่วมกับวิทยาลัยฯ เช่น การ
ประกาศจัดซื้อ การย่ืนซองประกวดราคา การเปิดซองประกวดราคา วิทยาลัยฯ เป็นผู้ดําเนินการ หลักสูตรมี
ส่วนร่วมโดยการแต่งต้ังให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้กําหนดข้อกําหนดการจัดซื้อเป็นกรรมการเปิดซอง
และกรรมการตรวจรับ เป็นต้น 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มีการสํารวจชนิดและปริมาณทรัพยากรการเรียนการสอนที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

และมีการประชุมวางแผนการจัดหาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
6.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) มีการจัดหาทรัพยากรตามความเหมาะสม หากเป็นการจัดซื้อ จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของ
กระทรวงการคลัง ผ่านเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของวิทยาลัยฯ 

2) มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน            
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ รวมท้ังมีฐานข้อมูลให้สืบค้น เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู ้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) ติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้งโดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

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

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภา
วิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉล่ียมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม มคอ. 2 ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรโดยนักศึกษา 
2) กลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะใน

การสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ 
3) ผลการเรียนของนักศึกษาในทุกรายวิชาโดยดูจากผลการประเมินสอบและวัดตามวัตถุประสงค์ของ

รายวิชา 
4) พฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในช้ันเรียนโดยการสังเกตของ

อาจารย์ผู้สอน 
5) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการสอบตลอดภาคการศึกษา 

 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา 
2) ประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ผู้ร่วมสอน 
3) แจ้งผลการประเมินทักษะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  หรือ

กรรมการบริหารเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) วิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
1) หลักสูตรฯ และวิทยาลัยฯ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อน

การศึกษา 
2) การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าทํางานเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
3) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการบริการของหลักสูตรฯ และวิทยาลัยฯ โดยบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
4) หลักสูตรฯ มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
6) มหาวิทยาลัยประเมินหลกัสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ และวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดําเนินการ ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุง ประกอบด้วยดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ และมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการประเมินผลการสอนในระหว่างภาคการศึกษา และจัดทํารายงานผลการ 

ดําเนินงานของรายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรฯ 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน

คุณภาพ ภายในหลักสูตรฯ 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินการ สอนทุกรายวิชา รายงานผลการทวนสอบสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตร
ประจําปีเสนอต่อ ประธานหลักสูตรฯ 

4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาทบทวนและวางแผน และจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมา
วางแผน ปรับปรุงหลักสูตร ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
วางแผนในการจัดทํา หลักสูตรในรอบถัดไป 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุง 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in 
Information Technology 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Information 
Technology) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Information Technology) 
 
ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทักษะ และความชํานาญ ในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเชิงบูรณาการ 
และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
 
ความสาํคญั หลักการ และเหตุผล 
 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความ
สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ จึงมีความต้องการที่จะผลิต
มหาบัณฑิต ที่สามารถทํางานได้ในตลาดงานอาเซียน
และในตลาดโลก สามารถเป็นนักวิจัยที่ นําความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืนๆได้ หรือเป็นผู้ดูแลจัดการระบบสารสนเทศใน
ระดับองค์กรได้ ดี   มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับองค์กร ยังนับว่าเป็นสาขาท่ีขาด
แคลน และยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากทั้งในภาครัฐ

ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย): หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science Program in 
Computing (International Program) 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(การคอมพิวเตอร์)  
(ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Computing) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (การคอมพิวเตอร์) 
(ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Computing) 
 
 
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 
ปรัชญา 
 จัดการการเรียนการสอน โดยใช้โจทย์จากภาค
อุตสาหกรรมและสั งคม เ ป็นฐานในการ เ รียนรู้ 
(Problem-based Learning) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการคอมพิวเตอร์ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ 
 
ความสําคัญ หลักการ และเหตุผล 
 จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ และ
ทางสังคม วัฒนธรรม และแนวนโยบายการมุ่งเน้น
พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บน
พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึง
ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ สร้างความเป็นผู้นําทาง
วิชาการในสาขาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ภาคใต้ และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล หลักสูตรน้ี
จัดทําเพ่ือรองรับการขยายตัวของความต้องการ
มหาบัณฑิต ที่สามารถนําความรู้ไปใช้ในการทํางานทั้ง
ในด้านการคอมพิวเตอร์โดยตรง และการบูรณาการ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
และภาคเอกชน หลักสูตรน้ีจัดทําเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของความต้องการมหาบัณฑิต ที่สามารถนํา
ความรู้ ไปใช้ในการทํางานทั้ ง ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง และการบูรณาการร่วมกับศาสตร์
อ่ืนๆ รวมท้ังสามารถศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ทั้งยังตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยอีกทางหน่ึงด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

อย่างถ่องแท้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และสื่อดิจิทัล ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า  

2) เ พ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่ มีความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการใหม่ 
ๆ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม  

3) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่า สามารถตอบสนองนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งธํารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ไม่มีแผน ก แบบ ก 1 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะการ
พัฒนากําลังคนเพ่ือตอบโจทย์ประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเรื่องของ Smart City ทั้งยังตอบสนองพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยอีกทางหน่ึงด้วย 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

อย่างถ่องแท้ ทางด้านการคอมพิวเตอร์ เน้น
เทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
(Data Science and Artificial Intelligence) 
วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ ล ะ สื่ อ  (Software 
Engineering and Media) ระบบคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร (Computer Systems and 
Communication)  ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์กับ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
แนวหน้า 

2) เ พ่ือ พัฒนามหาบัณฑิตที่ มี ความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการใหม่ 
ๆ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ของตนและสังคม 

3) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณค่า สามารถตอบสนองนโยบายในการพัฒนา
ประเทศมีคุณธรรมจริยธรรม 

 
คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง (เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.25 หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ก แบบ ก 2  
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ที่เรียนวิชา

เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต)  หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการ
สอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด หรือ 

3) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

กําหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่า
กว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย
เ ก่ียว กับสาขา วิชาการคอมพิวเตอร์  หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 

3) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่
กําหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า
กว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทํางาน
เก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี และ 

4) มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่
เ กินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจจะกําหนดให้
ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น ต้ อ งมี ผ ล สอบ วั ดค ว าม รู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นับจากเข้าเรียน 

5) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

แผน ก แบบ ก 2 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการ

เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.75 
หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการ
เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัย
เ ก่ียว กับสาขา วิชาการคอมพิวเตอร์  หรือมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้ว
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ข 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยต้องเรียน

วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 9 หน่วย
กิต และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และเป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และผ่านการสอบวัด
ความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด หรือ 

3) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
3) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ใน
การทํางานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 
หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงาน
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือมีประสบการณ์ใน
การทํางานเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 

4)  มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่
เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะกําหนดให้
ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น ต้ อ งมี ผ ล สอบ วั ดค ว าม รู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นับจากเข้าเรียน 

5) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

แผน ข 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยผ่านการ

เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือ 

2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และเป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และผ่านการสอบวัด
ความรู้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด และ 

3) มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ต า ม ป ร ะ ก า ศ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการประเมิน
ทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
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อาจารย์ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.1 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ 
1.2 ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 
1.3 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 
1.4 ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 
1.5 ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง 
 
2. อาจารย์ประจํา 
2.1 ดร.กาญจนา ทองกลิ่น 
2.2 ดร.กิติมาพร ชูโชติ 
2.3 ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ 
2.4 อ.เอสเธอร์ เสง่ียมกุล 
2.5 ดร.อดิศักด์ิ อินทนา 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   6  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์   18 หน่วย
กิต 

 
2) แผน ข   36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์    6  หน่วยกิต 

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่
เกินกว่า 2 ปี ณ วันรับสมัครเข้าศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะกําหนดให้
ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า เ รี ย น ต้ อ งมี ผ ล สอบ วั ดค ว าม รู้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ระบุในประกาศภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษานับจากเข้าเรียน  

4) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ขึ้นกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณี
ไป และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

อาจารย์ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.1 ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธ์ิ 
1.2 ผศ.ดร.อซสี นันทอมรพงศ์ 
1.3 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
1.4 ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 
1.5 ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 
1.6 ดร.นพพณ เลิศชูวงศา 
1.7 ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
1) แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 
      - วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 
2) แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   6  หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์  24 หน่วยกิต 

 
3) แผน ข   36 หน่วยกิต 

- หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ  
3(3-0-6) 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3(3-0-6) 

976-504 การบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

976-505 สัมมนา 1* 1(0-2-1) 
976-506 สัมมนา 2* 1(0-2-1) 

 
หมวดวิชาเลือก แผน  ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
1. กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-511 การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ และข้อมูล
ขนาดใหญ่  

3(3-0-6) 

976-512 การทําเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
976-513 ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลขั้นสงู  
3(3-0-6) 

976-514 การคิดทาง
สถาปัตยกรรม 

3(3-0-6) 

976-515 ความมั่นคงของ
สารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

3(3-0-6) 

976-516 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง  
Advanced Web 
Technologies 

3(3-0-6) 

976-517 การประมวล
ภาษาธรรมชาติ 
 

3(3-0-6) 

- หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์    6  หน่วยกิต 

 
รายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
969-601 ระเบียบวิธีวิจัย

ทางด้านการ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

969-602 สถิติขั้นสูงสําหรับการ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

969-603 สัมมนา* 1(0-2-1) 
   
   
   
   
   

หมวดวิชาเลือก แผน  ก แบบ ก 2 และ  แผน ข 
1. กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
969-610 การทําเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
969-611 การประมวล

ภาษาธรรมชาติ  
3(3-0-6) 

969-612 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6) 
969-613 การวิเคราะห์ข้อความ

และการประยุกต์ 
 

3(3-0-6) 

969-614 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
969-615 เครือข่ายประสาท

เทียม 
3(3-0-6) 

969-616 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่และการ
ประยุกต์ 

3(3-0-6) 

969-617 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลขั้นสงู 

3(3-0-6) 

969-618 เทคโนโลยีทางการเงิน 3(3-0-6) 
969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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976-518 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือธุรกิจ  
3(3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-521 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เชิงประจักษ์ขั้นสูง 
3(3-0-6) 

976-522 การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

976-523 การบํารุงรักษาและ
วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6) 

976-524 การปรับปรุง
กระบวนการระบบ
สารสนเทศ  

3(3-0-6) 

976-525 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และ
คอมพิวเตอร์  

3(3-0-6) 

 
 
 
 

3. กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-531 การประมวลผล

สัญญาณภาพ  
3(3-0-6) 

976-532 เทคโนโลยีเสมอืนจริง 3(3-0-6) 
 

4. กลุ่มวิชาทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-541 การคํานวณแบบทุกหน

ทุกแห่ง  
3(3-0-6) 

976-542 เครือข่ายแบบไร้สาย
และเคลื่อนที ่ 

3(3-0-6) 

976-543 การสื่อสารข้อมูลและ 3(3-0-6) 

เพ่ือธุรกิจ 
 
 
2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสื่อ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
969-620 การบํารุงรักษาและ

วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

969-621 การคิดทาง
สถาปัตยกรรม 

3(3-0-6) 

969-622 การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  

3(3-0-6) 

