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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขตหาดใหญ

คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Master of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computer Science)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก (ถ,ามี)
4. จํานวนหน6วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช,
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข,าศึกษา
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชIภาษาไทยไดIเปJนอยางดี
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5.4 ความร6วมมือกับสถาบันอื่น
เปJนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให,ปริญญาแก6ผู,สําเร็จการศึกษา
ใหIปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กําหนดเปPดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ไดIรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุม ครั้งที่ 130(1/2555)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555
ไดIรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 339(3/2555)
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
และในคราวประชุม ครั้งที่ 361(8/2557) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
7. ความพร,อมในการเผยแพร6หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรIอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในป[การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได,หลังสําเร็จการศึกษา
(1) อาจารย/นักวิชาการทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอร
(2) นักวิจัยทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอร
(3) วิศวกรซอฟตแวร
(4) นักพัฒนาโปรแกรม
(5) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(6) ผูIดูแลระบบเครือขาย/ผูIดูแลระบบฐานขIอมูล
(7) เจIาของธุรกิจสวนตัวดIานคอมพิวเตอร

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน6ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน6ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นางนิษฐิดา เอลซ

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นางสาวสุภาภรณ กานตสมเกียรติ

3-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา),
ปDที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Computer Engineering), La Trobe University, Australia, 2543
M.Sc. (Computer Science), University of Melbourne, Australia, 2535
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2524
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534
Ph.D. (Computer Science), Durham University, ประเทศสหราชอาณาจักร,
2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIาเจIาคุณทหารลาดกระบัง, 2542
วท.บ. (คณิตศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
11. สถานการณภายนอก หรือการพัฒนาที่จําเปFนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ จําเปJนตIองอยูบนรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคง เขIมแข็ง และมี
ประสิทธิภาพในยุคการสื่อสารไรIพรมแดนที่ติดตอถึงกันตลอดเวลา ศาสตรทางดIานคอมพิวเตอรเปJนพื้นฐาน
ที่สําคัญสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใชIในการวางแผนระบบการจัดการขIอมูลขาวสาร
สําหรับใชIในการตัดสินใจ และพัฒนาทางดIานสังคม สิ่งแวดลIอม เศรษฐกิจ และพลังงาน ซึ่งเปJนไปตาม
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดIมุงเนIนใหIพัฒนาเศรษฐกิจสรIางสรรค โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานขององคความรูIดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปพัฒนาทางดIานอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงตIองผลิต
บุคลากรทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพเปJนจํานวนมาก เพื่อใหIสอดคลIองกับความตIองการ
ที่จําเปJนสําหรับการพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
ความกIาวหนIาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลกระทบตอสังคม และวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตประจําวันเปJนอยางมาก เชน พฤติกรรมการใชIระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสรIางระบบเตือน
ภั ย ในแหลงชุ มชน และการนํ า ความรูI ของระบบฐานขI อมู ล และปn ญ ญาประดิ ษฐไปประยุ ก ตใชI ใ นภาค
การเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบดังกลาวเปJนทั้งโอกาส และภัยคุกคามตอประเทศ
นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยจะกIาวสูประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian
Nations) ในป[ พ.ศ. 2558 ทําใหIมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาดIานตาง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย และการปฏิ สั ม พั น ธระหวางคณาจารย การสงเสริ ม เครื อ ขายการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในการรวมมือทางดIานวิชาการ การเขIาถึงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ
ทางดIานคอมพิวเตอร ทั้งทางดIานฮารดแวรและซอฟตแวรของประเทศในอาเซียน เพื่อเปJนสังคมฐานความรูI
(Knowledge Base Society) การตระหนักถึงการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหIมีผลกระทบ
ตอสังคมนIอยที่สุดจึงเปJนเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝnงคานิยมและจริยธรรมที่ถูกตIองในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไปใชIในทางที่ถูกตIอง ใหIเกิดประโยชนตอสังคม ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีคุณธรรมจริยธรรม จะชวยชี้ นํา และขับเคลื่อนตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดIานสังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข,อ 11.1 และ 11.2 ต6อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณดังกลาว การพัฒนาหลักสูตรจึงเนIนใหIความรูI ความเขIาใจ และความ