969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล  3(3-0-6) 
969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เชิงประจักษ์ขั้นสูง  
3(3-0-6) 

969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 3(3-0-6) 
969-626 เทคโนโลยีเสมอืนจริง 3(3-0-6) 
969-627 การประมวลผลภาพ  3(3-0-6) 
969-628 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

 
3. กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
969-630 เครือข่ายแบบไร้สาย

และเคลื่อนที ่ 
3(3-0-6) 

969-631 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง  

3(3-0-6) 

969-632 การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆขั้นสูง 

3(3-0-6) 

969-633 ความมั่นคงของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

969-634 ระบบประมวลผลแบบ
กระจาย 

3(3-0-6) 
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เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง  

 
5. กลุ่มวิชาทางด้านธุรกิจและบริหาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-551 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 
6. กลุ่มอ่ืน ๆ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-561 หัวข้อพิเศษทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 

3(3-0-6) 

976-562 หัวข้อพิเศษทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 
 

3(3-0-6) 

หมวดวิทยานิพนธ์  
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
976-601 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
976-602 สารนิพนธ์  6(0-18-0) 

 
 
 
 
แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
969-640 หัวข้อพิเศษทางด้าน

การคอมพิวเตอร์ 1 
3(3-0-6) 

969-641 หัวข้อพิเศษทางด้าน
การคอมพิวเตอร์ 2 

3(3-0-6) 

 
 
 
หมวดวิทยานพินธ์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
969-801 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-

0) 
แผน ก แบบ ก 2 
969-802 วิทยานิพนธ์ 24 (0-72-0) 
แผน ข 
969-803 สารนิพนธ์ 6 (0-18-0) 

แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที/่
ภาค

การศึกษา 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 
 

 
969-603 สัมมนา* 
969-801 
วิทยานิพนธ์ 
 
969-603 สัมมนา* 
969-801 

 
1(0-2-1) 
9(0-27-0) 
 
1(0-2-1) 
9(0-27-0) 
18(0-58-2)
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2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที/่
ภาค

การศึกษา 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
976-501 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
976-502 ระเบียบวิธี
วิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-503 สถิติทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-504 การบริหาร
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-505 สัมมนา 1 
 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-601 
วิทยานิพนธ์ 

 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
1(0-2-1) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
6(0-18-0) 
1(0-2-1) 
24(28-22-

 วิทยานิพนธ์ 
รวม 

ปีที่ 2 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
969-603 สัมมนา* 
969-801 
วิทยานิพนธ์ 
 
969-603 สัมมนา* 
969-801 
วิทยานิพนธ์ 
 

 
1(0-2-1) 
9(0-27-0) 
 
1(0-2-1) 
9(0-27-0) 
18(0-58-2)

 
2. หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที/่
ภาค

การศึกษา 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
969-601 ระเบียบวิธี
วิจัยทางด้านการ
คอมพิวเตอร์ 
969-602 สถิติขั้นสูง
สําหรับการ
คอมพิวเตอร์ 
969-603 สัมมนา* 
 
969-802 
วิทยานิพนธ์ 
969-xxx วิชาเลือก 
969-xxx วิชาเลือก 
969-603 สัมมนา* 
969-802 
วิทยานิพนธ์ 

รวม 

 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
1(0-2-1) 
 
3(0-9-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(0-9-0) 
18(9-22-26)

ปีที่ 2 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 

 
969-802 
วิทยานิพนธ์ 
969-603 สัมมนา* 

 
9(0-27-0) 
1(0-2-1) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
976-506 สัมมนา 2* 

รวม 
38) 

ปีที่ 2 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
976-601 
วิทยานิพนธ์ 
976-607 สัมมนา 3* 
 
976-601 
วิทยานิพนธ์ 
976-608 สัมมนา 4* 

รวม 

 
6(0-18-0) 
1(0-2-1) 
 
6(0-18-0) 
1(0-2-1) 
12(0-40-2) 

 
3. แผน ข 

ชั้นปีที/่
ภาค

การศึกษา 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
976-501 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
976-502 ระเบียบวิธี
วิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-503 สถิติทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-504 การบริหาร
โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
976-505 สัมมนา 1* 
 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 

 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
1(0-2-1) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
969-802 
วิทยานิพนธ์ 
969-603 สัมมนา* 

รวม 

9(0-27-0) 
1(0-2-1) 
18(0-58-2) 

   
   
   
   
   
   

 
3. แผน ข 

ชั้นปีที/่
ภาค

การศึกษา 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีที่ 1 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
 
 
 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
969-601 ระเบียบวิธี
วิจัยทางด้านการ
คอมพิวเตอร์ 
969-602 สถิติขั้นสูง
สําหรับการ
คอมพิวเตอร์ 
 
969-xxx วิชาเลือก 
969-xxx วิชาเลือก 
969-607 การบริหาร
โครงการ
คอมพิวเตอร์ 
976-608 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 
969-xxx วิชาเลือก 
969-xxx วิชาเลือก 

รวม 

 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
24(24-0-48)

ปีที่ 2 
ภาคการ 

 
969-xxx วิชาเลือก 

 
3(3-0-6) 
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976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-506 สัมมนา 2* 

รวม 

 
1(0-2-1) 
24(24-4-50)

ปีที่ 2 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 1 
 
 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-602 สารนิพนธ์ 
976-607 สัมมนา 3* 
 
976-xxx หมวดวิชา
เลือก 
976-602 สารนิพนธ์ 
976-608 สัมมนา 4* 

รวม 

 
3(3-0-6) 
 
3(0-9-0) 
1(0-2-1) 
 
3(3-0-6) 
 
3(0-9-0) 
1(0-2-1) 
12(6-22-14)

 
หมายเหตุ *รายวิชาสัมมนา ลงทะเบียนเรียนแบบไม่
นับหน่วยกิต 
 
คําอธิบายรายวิชา 
976-501 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 
Management 
Information System 

3(3-0-6) 

องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินธุรกิจ การไหลของสารสนเทศภายในองค์กร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนคุณภาพ 
ผลิตผล และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร  
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และการ
วิ เคราะ ห์ ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
บุคคล องค์กร  และสังคม จริยธรรม กฎหมาย  และ
นโยบายของประเทศท่ีเ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Elements and types of management 

ศึกษาที่ 1 
 
ภาคการ 
ศึกษาที่ 2 

969-xxx วิชาเลือก 
 
969-803 สารนิพนธ์ 
969-803 สารนิพนธ์ 

รวม 

3(3-0-6) 
 
3(0-9-0) 
3(0-9-0) 
12(6-18-12)

 
หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสัมมนา โดยบังคับเรียนผ่านสําหรับแผน ก ทั้ง
แบบ    ก 1 และ ก 2 ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิต (audit)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายรายวิชา 
969–601 ระเบยีบวิธีวิจัยทางด้าน

การคอมพิวเตอร์ 
Research 
Methodology in 
Computing 

3(3-0-6) 

หลั กการและระ เ บี ยบ วิ ธี ก า ร วิ จั ยทา งการ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนด
หัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวาง
แผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค
วิธีการ การวิเคราะห์ผล แปลผล และการวิจารณ์
ผลการวิจัย การจัดทํารายงาน การเตรียมตัวเพ่ือ
นําเสนอทางวิชาการ  การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
Research principles and methods in 
computing; problem analysis for research 
topic identification; data collection for 
research planning; identification of 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
information systems; role of information 
technology in business operation; 
information flow within an organization; 
using information technology for improving 
quality, productivity and competitive 
advantages of organizations; electronic 
business; development of organization 
information systems; planning, evaluation, 
and cost-benefit analysis of information 
technology systems;  the impact of 
information technology on individual, 
organization, and communities;  ethics, laws 
and national policies concerning information 
technology 
 
976-502 ระเบยีบวิธีวิจัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Research 
Methodology in 
Information 
Technology 

3(3-0-6) 

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนดหัวข้อ
งานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย 
การกําหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ 
แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํา
รายงาน การเตรียมตัวเพ่ือนําเสนอทางวิชาการ  การ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
Research principles and methods in the 
information technology; problem analysis 
for research topic identification; data 
collecting for research planning; 
identification of samples and techniques; 
research analysis; result explanation and 
discussion; report writing; preparation for 
academic presentation; journal publications 
 

samples and techniques; result analysis; 
result explanation and discussion; report 
writing; preparation for academic 
presentation; journal publications 
 
969–602 สถิติขั้นสูงสําหรับการ

คอมพิวเตอร ์
Advanced Statistics 
for Computing 

3(3-0-6) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวัด
ตําแหน่งและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น
เ บ้ือง ต้น  การแจกแจงความน่าจะเ ป็น  การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและ
การพยากรณ์ การเรียนรู้แบบเบส์ การวิเคราะห์
ปัจจัย 
Data collection; data presentation; 
measures of location and dispersion; basic 
probability; probability distribution; 
estimation; hypothesis testing; analysis of 
variance; regression and correlation; 
nonparametric statistics; time series 
analysis and forecasting; factor analysis 
 
969-603 สัมมนา 

(Seminar) 
1(0-2-1)

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการ
คอมพิวเตอร์  
Presentation and discussion on current 
interesting topics in computing 
 
969-607 การบริหารโครงการการ

คอมพิวเตอร ์
Computing  Project 
Management 

3(3-0-6)

แนวความคิดและการริเริ่มโครงการทางด้านการ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
976-503 สถิติทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
Statistics for 
Information 
Technology 

3(3-0-6) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวัด
ตําแหน่งและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น
เบ้ืองต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ เลข
ดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
Data collection; data presentation; 
measures of location and dispersion; basic 
probability; probability distribution; 
estimation; hypothesis testing; analysis of 
variance; regression and correlation; 
nonparametric statistics; statistic  for quality 
control; index numbers; time series analysis 
and forecasting 
 
976-504 การบริหารโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information 
Technology Project 
Management 

3(3-0-6) 

แนวความคิดและการริ เริ่มโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปแบบการวางแผนโครงการ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการ การ
บริหารความเสี่ยง การติดตามและรายงานโครงการ 
การบริหารคุณภาพโครงการ  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การนําโครงการไปสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผล การเลือกใช้งานและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Nature of information technology projects; 
the concept and initiation of information 
technology projects; format of project plan; 

คอมพิวเตอร์ รูปแบบการวางแผนโครงการ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการ การ
บริหารความเสี่ ยง  การติดตามและรายงาน
โครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การนําโครงการไปสู่การปฏิบัติ
และการประเมินผล การเลือกใช้งานและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์ 
The concept and initiation of computing 
projects; format of project plan; human 
resource management; project 
management; risk management; project 
monitoring and reporting; quality project 
management; change management; 
project implementation and evaluation; 
computing technology selection and 
management 
 
969-608 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 
Management 
Information System 

3(3-0-6)

    องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศใน
การดําเนินธุรกิจ การไหลของสารสนเทศภายใน
องค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูน
คุณภาพ ผลิตผล และความได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์กร  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศระดับองค์กร  การวางแผน  การ
ประ เมิ นผล  และการ วิ เคราะห์ ต้ นทุ นและ
ผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายของประเทศที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Elements and types of management 
information systems; role of information 
technology in business operation; 
information flow within an organization; 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
human resource management; project 
management; risk management; project 
monitoring and reporting; quality  project 
management; change management; project 
implementation and evaluation; information 
technology selection and management 
 
976-505 สัมมนา 1  

Seminar I 
1 )0-2-1(  

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ น่าสนใจทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current 
interesting topics in information technology 
at the master’s degree level 
 
976-506 สัมมนา 2  

Seminar II 
1 )0-2-1(  

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ น่าสนใจทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current 
interesting topics in information technology 
at the master’s degree level 
 
976-607 สัมมนา 3 

Seminar III 
1 )0-2-1(  

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ น่าสนใจทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current 
interesting topics in information technology 
at the master’s degree level 
 
976-608 สัมมนา 4 

Seminar IV 
1 )0-2-1(  

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ น่าสนใจทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
Presentation and discussion on current 
interesting topics in information technology 

using information technology for improving 
quality, productivity and competitive 
advantages of organizations; electronic 
business; development of organization 
information systems; planning, evaluation, 
and cost-benefit analysis of information 
technology systems;  the impact of 
information technology on individual, 
organization, and communities;  ethics, 
laws and national policies concerning 
information technology 
 
969-610 การทําเหมืองข้อมูล 

Data Mining 
3(3-0-6)

การเตรียมข้อมูลสําหรับการทําเหมืองข้อมูล 
วิธีการทางสถิติสําหรับการประเมินและพยากรณ์ 
การจําแนกประเภท  การวิเคราะห์กลุ่ม การ
วิเคราะห์หลักเกณฑ์ การรวมตัวและการประยุกต์
การทําเหมืองข้อมูล 
Data preprocessing for data mining; 
statistical approaches for estimation and 
prediction; classification; clustering 
analysis; association analysis and data 
mining applications 
 
969-611 การประมวล

ภาษาธรรมชาติ  
Natural Language 
Processing 

3(3-0-6)

หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์
คํา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์
เ ชิงความหมาย  ปัญหาและความกํากวมใน
ภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหว่าง ประโยค  
Principles of natural language processing; 
lexical analysis; syntactic analysis; 
semantic analysis; problems and 
ambiguities in natural language; relation 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
at the master’s degree level 
 
976-511 การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ และข้อมูล
ขนาดใหญ่  
Cloud Computing 
and Big Data 

3(3-0-6) 

การประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรม
บริการ บริการและ Framework ของการ
ประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ความสามารถในการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่บนกลุ่ม
เมฆ 
High performance computing; service 
architecture; services and frameworks of 
high performance computing; principles of 
cloud computing systems; cloud computing 
application development; Big Data support 
capabilities on cloud computing systems 
 
976-512 การทําเหมืองข้อมูล 

 Data Mining 
3(3-0-6) 

การเตรียมข้อมูลสําหรับการทําเหมืองข้อมูล  วิธีการ
ทางสถิติสําหรับการประเมินและพยากรณ์ การ
จําแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์
หลักเกณฑ์  การรวมตัวและการประยุกต์การทํา
เหมืองข้อมูล 
Data preprocessing for data mining; 
statistical approaches for estimation and 
prediction; classification; clustering analysis; 
association analysis and data mining 
applications 
 
976-513 ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลขั้นสูง  
Advanced Database 

3(3-0-6) 

between sentences 
 
969-612 คอมพิวเตอร์วิทัศน ์

Computer Vision 
3(3-0-6)

การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรับปรุง
คุณภาพของภาพ การแปลงและการแบ่งวัตถุใน
ภาพ การแบ่งตามโครงสร้างของเน้ือภาพ การรับรู้
และการมองเห็น การรู้จําวัตถุ การอธิบายภาพและ
การตีความภาพ ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ
กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  เซ็นเซอร์, บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 
Signal and image processing; image 
enhancement; image transformation and 
segmentation; visual perception; pattern 
recognition; shape analysis; scene 
description and scene interpretation; 
sensors and microcontroller boards 
 
969-613 การวิเคราะหข์้อความ

และการประยุกต์   
Text Analytics and 
Its Applications 

3(3-0-6)

การระ บุ ปัญหา  ระบบการ เขี ยน  การส กัด
สารสนเทศ ทรัพยากรทางภาษา การรู้จําเนมเอนทิ
ตี การจําแนกเอกสาร การจัดกลุ่มเอกสาร การจัด
หมวดหมู่เอกสาร การวิเคราะห์ความรู้สึก การย่อ
ความ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การประยุกต์
ในธุรกิจ ความมั่นคง ข้อมูลชีวเวช และซอฟต์แวร์ 
Problem identification; writing systems; 
information extraction; language resources; 
named entity recognition; document 
classification; document clustering, 
document categorization; sentiment 
analysis, text summarization, intellectual 
property law; applications to business, 
security, biomedical data, and software 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
Management 
System 

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ความ
ถูกต้องของข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล  ความ
มั่ นค งและความคงสภาพของ ข้อมู ล  ทฤษ ฎี
ความสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ของรูปแบบข้อมูล  การ
เช่ือมต่อระหว่างภาษาโปรแกรมกับระบบฐานข้อมูล 
Advanced database systems; distributed 
database; data integrity; data reliability; data 
security and consistency; relational theory; 
semantics of data types; connection 
between programming language and 
database system 
 
976-514 การคิดทาง

สถาปัตยกรรม  
Architectural 
Thinking 

3(3-0-6) 

หลักการสถาปัตยกรรมในการคิด บทบาทของ
สถาปนิก ความต้องการสถาปัตยกรรม กลยุทธ์
สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งส่งมอบ
สถาปัตยกรรม เอกสารกําหนดสถาปัตยกรรมของ 
TOGAF Framework ความสามารถใน
สถา ปัตยกรรม  วิ ธีการ พัฒนาสถา ปัตยกรรม 
เครื่องมือทางสถาปัตยกรรม รูปแบบอ้างอิงของ 
TOGAF 
Architectural thinking principles; role of 
architects; architecture requirements; 
architecture tactics; architecture  patterns; 
architecture deliverables; TOGAF 
architecture definition document; 
architecture capability framework; 
architecture development methods; 
architecture tools; TOGAF reference models 
 
976-515 ความม่ันคงของ

สารสนเทศและ
3(3-0-6) 

969-614 ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(3-0-6)

นิยามและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหา
สเปซสถานะ การค้นหาแบบฮิวริสติก การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ  การแทนความรู้ การ
เรียนรู้ของเคร่ืองระบบผู้เช่ียวชาญ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ  คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการ
ประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
Definitions and principles of artificial 
intelligence; state spaces problems; 
heuristic search; natural language 
processing; knowledge representation; 
machine learning; expert systems; decision 
support systems; computer vision and 
image processing; artificial intelligence 
applications 
 
969-615 เครือข่ายประสาทเทียม 

Neural Networks 
3(3-0-6)

เครือข่ายประสาทชีวภาพ  สมองส่วนกลางและ
ระบบมอดูเลชัน  การจดจํารูปแบบ การแจกแจง
รูปแบบ แบบจําลองเครือข่ายประสาท  เครือข่าย
ประสาทเทียม  การเรียนรู้แบบไม่ให้คําแนะนํา  
เครือข่ายจับคู่และจัดการด้วยตัวเอง  การเรียนรู้
แบบให้คําแนะนํา เครือข่ายประสาทแบบเคลื่อนที่
ย้อนกลับ ทฤษฎีการให้เหตุผลแบบปรับตัวได้  
เครือข่ายประสาทแบบแข่งขัน การให้เหตุผลแแบบ
ฟัซซี  การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเครือข่ายประสาท  
และแบบจําลองการเรียนรู้ 
Biological neural networks; brain central 
and modulation systems; pattern 
recognition; pattern classification; neural 
network model; artificial neural network; 
unsupervised learning; matching and self-
organized networks; supervised learning; 
back propagation neural network; adaptive 
resonance theory; neural networks based 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Information and 
Computer Network 
Security 

ความสําคัญของความมั่นคงในระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ความม่ันคงในส่วนอุปกรณ์ 
โปรแกรม ข้อมูล กระบวนการธุรกิจ และพนักงาน 
สถาปัตยกรรมความมั่นคงและนโยบายความมั่นคง 
การแลกเปลี่ยนและถือครองสารสนเทศ การควบคุม
การเข้าถึง การเข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล การยืนยันตัว
บุคคล การรับรองสิทธ์ิ ใบรับรองสิทธ์ิ และการ
บริหารระบบกุญแจ  เทคนิคและมาตรฐานด้านความ
มั่นคงของระบบสารสนเทศ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แบบมั่นคง  เค ร่ืองมือป้องกันความม่ันคงของ
เครือข่าย 
Importance of security in information 
system and computer network; security of 
hardware, software, data, business 
processes, and employees; security 
architecture and the policy;  information 
exchange and ownership; access control; 
cryptography technology; digital signature; 
authentication; certification and key system 
management; security techniques and 
standards of information systems; security 
email; network security protection tools 
 
976-516 เทคโนโลยีเว็บขั้นสงู 

Advanced Web 
Technologies 

3(3-0-6) 

การออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
ภาษามาร์คอัพ เทคโนโลยีเอแจ็กซ์ ภาษาสคริปต์ 
แบบผังของเว็บ  ความมั่นคงของการทําธุรกรรม
ออนไลน์   การอธิบายข้อมูล  การแปลงข้อมูล 
สถาปัตยกรรมแม่ข่ายและลูกข่าย เว็บเซอร์ วิส 
เทคนิคในการพัฒนาเว็บ 
Designing and developing web applications; 

on competition; fuzzy reasoning; 
applications of neural networks algorithms 
and learning models 
 
969-616 การวิเคราะหข์้อมูลขนาด

ใหญ่และการประยุกต์ 
Big Data Analytics 
and Applications 

3(3-0-6)

แ น ว คิ ด ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ 
สภาพแวดล้อมพ้ืนฐาน วิธีการจัดการข้อมูลและ
วิธีการบันทึกขั้นสูง ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง 
การแสดงข้อมูลแบบวิชวล การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่กับปัญหาจริง  
Big Data analysis concepts, fundamental 
environments, advanced data 
management and storage methods, 
advanced analytics algorithm; data 
visualization; big data analytics to handle 
real-world problems 
 
969-617 ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูล 
ขั้นสงู 
Advanced Database 
Management System 

3(3-0-6)

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลแบบกระจาย 
ความถูกต้องของข้อมูล ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ความมั่นคงและความคงสภาพของข้อมูล ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ของรูปแบบข้อมูล การ
เ ช่ื อม ต่อระห ว่า งภาษา โปรแกรม กับระบบ
ฐานข้อมูล 
 Advanced database systems; 
distributed databases; data integrity; data 
reliability; data security and consistency; 
relational theory; semantics of data types; 
connection between programming 
languages and database systems 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
markup languages; AJAX technology; script 
languages; web layout; online transaction 
security; data descriptions; data 
transformation; client-server architecture; 
web services; web development techniques 
 
976-517 การประมวล

ภาษาธรรมชาติ  
Natural Language 
Processing 

3(3-0-6) 

หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์คํา 
การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์เชิง
ค ว า ม ห ม า ย  ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม กํ า ก ว ม ใ น
ภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหว่างประโยค 
Principles of natural language processing; 
lexical analysis; syntactic analysis; semantic 
analysis; problems and ambiguities in 
natural language; relation between 
sentences 
 
976-518 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อธรุกิจ  
Information 
Technology for 
Business 

3(3-0-6) 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินการธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน
การดําเนินธุรกิจทางด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน 
บุคลากร การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
พยากรณ์ การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาที่
เก่ียวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ดําเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Applying information technology to business 
operations; software application selection 
for business operations, such as accounting, 
finance, human resource, production, 
inventory control, forecasting, marketing, 

 
969-618 เทคโนโลยีทางการเงนิ 

Financial Technology 
3(3-0-6)

ระบบบริการการเงินของธนาคาร รูปแบบและ
เทคโนโลยีทางการเ งิน ความเสี่ยงในการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน การเข้ารหัสข้อมูล การ
ตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล 
โปรโตคอลที่ เ ก่ียวข้องกับความปลอดภัยทาง
การเงิน ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ความม่ันคงใน
การส่ือสารข้อมูลทางการเงิน การป้องกันการบุก
รุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการป้องกันระบบ 
นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง
ของข้อมูล เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินตราเข้ารหัส 
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร 
Financial service systems for banking; 
models and technologies in finance; risks 
in financial transaction processing system; 
data encryption; authentication and data 
verification; financial security protocol; 
digital signature; data security on financial 
data communication; intruder detection 
systems; system security technologies; 
policy, laws and regulations related to 
data security; disruptive technology i.e. 
blockchain, cyptocurrency, machine 
learning 
 
969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ธุรกิจ 
Information 
Technology for 
Business 

3(3-0-6)

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินการธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใน
การดําเนินธุรกิจทางด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน 
ทรัพยากรบุคคล การผลิต การควบคุมสินค้าคง
คลัง การพยากรณ์ การตลาด ห่วงโซ่ อุปทาน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
supply chain; case studies related to adopt 
information technology in business 
operations; information technology 
innovation for business 
 
976-521 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิง

ประจักษ์ขัน้สงู  
Advanced Empirical 
Software 
Engineering 

3(3-0-6) 

กระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการทดลอง
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความสําคัญของ
การศึกษาเชิงประจักษ์สําหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ความแตกต่างระหว่างเทคนิคทั่วไปของการวิเคราะห์
ข้อมูล  และเทคนิคการวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการเชิง
ประจักษ์   การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบ
การทดลอง การรายงานผลการทดลอง กรณีศึกษา
ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
The scientific process for experiments in 
software engineering;  the importance of 
empirical study in software engineering; the 
distinction between traditional analytical 
techniques and empirical techniques; using 
empirical evidence for software engineering 
practices; experimental design; reporting the 
experimental results; case studies in 
software engineering 
 
976-522 การทวนสอบและการ

ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  
Software 
Verification and 
Validation 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ  ที่ใช้ในการทวนสอบและ

กรณีศึกษาที่ เ ก่ียวข้อง กับการนําเทคโนโล ยี
สารสนเทศไปใช้ดําเนินธุรกิจ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Applying information technology to 
business operations; software application 
selection for business operations, such as 
accounting, finance, human resource, 
production, inventory control, forecasting, 
marketing, supply chain; case studies 
related to adopt information technology in 
business operations; information 
technology innovation for business 
 
969-620 การบํารงุรักษาและ

วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์  
Software 
Maintenance and 
Evolution 

3(3-0-6)

แนวคิดพ้ืนฐานของวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์ การทํารีเอ็นจิเนียริ่งเชิงวัตถุ 
การ ทํ า รี แฟคทอริ่ ง  เ ค ร่ื อ งมื อสํ าหรั บการ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการบํารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ โมเดลการคาดการณ์ความเสียหาย การ
วิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ การแสดงวิวัฒนาการ
ของซอฟต์แวร์แบบวิชวล 
 Fundamental concepts of software 
evolution and software maintenance; 
object-oriented reengineering; refactoring; 
software maintenance tools; change 
patterns; empirical analysis of software 
maintenance; defect prediction models; 
software quality analysis; software 
evolution visualization 
 
969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6)
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ทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การทบทวนซอฟต์แวร์ 
การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
วิเคราะห์ปัญหาซอฟต์แวร์และการรายงาน 
Fundamental concepts and methods for 
verification and validation of software 
product; software reviews, software 
inspection, software testing; software 
problem analysis and reporting 
 
976-523 การบํารงุรักษาและ

วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์  
Software 
Maintenance and 
Evolution 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์ การทํารีเอ็นจิเนียริ่งเชิงวัตถุ 
การทํา refactoring  เครื่องมือที่ช่วยในการ
บํารุงรักษาซอฟต์แวร์  รูปแบบการเปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
โมเดลการคาดการณ์ความเสียหาย การวิเคราะห์
คุณภาพซอฟต์แวร์ การแสดงวิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์แบบวิชวล 
Fundamental concepts of software 
evolution and software maintenance; 
object-oriented reengineering; refactoring; 
software maintenance tools; change 
patterns; empirical analysis of software 
maintenance; defect prediction models; 
software quality analysis; software evolution 
visualization 
 
976-524 การปรับปรุง

กระบวนการระบบ
สารสนเทศ  
Information System 
Process 

3(3-0-6) 

Architectural 
Thinking 

หลักการสถาปัตยกรรมในการคิด บทบาทของ
สถาปนิก ความต้องการสถาปัตยกรรม กลยุทธ์
สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งส่งมอบ
สถาปัตยกรรม เอกสารกําหนดสถาปัตยกรรมของ 
TOGAF Framework ความสามารถใน
สถาปัตยกรรม  วิ ธีการพัฒนาสถาปัตยกรรม 
เครื่องมือทางสถาปัตยกรรม รูปแบบอ้างอิงของ 
TOGAF 
Architectural thinking principles; role of 
architects; architecture requirements; 
architecture tactics; architecture patterns; 
architecture deliverables; TOGAF 
architecture definition document; 
architecture capability framework; 
architecture development methods; 
architecture tools; TOGAF reference 
models 
 
969-622 การทวนสอบและการ

ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  
Software Verification 
and Validation 

3(3-0-6)

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการที่ใช้ในการทวนสอบและ
ทดสอบผลิ ต ภัณฑ์ ซอฟ ต์แวร์  การทบทวน
ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาซอฟต์แวร์และการ
รายงาน 
Fundamental concepts and methods for 
verification and validation of software 
product; software reviews, software 
inspection, software testing; software 
problem analysis and reporting 
 



78 
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2557) หลักสูตรปรับปรุง 
Improvement 

Framework มาตรฐานและระเบียบวิธี เพ่ือการ
จัดการกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประกัน
คุณภาพของวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เครื่ องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
Standard frameworks and methodologies to 
manage information system development 
processes; software development process 
improvement; quality assurance in 
information system development life cycle; 
supporting tools for information system 
development processes 
 
976-525 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์  
Human-Computer 
Interaction 

3(3-0-6) 

หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
โ ป ร แ ก ร ม ต้ น แ บบ จํ า ล อ ง แ น ว คิ ด แ ล ะ ก า ร
เปรียบเทียบแนวคิด การช้ีแจงเหตุผลการออกแบบ 
ก า ร อ อ ก แ บ บ ห น้ า ต่ า ง  ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ 
สถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การพัฒนา
ส่วนการติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่
ใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 
Psychological principles of human-computer 
interaction; user-centered design and 
prototyping; conceptual models and 
metaphors; software design rationale; design 
of widget; natural languages; user interface 
architectures; user interface development 
for mobile devices; graphical user interface 
development tools 
 

969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล  
Formal Method 
Engineering 

3(3-0-6)

ระ เบี ยบ วิ ธีการแบบฟอ ร์มอล  การกํ าหนด
รายละเอียดแบบฟอร์มอล เครื่องหมายทาง
คณิตศาสตร์ การสร้างสคีมาแคลคูลัส การพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยวิธีการแบบฟอร์มอล ภาษาเซมิ
ฟอร์มอล วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบคลีนรูม การ
สร้ า งกรณี ก า รทดสอบจาก ข้อ กํ าหนดทาง
ซอฟต์แวร์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในระเบียบวิธีการ
แบบฟอร์มอล กรณีศึกษา  
Formal methods; formal specification; 
mathematical notation; schema calculus 
constructions; software development with 
format method; semi-formal language; 
cleanroom software engineering; test 
generation from software specification; 
formal method tools; case studies 
 
969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิง

ประจักษ์ขัน้สงู  
Advanced Empirical 
Software Engineering 

3(3-0-6)

กระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เ พ่ือใช้ในการ
ทดลองทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความสําคัญ
ของการศึกษาเชิงประจักษ์สําหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ความแตกต่างระหว่างเทคนิคทั่วไปของ
การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์โดย
อาศัยวิธีการเชิงประจักษ์ การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การออกแบบการทดลอง การรายงานผลการ
ทดลอง กรณีศึกษาในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
The scientific process for experiments in 
software engineering; the importance of 
empirical study in software engineering; 
the distinction between traditional 
analytical techniques and empirical 
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976-531 การประมวลผล

สัญญาณภาพ  
Image Processing 

3(3-0-6) 

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของการ
ประยุกต์การใช้งานจริง  การแปลงฮิสโตแกรม การ
ขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่ง
ภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของภาพ  การบีบ
อัดข้อมูล 
Digital image processing in the context of 
real-world applications; histogram 
transformation; noise reduction; edge 
detection; image enhancement; image 
segmentation; image coding; data 
compression 
 
976-532 เทคโนโลยีเสมือนจริง  

Virtual Reality 
Technology 

3(3-0-6) 

การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม การนําเสนองานในลักษณะโต้ตอบ
กับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างความเสมือนจริง 
เทคนิคในการสร้างความเสมือนจริงในรูปแบบต่างๆ 
Using the virtual reality technology to 
architectural design; user-interactive 
presentations; virtual reality programming; 
techniques to create various virtual realities 
 
976-541 การคํานวณแบบทุกหน

ทุกแห่ง 
Pervasive 
Computing 

3(3-0-6) 

หลักการคํานวณแบบทุกหนทุกแห่ง วิสัยทัศน์ของ 
Mark Weiser องค์ประกอบของการคํานวณแบบทุก
หนทุกแห่ง ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน 
ระบบสมองกลฝังตัว ระบบหาตําแหน่ง เครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายส่วนบุคคล การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ 

techniques; using empirical evidence for 
software engineering 
practices; experimental design; reporting 
the experimental results; case studies in 
software engineering 
 
969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสงู 

Advanced Web 
Technologies 

3(3-0-6)

หลักการและสถาปัตยกรรมของเว็บเชิงความหมาย 
ภาษาและรูปแบบการแทนข้อมูลเว็บเอ็กซ์เอ็มแอล 
อาร์ดีเอฟ โอดับบลิวแอล โมเดลความรู้ออนโทโลยี 
งานประยุกต์และบริการข้ันสูง แนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของเว็บเซอร์ วิส เทคโนโลยีเว็บ
เ ซ อ ร์ วิ ส  สถ าปั ต ย ก ร รมขอ ง เ ว็ บ เ ซ อ ร์ วิ ส  
กระบวนการทํางานของเว็บเซอร์วิส  โปรโตคอลที่
เก่ียวข้อง  การพัฒนาเว็บเซอร์วิสขั้นสูง ตัวอย่าง
การประยุกต์ 

Principle and architecture of semantic 
web; representation XML, RDF, and OWL 
languages, ontologies knowledge, 
advanced applications and services; 
concepts and objectives of web services; 
web services technology; web services 
architectures; web services operations; 
related protocols; advanced web service 
development; example of applications 
 
969-626 เทคโนโลยีเสมือนจริง 

Reality Technology 
3(3-0-6)

การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม การนําเสนองานในลักษณะโต้ตอบ
กับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างความเสมือน
จริง เทคนิคในการสร้างความเสมือนจริงในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
Using the reality technology to 
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Concepts of pervasive computing; Mark 
Weiser’s vision; components of pervasive 
computing; energy saving and efficiency; 
embedded systems; location-based 
systems; wireless sensor networks; personal 
area network; human-computer interaction 
 
976-542 เครือข่ายแบบไร้สาย

และเคลื่อนที่  
Mobile and 
Wireless Network 

3(3-0-6) 

การออกแบบและใช้งานโพรโตคอล แอปพลิเคชันใน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่ เทคนิคการ
ใช้ช่องสัญญาณ ช้ันการสื่อสารในเครือข่ายไร้สาย 
ปัญหาในเครือข่ายไร้สาย ข้อจํากัดของอุปกรณ์ การ
เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ 
Design and implementation of protocols; 
applications for mobile and wireless 
networking; techniques for using signal 
channels; transport layers of wireless 
network; wireless network problems; various 
device constraints; node mobility 
 
976-543 การสื่อสารข้อมูลและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขั้นสงู  
Advanced Data 
Communication 
and Computer 
Networking 

3(3-0-6) 

สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการ
สร้างระบบอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 
การควบคุมความคับคั่งของข้อมูล เทคนิคการหา
เส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การส่ือสารแบบไร้สาย 
คุณภาพการให้บริการ ระบบช่ือโดเมน ปัญหาความ
ปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต     
The internet architecture;  design and 

architectural design; user-interactive 
presentations; reality programming; 
techniques to create various realities 
 
969-627 การประมวลผลภาพ  

Image Processing 
3(3-0-6)

การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของ
การประยุกต์การใช้งานจริง การแปลงฮิสโตแกรม 
การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ   การ
ปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การเข้ารหัสของ
ภาพ การบีบอัดข้อมูล  
Digital image processing in the context of 
real-world applications; histogram 
transformation; noise signal reduction; 
edge detection; image enhancement; 
image segmentation; image coding; data 
compression 
 
969-628 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร ์
Human-Computer 
Interaction 

3(3-0-6)

หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
โป รแกรม ต้นแบบจํ า ลอ งแนวคิ ดและการ
เปรียบเทียบแนวคิด การช้ีแจงเหตุผลการออกแบบ 
ก า ร อ อ ก แ บ บห น้ า ต่ า ง  ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ 
สถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การ
พัฒนาส่วนการติดต่อผู้ ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการพัฒนาส่วนการติดต่อกับ
ผู้ใช้ 
Psychological principles of human-
computer interaction; user-centered 
design and prototyping; conceptual 
models and metaphors; software design 
rationale; design of widget; natural 
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implementation of the internet system; 
reliable data transmission; data congestion 
control; internet routing techniques; 
wireless communication; quality of services; 
domain name systems; internet security 
problems 
 
976-551 ธุรกิจอัจฉริยะ 

Business 
Intelligence 

3(3-0-6) 

ส่วนประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ การทํา
เหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การรวมธุรกิจ
อั จ ฉ ริ ย ะ แ ล ะ ร ะบบส นั บส นุ นก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจอัจฉรยิะ 
Components of business intelligence; 
decision support system; business 
intelligence development process; data 
mining for business intelligence; integration 
of business intelligence and decision 
support system;  case studies in business 
intelligence 
 
976-561 หัวข้อพิเศษทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1  
Special Topics in 
Information 
Technology I 

3(3-0-6) 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
Selected topics in information technology at 
the master’s degree level; topics are 
subjected to change each semester 
 
976-562 หัวข้อพิเศษทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
3(3-0-6) 

languages; user interface architectures; 
user interface development for mobile 
devices; graphical user interface 
development tools 
 
969-630 เครือข่ายแบบไร้สายและ

เคลื่อนที ่
Mobile and Wireless 
Networks 

3(3-0-6)

การออกแบบและใช้งานโพรโตคอล แอปพลิชันใน
ระบบเครือข่ายแบบเคล่ือนที่และไร้สาย เทคนิค
การใช้ช่องสัญญาณ ช้ันการสื่อสารในเครือข่ายไร้
สาย ปัญหาในเครือข่ายไร้สาย ข้อจํากัดของ
อุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ การจําลอง
เครือข่ายไร้สาย 
Design and implementation of protocols; 
applications for mobile and wireless 
networking; techniques for using signal 
channels; transport layers of wireless 
network; wireless network problems; 
various device constraints; node mobility; 
wireless network simulation 
 
969-631 การสื่อสารข้อมูลและ

เครือข่ายคอมพิวเตอรข์ั้น
สูง  
Advanced Data 
Communication and 
Computer 
Networking 

3(3-0-6)

สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการ
สร้างระบบอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลที่เช่ือถือ
ได้ การควบคุมความคับคั่งของข้อมูล เทคนิคการ
หาเส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย 
คุณภาพการให้บริการ ระบบช่ือโดเมน ปัญหา
ความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต 
Internet architecture; design and 
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Special Topics in 
Information 
Technology II 

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
Selected topics in information technology at 
the master’s degree level;  Topics are 
subjected to change each semester 
 
976-601 วิทยานพินธ์                       

18(0-54-0) 
Thesis 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ 
Research at the master’s degree level and 
compile into a thesis 
 
976-602 สารนิพนธ์                          6(0-

18-0) 
Minor Thesis 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับ
ปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน  และนําเสนอใน
การสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 
Independent study on interesting topic at 
the master's degree level, compile into a 
report, and present in the final oral 
examination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementation of internet systems; 
reliable data transmission; data congestion 
control; internet routing techniques; 
wireless communication; quality of 
services; domain name systems; internet 
security problems 
 
969-632 การประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆขั้นสูง 
Advanced Cloud 
Computing 

3(3-0-6)

การประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรม
บริการ บริการและเฟรมเวอร์คของการประมวลผล
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง  หลั ก ก า รขอ ง ร ะบบกา ร
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาซอฟต์แวร์
สําหรับประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความสามารถใน
การรองรับข้อมูลขนาดใหญ่บนระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
High performance computing; service 
architecture; services and frameworks of 
high performance computing; principles of 
cloud computing systems; software 
development for cloud computing; big 
data support capabilities on cloud 
computing systems 
 
969-633 ความม่ันคงของระบบ

เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
Computer Network 
Security 

3(3-0-6)

ความสําคัญของความม่ันคงในระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงในส่วน
อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล กระบวนการธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมความมั่นคงและนโยบายความมั่นคง 
การแลกเปลี่ยนและถือครองสารสนเทศ การ
ควบคุมการเข้าถึง เทคโนโลยีการเข้ารหัส ลายเซ็น
ดิจิทัล การยืนยันตัวบุคคล การรับรองและการ
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บริหารระบบกุญแจ เทคนิคและมาตรฐานด้าน
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือป้องกันความ
มั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Importance of security in information 
system and computer network; security of 
hardware, software, data, and business 
processes; security architecture and 
policy; information exchange and 
ownership; access control; cryptography 
technology; digital signature; 
authentication; certification and key 
system management; security techniques 
and standards of information systems; 
security email; computer network security 
protection tools 
 
969-634 ระบบประมวลผลแบบ

กระจาย 
Distributed 
Computing Systems 

3(3-0-6)

ปัญหาผู้ผลิตผู้บริโภคแบบกระจายและโปรโตคอล  
การติดต่อสื่อสารแบบง่าย  ปัญหาของเวลาและ
นาฬิกา  อัลกอริทึมในการตรวจหาการสิ้นสุดการ
ทํางานของโปรเซสในสิ่งแวดล้อมแบบกระจาย การ
ตรวจหาการอับจนแบบกระจาย  และการอับจน
แบบต่าง ๆ ปัญหาในการประมวลผลแบบกระจาย 
และการวิเคราะห์ 
Distributed version of the producer-
consumer problem and protocols; simple 
communication; the problem of time and 
clocks; termination detection algorithms; 
process work in distributed environments; 
distributed deadlock detection; different 
types of deadlocks; distributed computing 
problems and analyses 
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969-640 หัวข้อพิเศษทางด้านการ
คอมพิวเตอร์ 1 
Special Topics in 
Computing I 

3(3-0-6)

หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านการคอมพิวเตอร์ 
เ น้ื อหา วิชา เ ป็น ไปตามความ เ ห็นของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
Special topics in computing; subject 
descriptions conform to program 
committee and instructors 
 
969-641 หัวข้อพิเศษทางด้านการ

คอมพิวเตอร์ 2 
Special Topics in 
Computing II 

3(3-0-6)

หัวข้อใหม่ในสาขาวิชาด้านการคอมพิวเตอร์ 
เ น้ื อหา วิชา เ ป็น ไปตามความ เ ห็นของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
Special topics in computing; subject 
descriptions conform to program 
committee and instructors 
 
969-801 วิทยานพินธ์               36(0-108-0) 

Thesis 
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
หลักสูตรเปิดสอนภายใต้การควบคุม ดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
สิ้ นภาคการ ศึกษาที่ ล งทะ เ บียน  และเขี ยน
วิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 
Research study on the topic of interested 
fields available in the program under 
supervision of a faculty advisor; thesis 
overviews should be presented to the 
thesis committee or program committees 
regularly every semester; the thesis must 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก1  - ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

be written in an appropriate format 
 
969-802 วิทยานพินธ์                24(0-72-0) 

Thesis 
ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่
หลักสูตร เปิดสอนภายใต้การควบคุม ดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
สิ้ นภาคการ ศึกษาที่ ล งทะ เ บียน  และเขี ยน
วิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 
Research study on the topic of interested 
fields available in the program under 
supervision of a faculty advisor; thesis 
overviews should be presented to the 
thesis committee or program committees 
regularly every semester; the thesis must 
be written in an appropriate format 
 
969-803 สารนิพนธ์                   6(0-18-0) 

Minor Thesis 
การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจในระดับ
ปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน และนําเสนอใน
การสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย 
Independent study on interesting topic at 
the master’s degree level, compile into a 
report, and present in the final 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 
1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งต้ัง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอม รับใ ห้ ตี พิม พ์ ในวารสาร วิชาการระ ดับ
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แผน ก แบบ ก 2 
1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
และ 

2. มีผลงานวิชาการท่ีพร้อมเข้ารับการพิจารณาเพ่ือ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับคุณภาพต้ังแต่ 2 หรือ 
Scopus Quartile Score 4 เป็นอย่างน้อย โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ข 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และ 

3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การ
ประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

แผน ก แบบ ก 2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
และ 

2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่หลักสูตรแต่งต้ัง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ 

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดย
บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเ น่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และ 

4. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การ
ประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

แผน ข 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 
และ 

2. ส อ บ ผ่ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
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และ/หรือปากเปล่า และ 

3. เสนอรายงานสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่หลักสูตร
แต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
และ 

4. รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ และ 

5. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การ
ประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรปุความสาํคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกทั้ งทาง
เศรษฐกิจ และทางสังคม วัฒนธรรม 
และแนวนโยบายการมุ่งเน้นพัฒนา 
มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้ ใ น
หลากหลายรูปแบบ สร้างความเป็น
ผู้นําทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้อง
กับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และ
เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล หลักสูตรนี้
จัดทําเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ความต้องการมหาบัณฑิต ที่สามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการทํางานทั้งใน
ด้านการคอมพิวเตอร์โดยตรง และ
การบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 
รวมทั้งสามารถศึกษาค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะ
การพัฒนากําลังคนเพื่อตอบโจทย์
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของ Smart City ทั้งยัง
ต อ บ ส น อ ง พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน
ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอีกทาง
หนึ่งด้วย 

จัดการการเรียนการสอน โดยใช้
โจทย์จากภาคอุตสาหกรรมและสังคม
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-
based Learning) เพื่อพัฒนา
เ ท ค โ น โ ล ยี  อ ง ค์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ
นวัตกรรมด้านการคอมพิวเตอร์ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจ 
 

1) เ พื่ อ พั ฒนามหาบัณ ฑิตที่ มี
ความรู้ ความสามารถอย่างถ่อง
แท้ ทางด้านการคอมพิวเตอร์ 
เน้นเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูล
และ ปัญญาประดิ ษ ฐ์  (Data 
Science and Artificial 
Intelligence) วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และส่ือ (Software 
Engineering and Media) 
ระบบคอมพิว เตอร์และการ
ส่ือสาร (Computer Systems 
and Communication)  ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์กับการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า 

2) เ พื่ อ พั ฒนามหาบัณ ฑิตที่ มี
ความสามารถในการ ศึกษา 
ค้ น ค ว้ า  วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า
วิทยาการใหม่ๆ  อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชน์ของตนและสังคม 

3) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็น
ท รั พ ย าก ร บุ คคลที่ มี คุณ ค่ า 
สามารถตอบสนองนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ  มีคุณธรรม
จริยธรรม 
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ส่วนที่ 2  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
1) เ พื่ อ พัฒน ามหา บัณ ฑิตที่ มี

ความรู้ ความสามารถอย่างถ่อง
แท้ ทางด้านการคอมพิวเตอร์ 
เน้นเทคโนโลยีวิทยาการข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์  ( Data 
Science and Artificial 
Intelligence) วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และส่ือ (Software 
Engineering and Media) 
ระบบคอมพิว เตอร์และการ
ส่ือสาร (Computer Systems 
and Communication)  ซึ่ง
สามารถนําไปประยุกต์กับการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า 

969-601 ระเบียบวิธีวิจยัทางดา้นการคอมพวิเตอร ์3(3-0-6) 
969-602 สถิตขิั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร ์3(3-0-6) 
969-607 การบริหารโครงการการคอมพิวเตอร ์3(3-0-6) 
969-608 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
969-610 การทาํเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
969-611 การประมวลภาษาธรรมชาต ิ3(3-0-6) 
969-612 คอมพิวเตอร์วทิัศน์ 3(3-0-6) 
969-613 การวเิคราะห์ข้อความและการประยกุต ์3(3-0-6) 
969-614 ปัญญาประดิษฐ ์3(3-0-6) 
969-615 เครือข่ายประสาทเทยีม 3(3-0-6) 
969-620 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร ์3(3-0-6) 
969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
969-622 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร ์3(3-0-6) 
969-623 วิธีวิศวกรรมฟอร์มอล 3(3-0-6) 
969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวรเ์ชิงประจกัษข์ั้นสูง 3(3-0-6)  
969-625 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 3(3-0-6) 
969-630 เครือข่ายแบบไร้สายและเคล่ือนที่ 3(3-0-6) 
969-631 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
969-632 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 3(3-0-6) 
969-633 ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร ์3(3-0-6) 
969-634 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 
969-616 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยกุต ์3(3-0-6) 
969-617 ระบบการจดัการฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
969-634 ระบบประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6) 
969-626 เทคโนโลยีเสมือนจรงิ 3(3-0-6) 
969-627 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
969-628 การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์และคอมพิวเตอร ์3(3-0-6) 
969-618 เทคโนโลยีทางการเงนิ 3(3-0-6) 
969-619 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
969-640 หัวขอ้พิเศษทางด้านการคอมพวิเตอร์ 1 3(3-0-6) 
969-641 หัวขอ้พิเศษทางด้านการคอมพวิเตอร์ 2 3(3-0-6) 

2) เ พื่ อ พั ฒ น า มห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถในการ ศึกษา 
ค้ น ค ว้ า  วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า
วิทยาการใหม่ ๆ  อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชน์ของตนและสังคม 

969-801 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
969-802 วิทยานิพนธ์ 24(0-72-0) 
969-803 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

3) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็น
ท รั พ ย าก ร บุ คคลที่ มี คุณ ค่ า 

969-603 สัมมนา 1(0-2-1) 
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วัตถุประสงค ์ รายวิชา 
สามารถตอบสนองนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ  มีคุณธรรม
จริยธรรม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิกับการดําเนินการของผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
(ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ขอให้ทบทวนการใช้ช่ือหลักสูตรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ตรวจสอบแล้วว่าคําว่า Computing สามารถใช้คําว่า 
การคอมพิวเตอร์ ได้ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้ควรจะรวมถึง Data 
Engineer, Data Scientist, Data Analyst, 
Actuary รวมถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับธุรกิจ และ
การทําธุรกิจบริการแบบใหม่ เช่น งานอยู่บน Digital 
Service Platform ที่เป็น Startup ใหม่ๆ หรือ 
อาชีพอิสระที่จะเกิดขึ้นใหม่เป็นที่ปรึกษาวางระบบ
ทาง Digital Service กับงานต่างๆ 

ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมการเรียนการสอนเก่ียวกับนักวิเคราะห์ข้อมูล ปรั บปรุ ง ใ ห้ มี แขนง ด้ าน วิทยาการข้ อมู ลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

ในหัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ  อยากให้มีการกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาประเทศตาม
แนวนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ECC 
ซึ่งการพัฒนา Smart City ในภูเก็ตก็คงไม่แตกต่างกับ
นโยบายของรัฐที่มีการพัฒนาเมืองใน ECC ซึ่งมุ่งเน้น
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเน้นในเร่ืองนวัตกรรม
ทางด้านดิจิทัล ซึ่งต้องการบุคลากรทางด้านน้ีเป็น
จํานวนมากเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
สมัยใหม่ เช่น อุปกรณ์ Automation, Robotics, 
Smart Car เรื่องเก่ียวกับธุรกิจการบิน อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลสมัยใหม่ 

ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในหัวข้อ 11.1 อยากให้มีคําสําคัญเก่ียวข้องกับการใช้
ข้อมูล  Big Data  Data analytics,  AI,  Machine 
Learning, Smart Devices,  IoT ประกอบรวมอยู่ใน
ระบบนิเวศดิจิทัล 

ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในหน้า 7 หัวข้อ 1.2 ความสําคัญหลักการและเหตุผล  
ควรจะเน้นเรื่อง การพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบโจทย์
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน้นการพัฒนาภาคใต้
จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของ Smart City เทคโนโลยีทาง

ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ดิจิทัล ที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา 
ในส่วนของวิชาที่เปิด อยากให้เน้นวิชาที่เก่ียวโยงกับ
ความทันสมัย และการใช้ในการวิจัยสมัยใหม่ให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประยุกต์ทางด้าน AI, 
Machine Learning, Data Science ที่เช่ือมโยงกับ
ธุรกิจสมัยใหม่ เรื่องของสื่อใหม่ Social Media, 
Social Analytics หรืออาจเน้นการวิจัยประยุกต์ที่
ชัดเจน กับงานที่เ ช่ือมโยงกับPhuket Smart City 
การประยุกต์ทางด้าน AI, Machine Learning 
รวมถึง หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อัฉริยะ IoT ที่เน้นพ้ืนที่
ด้วย 

ได้มีวิชาในกลุ่ม วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
(Data Science and Artificial Intelligence) และ
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer 
Systems and Communication) โดยผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาที่
เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ และกระตุ้นให้นักศึกษาเน้นการ
วิจัยประยุกต์ที่ชัดเจนกับงานที่เช่ือมโยงกับ Phuket 
Smart City และปัญญาประดิษฐ์ 

อยากให้มีกิจกรรมในการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
เช่ือมโยงกับแนวคิดด้านธุรกิจสมัยใหม่ Start Up การ
สร้าง Digital Platform, Service Platform, Social 
Economy 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเสนอให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละวิชาที่เก่ียวข้องให้นําไปปฏิบัติ 

โครงสร้างการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 
น่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ที่น่าจะแสดงให้เห็นว่า 
ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการวิจัย 
อะไรสนับสนุนบ้างเพ่ือให้นักศึกษาที่ เข้ามา เห็น
แนวทางว่าหลักสูตรมีจุดแข็งทางด้านใด น่าจะรวม
อาจารย์ สร้างเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ เช่น 
ห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ หรือช่ืออ่ืน ๆ เป็น
ต้น 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
บริหารและจัดการหลักสูตร 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
(รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
สร้าง ELO ของหลักสูตรปริญญาโทและเอกให้
แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 
 

แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 3 ผลงานใน 5 ปี 

คุณสมบัติอาจารย์ประจํ าหลักสูตรเ ป็นไปตาม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่ า ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และกําหนด
เพ่ิมเติมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 3 ช้ินในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
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การเขียนหมวดทวนสอบต้องเขียนให้ชัดเจน แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 
ต้องปรับการเขียน KPI เน่ืองจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตรน้ันมี 3 คนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย 80 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งคือครบทั้ง 3 คน 

แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 

ควรระบุปีที่เผยแพร่ให้ตรงกบัปี พ.ศ. ที่เปิดรับ
นักศึกษา 

แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 

รหัสวิชาแนะนําให้ใช้ ตัวที่ 4 เป็น 6 เป็นต้นไป แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 
จํานวนช่ัวโมงรวมต่อสัปดาห์ภายในวงเล็บสําหรับ
บัณฑิตศึกษาต้องเป็น 4 เท่าของจํานวนหน่วยกิต เช่น 
3(3-0-9) 

เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้ ใ ช้ ตัว เลขภายในวงเล็บเ ป็น  3 
เท่าของจํานวนหน่วยกิต 

ให้แยกวิชาบังคับของแต่ละแผนการศึกษา แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช 
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ควรสร้างระบบนิเวศน์ของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการทํา
วิจัย 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
บริหารและจัดการหลักสูตร 

ควรจะใช้ช่ือรายวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกแตกต่างกัน เช่น วิทยานิพนธ์สําหรับ
ปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์สําหรับปริญญาเอก 

ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ใ ห้ เ รี ยก วิชา วิทยานิพน ธ์ทั้ ง ร ะ ดับปริญญา โท 
และปริญญาเอกเหมือนกัน 

 
 
นายราเมศวร์ ศิลปพรหม 
(กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ (1999)) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ควรพัฒนาหลักสูตรโดยให้มีการร่วมมือกับภาค
อุตสาหกรรม เพ่ือให้มีโจทย์วิจัยสําหรับนักศึกษา และ
เอ้ือให้พนักงานบริษัทสามารถมาเข้าเรียนในหลักสูตร
ได้ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเน้นให้มีการรับโจทย์จาก 
ภายนอก หรือจากภาคอุตสาหกรรม และเป็นการวิจัย 
ในเชิงลึกที่มีความซับซ้อน 
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ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
(สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ควรเน้นการเรียนการสอนสาขาใดสาขาหน่ึง เช่น เน้น 
Data Analytics เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 

แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ โดยเดิมน้ันจะแบ่งกลุ่ม 
วิจัยออกเป็น 7 สาขา แก้ไขให้ลดลงเหลือ 3 กลุม่ คือ 
1) กลุ่มวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ ์2)  กลุ่ม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และมีเดีย 3) กลุ่มระบบ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง 
(ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการบริหารและ
จัดการหลักสูตร ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะนําขอ้เสนอแนะไปใช้ในการ 
บริหารและจัดการหลักสูตร 

 
 
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ ชูวงศ ์
(ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายการศึกษา) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ไม่มีข้อเสนอแนะ - 
 
 
ดร.ศรณัย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
(ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ คําชี้แจงของผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ไม่มีข้อเสนอแนะ - 
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Griffith University, Australia, 2542 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

- 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

976-504 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
976-505 สัมมนา 1     1(0-2-1) 
976-506  สัมมนา 2     1(0-2-1) 
976-607  สัมมนา 3     1(0-2-1) 
976-608 สัมมนา 4     1(0-2-1) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

969-603 สัมมนา       1(0-2-1) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R.  Evaluation of the Visitor Pattern to Promote Software 

Design Simplicity. Journal Teknologi. Vol.77(9): 61-73. 2015 
 
1.2 ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. A case study: Adoption of agile in Thailand. 

Proceedings of the International Conference on Advanced Computer Science and 
Information Systems. Page: 585-590. 15-16 October 2016.   

Wetprasit, R., and Nanthaamornphong, A. Phuket Smart City and the Needs of its Population. 
Proceedings of the 12th National Conference on Computing and Information Technology, 
Khon Kaen, Thailand. Page: 599-604. 7-8 July 2016. 

Pongprom, S., Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. Encouraging Students' Interest in 
Software Development by Test-Driven Development. Proceedings of the 12th National 
Conference on Computing and Information Technology. Khon Kaen, Thailand. Page: 478-
483. 7-8 July 2016. 

Chaisutanon, A., Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. Code Smell Influences in the Code 
Review for Open Source Software Projects. Proceedings of the 12th National Conference 
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on Computing and Information Technology. Khon Kaen, Thailand. Page: 170-175. 7-8 
July 2016. 

Wongsai, N., Siddoo, V., and Wetprasit, R. Factors of Influence in Software Process Improvement: 
An ISO/IEC 29110 for Very-Small Entities. Proceedings of the 7th International Conference 
on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE). Thailand. Page: 12-17. 29-
30 October 2015. 

Siddoo, V., and Wetprasit, R. Petty Cash Control System: A Retail Business Case Study. 
Proceedings of the 7th National Conference on Information Technology (NCIT). 
Chaingmai, Thailand. Page: 364-369. 29-30 October 2015.     

Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. A controlled experiment: Do Visitor patterns improve 
design simplicity? Proceedings of the 8th Malaysian Software Engineering Conference 
(MySEC). Page: 90-95. 23-24 September 2014. 

Siddoo, V., and Wetprasit, R. Design and Tool for Decision Making Cooperative and Work 
Integrated Workplace. Proceedings of the 29th International Technical Conference on 
Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2014). Phuket, Thailand. 
Page: 645-647. 1-4 July 2014 

Siddoo, V., and Wetprasit, R. 2014. The Design of Targets and Performance Indicators for 
Payment Service: Telecommunication Organization Case Study. Proceedings of the 9th 
National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2014). Phuket, 
Thailand. Page: 340-345. 8-9 May 2014.       

Siddoo, V., and Wetprasit, R. The Payment Process Improvement by Applying Netting Accounts 
Receivable and Accounts Payable Method: A Retail Business Case Study. Proceedings of 
the National Conference on Information Technology (NCIT 2014). Nakhon Ratchasima, 
Thailand. Page: 95-101. 8-9 May 2014. 

 
1.3 หนังสือ ตํารา 

- ไม่มี 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, U.S.A., 2557 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

977-242 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง     3(2-2-5) 
977-372    การพัฒนาและบํารุงรักษาซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
977-370 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
977-373 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์    3(2-2-5) 
977-391 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1   2(0-6-0) 
977-491 โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2   2(0-6-0) 
977-493 สัมมนา       1(0-2-1) 

 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

242-528  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 (การใช้ R ในสถิติ) 3(3-0-6) 
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย) 1(0-2-1) 
977-503 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
976-505 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
976-506 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
976-506 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 3(3-0-6) 
   (วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง)  
976-521 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
242-529  หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
   (การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์)  
976-601 วิทยานิพนธ์         18(0-54-0) 
249-900 วิทยานิพนธ์       48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

969-602 สถิติขั้นสูงสําหรับการคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
969-620 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
969-621 การคิดทางสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) 
969-624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Nanthaamornphong, A., and Carver, J. C. Test-Driven Development in scientific software: a 

survey. Software Quality Journal. Vol.25(2): 343-372. 2017. 
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Nanthaamornphong, A., and Leatongkam, A. Modern Fortran Transformation Rules for UML 
Sequence Diagrams. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer 
Engineering. vol.9(3-4):131-136. 2017. 

Nanthaamornphong, A., and Kitpanich, T. The Study of Code Reviews based on Software 
Maintainability in Open Source Projects. Journal of Telecommunication, Electronic and 
Computer Engineering. Vol.9(3-4): 123-129. 2017. 

Nanthaamornphong, A., Pomwong, S., Klebkaew, K., and Jindamanee, N. Squirrel: A Code 
Snippet Repository. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer 
Engineering. vol.9, (3-3):73-77. 2017. 

Krein, J. L., Prechelt, L., Juristo, N., Nanthaamornphong, A., Carver, J. C., Vegas, S., and Eggett, D. 
L. A Multi-Site Joint Replication of a Design Patterns Experiment Using Moderator 
Variables to Generalize across Contexts. IEEE Transactions on Software Engineering. 
Vol.42(4): 302-321. 2016. 

Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. Evaluation of the Visitor Pattern to Promote Software 
Design Simplicity. Jurnal Teknologi, 77(9): 61-73. 2015. 

Nanthaamornphong, A., Carver, J., Morris, K., and Filippone, S. Extracting UML class diagrams 
from object-oriented fortran: Foruml. Scientific Programming, Vol (2015):1-15. 2015. 

 
1.2 ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Le, H.A., Truong N.T., and Nanthaamornphong, A. A Model-based Method for Modeling and 

Verifying Event-Based Aspect-Oriented Applications. Recent Advances and Future 
Prospects in Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Selected Revised 
Papers from the 10th International Conference on Knowledge, Information and Creativity 
Support Systems. Phuket, Thailand. Page: 281-289. 12 January 2018. 

Leatongkam, A., and Nanthaamornphong, A. Modern Fortran Transformation Rules for UML 
Sequence Diagrams. Proceedings of the 13th National Conference on Computing and 
Information Technology, Bangkok, Thailand. Page:274-280. 6-7 July 2017. 

Kitpanich, T., and Nanthaamornphong, A. The Empirical Evidence on Software Maintainability in 
Open Source Projects. Proceedings of the 13th National Conference on Computing and 
Information Technology, Bangkok, Thailand. Page: 267-273. 6-7 July 2017. 

Leatongkam, A., Nanthaamornphong, A., and Rouson, D. W.  Generating sequence diagrams for 
modern Fortran: WIP. Proceedings of the 12th International Workshop on Software 
Engineering for Science. Page: 22-23. 22 May 2017. 

Nanthaamornphong, A., Hongsa, W., Auseng, N., and Julrod, C. The Log File Management with 
AirLog. Proceedings of the 12th National Conference on Computing and Information 
Technology, Khon Kaen, Thailand. Page:292-297. 7-8 July 2016. 
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Wetprasit, R., and Nanthaamornphong, A. Phuket Smart City and the Needs of its Population. 
Proceedings of the 12th National Conference on Computing and Information Technology, 
Khon Kaen, Thailand. Page:599-604. 7-8 July 2016. 

Pongprom, S., Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. Encouraging Students' Interest in 
Software Development by Test-Driven Development. Proceedings of the 12th National 
Conference on Computing and Information Technology, Khon Kaen, Thailand. Page: 478-
483. 7-8 July 2016. 

Chaisutanon, A., Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. Code Smell Influences in the Code 
Review for Open Source Software Projects. Procedings of the 12th National Conference 
on Computing and Information Technology, Khon Kaen, Thailand. Page:170-175. 7-8 July 
2016. 

Nanthaamornphong, A., and Chaisutanon, A. Empirical evaluation of code smells in open source 
projects: preliminary results. Proceedings of the 1st International Workshop on Software 
Refactoring. Page: 5-8. 4 September 2016. 

Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. A case study: Adoption of agile in Thailand. 
Proceedings of the International Conference on Advanced Computer Science and 
Information Systems. Page: 585-590. 15-16 October 2016. 

Nanthaamornphong, A. 2016. A case study: test-driven development in a microscopy image-
processing project. Proceedings of the 4th International workshop on Software 
Engineering for High Performance Computing in Computational Science and Engineering. 
Page: 9-16. 13 November 2016. 

Nanthaamornphong, A., Leatongkam, A., Kitpanich, T., and Thongnuan, P. Bytecode-based class 
dependency extraction tool: Bytecode-CDET. Proceedings of the 7th International 
Conference of In Information Technology and Electrical Engineering. Page: 6-11. 29-30 
October 2015. 

Nanthaamornphong, A., and Wetprasit, R. A controlled experiment: Do Visitor patterns improve 
design simplicity? Proceedings of the 8th Malaysian Software Engineering Conference 
(MySEC). Page: 90-95. 23-24 September 2014. 

 
1.3 หนังสือ ตํารา 

- ไม่มี 
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3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Engineering), Enseeiht, INP de Toulouse, France, 2552 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

140-390     อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(0-3-0) 
240-101     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
240-201     ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-0) 
242-301     ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง1   1(0-3-0) 
242-302     ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง2   1(0-3-0) 
242-306     การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และไร้สาย   2(2-0-3) 
242-308     เตรียมโครงงานวิศวกรรม     2(0-6-0) 
242-311     การคํานวณแบบแม่ข่าย/ลูกข่ายและเทคโนโลยีเว็บ  2(2-0-4) 
242-320     ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์    3(3-0-6) 
242-401     โครงงานวิศวกรรม 1      3(0-9-0) 
242-402     โครงงานวิศวกรรม 2      3(0-9-0) 
242-461     การสื่อสารแบบแบนด์กว้างและเครือข่ายความเร็วสงู  3(3-0-6) 
 

ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
242-702     สัมมนา 2       1(0-2-1) 
242-703     สัมมนา 3       1(0-2-1) 
242-801     วิทยานิพนธ์            36(0-108-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 969-625  เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง       3(3-0-6) 
 969-631  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
 969-633  ความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Werapun, W., Kamhang, A., and Wachiraphan A. Design of Home Automation Framework with 

Social Network Integration. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Vol.275: 
219-226. 2015. 

Heednacram, A., and Werapun, W. Java Predictors for Water Level Forecast Based on Daily Gage 
Height. Advanced Materials Research (AMR). Vol.931-932: 839-843. 2014. 
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1.2 ผลงานที่นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Werapun, W., and Chaowanawatee, K. LoRa Smart Parking for Phuket Smart City. Proceedings of 

the 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2017). 
Novi Sad, Serbia.Page:7-12. 8-10 June 2017.    

Tantisarkhornkhet, P., Werapun, W., and Paillassa, B. SDN Experimental on the PSU Network, 
Proceedings of the 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPAC 2016). Phuket, Thailand. Page: 1-6. 24-27 October 2016. 

Tantisarkhornkhet, P., and Werapun, W.  QLB: QoS Routing Algorithm for Software-Defined 
Networking. Proceedings of the 2016 International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communication Systems (ISPAC 2016). Phuket, Thailand. Page:1-6. 24-27 
October 2016.   

Srimala, W., and Werapun, W. Forex trading system using Martingale algorithm. Proceedings of 
the 8th National Conference Information Technology. Krabi, Thailand Page:17-22. 25-26 
October 2016.  

Werapun, W., and Suaboot, J. Data Integrity for Energy Measurement of Sensor Nodes as Home 
Services. Proceedings of the 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, 
Computers and Communications. Phuket, Thailand. Page: 829-830. 1-4 July 2014. 

 
1.3 หนังสือ ตํารา 
      - ไม่มี 
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4. ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (เทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 2556 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 103-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน   1(0-3-0) 
 140-150 เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 140-250 ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
 140-494 สัมมนา       1(0-2-1) 
 140-151 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3(2-2-5) 
 140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   2(0-6-0) 
 140-491 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   3(0-9-0) 
 975-231 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
 976-150 ระบบสารสนเทศภายในองค์กร    3(2-2-5) 
 976-250 ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
 977-250 ระบบฐานข้อมูลสําหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 
 976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
 976-512 การทําเหมืองข้อมูล      3(3-0-6) 
 976-505 สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 976-506 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 976-607 สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 976-601 วิทยานิพนธ์              18(0-54-0) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 969-508 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
 969-610 การทําเหมืองข้อมูล      3(3-0-6) 
 969-611 การประมวลภาษาธรรมชาติ     3(3-0-6) 
 969-613  การวิเคราะห์ข้อความและการประยุกต์   3(3-0-6) 
 969-614 ปัญญาประดิษฐ์       3(3-0-6) 
 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
Wanglem, B., and Tongtep, N. Pattern-Sensitive Loanword Estimation for Thai Text Clustering. 

WJST. Vol.14(10): 813-823. 2017. 
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Tongtep, N., Coenen, F., and Theeramunkong, T. Content-Based Readability Assessment: A 
Study Using a Syllabic Alphabetic Language (Thai). PRICAI 2014: Trends in Artificial 
Intelligence. Vol.1: 863-870. 2014 

 
1.2 ผลงานท่ีนาํเสนอในท่ีประชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Wonghaeon, L., Keereedet N., Punpauk S., and Tongtep N. Emotion Categorization System for 

the Thai Texts. Proceedings of the 12th National Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT 2016). Khon Kaen, Thailand. Page: 31-36. 7-8 July 2016. 

Charornreh, S., Masalong, H., Bootem, P., and Tongtep N. The Management Information System 
for Universal Design in Thailand: Thai-UDee. Proceedings of the 13th National Conference 
on Computing and Information Technology (NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 247-
252. 6-7 July 2017. 

Wanglem, B., and Tongtep N. Text Readability Assessment using Loanword Extraction from Thai 
Texts. Proceedings of the 13th National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 361-366. 6-7 July 2017. 

Pat-iam, T., and Tongtep N. 2017. Automatic Report Generation using Report Name and Data 
Structure Extraction. Proceedings of The 13th National Conference on Computing and 
Information Technology (NCCIT 2017). Bangkok, Thailand. Page: 744-749. 6-7 July 2017. 

Kunpattanasopon, N., Tongtep, N., and Hashimoto, K. 2017. Noise Reduction Effect on Thai 
Social Texts Sentiment Analysis. Proceedings of the International Joint Symposium on 
Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2017). Prachuap Khiri 
Khan, Thailand. Page: 104-115. 27-29 August 2017. 

ทิพย์อรุณ เขี้ยวแก้ว และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การวิเคราะห์การสกัดรูปแบบการตอบกลับที่สุภาพต่อข้อความแสดง
ความเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการ. Proceedings of the 9th National Conference on Information 
Technology. ศาลายา, นครปฐม. Page: 122-127. 1-2 พฤษจิกายน 2560. 

นวพงษ์ อติวัฒนานนท์, ธนวัฒน์ วิชัย, ทัตพงศ์ บุบผัน, และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การสกัดรูปแบบสําหรับการต้ังช่ือ
อาหารไทย. Proceedings of the 9th National Conference on Information Technology. 
ศาลายา, นครปฐม. Page: 128-132. 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

ศุภโชค หนูปาน, จิรายุ ชิณวงศ์, Borey Sok และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ.  การพัฒนาระบบแนะนําคําที่ใช้ทดแทน
สําหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ. Proceedings of the 9th National Conference on Information 
Technology. ศาลายา, นครปฐม. Page: 252-257. 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ เลอลักษณ์ บุญล้ํา. การเตรียมความพร้อมเยาวชนเพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบเชิงรุก. Proceedings of the 6th PSU Education Conference. หาดใหญ่, สงขลา. Page:420-
421. 19-20 ธันวาคม 2560.  

Siriphunwaraphon, C., Tongtep, N., and Charoenporn, T.  Human Personality Toward Digital 
Gameplay Analytics for Edutainment-based Instructional Design. Proceedings of the 8th 
International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2016). Chiang Mai, 
Thailand. Page: 205-210. 3-6 February 2016. 
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Sermsri, J., Phomkeaw K., Klamchawee K., and Tongtep N. Web Accessibility Transformation 
Creator for People with Disabilities. Proceedings of the 12th National Conference on 
Computing and Information Technology (NCCIT 2016). Khon Kaen, Thailand. Page: 25-30. 
7-8 July 2016. 

ณัฐพงศ์ ทองเทพ. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกสําหรับการจัดการระบบ
สารสนเทศ. Proceedings of the 5th PSU Education Conference. หาดใหญ่, สงขลา. Page: 50. 
19-20 ธันวาคม 2559. 

Nalad, C., Charoenporn, T., and Tongtep, N.  The Monitoring Management System for Tangible 
Cultural Heritage Surveillance. Proceedings of the 2nd International Conference Advanced 
Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA). Page: 1-5. 19-22 August 2015. 

Soonsiripanichkul, B., Tongtep, N., and Theeramunkong, T.  Mobile Package Recommendation 
using Classification by Feature Discretization and Over Layer Voting Technique. 
Proceedings of the 15th International Conference on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems (ICICTES2014). Ayutthaya, Thailand. Page:7-12. 23-25 
January 2014. 

 
1.3 หนังสือ ตํารา 
      - ไม่มี 
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5. ดร.วรวิกา วัฒนสนุทร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Technology), University of Girona, Spain, 2557 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 103-101 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน   1(0-3-0) 
 140-260 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย     3(2-2-5) 
 140-290 อบรมเชิงปฏิบัติการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   1(0-3-0) 
 140-290 อบรมเชิงปฏิบัติการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2   1(0-3-0) 
 140-391 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   2(0-6-0) 
 140-461 การออกแบบและพัฒนาเกมเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
 140-491 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   3(0-9-0) 
 140-494 สัมมนา       1(0-2-1) 
 140-495 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
 976-492 สหกิจศึกษา               6(0-0-36) 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา   
 976-505  สัมมนา 1      1(0-2-1) 
 976-506 สัมมนา 2      1(0-2-1) 
 976-532 เทคโนโลยีเสมือนจริง      3(3-0-6) 
 976-601 วิทยานิพนธ์             18(0-54-0) 
 976-607 สัมมนา 3      1(0-2-1) 
 976-608 สัมมนา 4      1(0-2-1) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 969-620 เทคโนโลยีเสมือนจริง      3(3-0-6) 
 969-628 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
V. Wattanasoontorn, C. Rakna. A visualization design and development of a traffic light control 

simulation, APHEIT journal. Vol.6(2):85 - 97. 2017. 
V. Wattanasoontorn, I. Boada, M. Sbert, J. Olivet and D. Juvinyà. LISSA a serious game to teach 

CPR and use of AED. Resuscitation Journal. Vol.85: S72. 2014. 
 
1.2 ผลงานท่ีนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพร์วมเล่ม 
Rakna, C. and Wattanasoontorn, V. The Simulation of a GPS Based Traffic Control System, 

iTraffic. Proceedings of the 12th National Conference on Computing and Information 
Technology. Khonkaen, Thailand. Page: 182-187. 7-8 July 2016. 
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Nanon, K., Wattanasoontorn, V., and Wetprasit, R. A conceptual framework of a serious game for 
learning enhancement in museum. Proceedings of the 12th National Conference on 
Computing and Information Technology. Khonkaen, Thailand. Page: 176-181. 7-8 July 
2016. 

Boada, V. Wattanasoontorn, J. Manuel García-González, A. Rodríguez-Benítez, and M. Sbert. 
LISSA, a serious game to learn CPR and AED use. Proceedings of the Global Conference 
on Teaching and Learning with Technology (CTLT 2014). Singapore. Page: 130-150. 16-17 
June 2014. 

Wattanasoontorn, V., Garcia, R. and Sbert, M. Optimal textures for 3D real time architectural 
visualization. Proceedings of the 29th International Technical Conference on 
Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC 2014). Phuket, Thailand. 
Page: 659-660. 1-4 July 2014. 

Sbert, M., Boada, I., Wattanasoontorn, V., Rodríguez-Benítez, A., Manuel García-González, J., and 
Soto, E. 2014. A game to relive Don Quixote’s adventures. Proceedings of the 1er 
Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego. Barcelona. Page: 91-
100. 22-24 October 2014. 

 
1.3 หนังสือ ตํารา 
      - ไม่ม ี
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6. ดร.นพพณ เลิศชูวงศา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Engineering), Institut D’ Electronique Fondamentale, Universite 
Paris-Sud, France, 2554 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 240-202 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     1(0-3-0) 
 240-208 ดิจิตอล       3(3-0-6) 
  242-209 วงจรอิเล็คทรอนิกส์     3(3-0-6) 
  242-380 การประมวลผลสัญญาณทั่วไปและภาพ   3(3-0-6) 
 
ภาระงานสอนระดับบณัฑิตศึกษา 

  - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 969-512 คอมพิวเตอร์วิทัศน์      3(3-0-6) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.1 ผลงานวิจัยทีตี่พิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
นพพณ เลิศชูวงศา และ นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย. 2560. การปรับปรุงเทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพ่ือความเข้าใจ

พฤติกรรมการยืมหนังสือในห้องสมุดที่ดีขึ้น, วารสารราชนครินทร์. Vol.14(2):133-144. 2560.   
 
1.2 ผลงานท่ีนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพร์วมเล่ม 
Kanghae, S., and Lertchuwongsa, N. Dental shade with histogram comparison in android. 

Proceedings of the 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology. Page:8-13. 8-10 June 2017. 

กิติภูมิ เพ่ือรักษ์ และ นพพณ เลิศชูวงศา. Kinect sensor for patient aiding system, Proceedings of the 
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