ชํานาญ รวมทั้งเปJนผูIที่มีคุณธรรม และจริยธรรมทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่มีศักยภาพในการ
พั ฒ นาตนเองใหI เ ขI า กั บ ลั กษณะงานทั้ ง ดI า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อสรI า งองคความรูI และผลงานทาง
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วิทยาการคอมพิวเตอรที่สามารถตอบสนองความตIองการของการเปลี่ยนแปลงทางดIานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปJนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชีย ทําหนIาที่ในการผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปJนฐาน การพัฒนาหลักสูตรไดIนําเอา
ความรูIพื้นฐานทางวิทยาศาสตร มาประยุกตเปJนศาสตรทางดIานคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมการใชIเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
13. ความสัมพันธ (ถ,ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช6น รายวิชา
ที่เปHดสอนเพื่อให,บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต,องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ6มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นักศึกษาสามารถเลือกเรีย นรายวิชาอื่น ๆ ที่ เปPด สอนในมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร หรื อ
สถาบันอื่น ๆ ไดIโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการบริหารหลักสูตร
13.2 กลุ6มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปHดสอนให,ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต,องมาเรียน
ไมมี
หมวดที่ 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มุงเนIนผลิตมหาบัณฑิตใหIมี
ความรูI ความสามารถในวิทยาการคอมพิวเตอรควบคูกับการมีคุณธรรม สามารถวิเคราะห วิจัย ศึกษาหา
ความรูIดIวยตนเองดIานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสามารถนําความรูIทางดIานคอมพิวเตอรไปถายทอดแกผูI
ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และต่ํากวาอุดมศึกษาไดI
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดIเริ่มทําการสอนตอเนื่องมา
ตั้งแตป[การศึกษา 2529 และไดIผลิตมหาบัณฑิตเปJนจํานวนมาก เนื่องจากวิวัฒนาการทางดIานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงกIาวหนIาไปอยางรวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงแกIไขหลักสูตรใหIทันสมัย เพื่อใหI
ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเนIนการบูรณาการในสาขาวิชาตาง ๆ ทางดIาน
วิทยาการคอมพิวเตอร ไดIแก เครือขายคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร การประยุกตสารสนเทศชั้นสูง
และปn ญ ญาประดิษฐ เพื่อใหI ส ามารถประยุ กตและพั ฒนาขั้ น ตอนวิ ธี ทางดI า นวิ ทยาการคอมพิ วเตอรที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
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1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรูI ความสามารถ และมี ทัก ษะในวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ที่
สามารถออกไปปฏิ บั ติ ง านสนองความตI อ งการของหนวยงานทั้ ง ของภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชน และ สามารถไปศึ ก ษา/วิ จั ย ตอในระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่ ใกลIเคียงกันไดI
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอน และถายทอดความรูIทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรแกผูIที่
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา และต่ํากวาระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อพัฒนาองคความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร สรIางผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพเปJนประโยชนตอการวิจัย และการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลIอม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป[ สวนการปรับปรุงแผนการสอนและการวัดผลและประเมินผลจะดําเนินการทุกป[
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหIเปJนไปตาม - ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
เกณฑมาตรฐานของ สกอ.
- ประชุม/สัมมนาผูIรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน - ประเมินรายวิชา
- ประเมินการสอนของอาจารย
3. ปรับปรุงวิธีการประเมินขIอสอบ - ประเมินขIอสอบ
และระดับขั้นการใหIคะแนน
- ประเมินระดับขั้นคะแนน

-

หลักฐาน/ตัวบ6งชี้
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการประเมินรายวิชา
ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย
ผลการประเมินขIอสอบจาก
คณะกรรมการประเมินขIอสอบ
ผลการใหIระดับขั้นคะแนนจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร,างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร,อน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหน6วยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ หรือ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)
- เวลา 17.00 – 20.00 น. วันจันทร – วันศุกร
- เวลา 09.00 – 20.00 น. วันเสาร – วันอาทิตย
2.2 คุณสมบัติของผู,เข,าศึกษา
1. เปJนผูIสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือ
1.2 เปJ น ผูI สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร สาขาวิ ช า
วิศวกรรมคอมพิ วเตอร สาขาวิ ชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เ กี่ย วขI อง
ทางดIานคอมพิวเตอร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 หรือ
1.3 เปJ น ผูI สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี โดยมี คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กวา 2.50 และมี
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับคอมพิ วเตอรมาแลIวอยางนIอยไมต่ํ ากวา 1 ป[ โดยมี
ผูIบั งคั บบั ญชาใหI การรั บรอง และเปJ นผูI ผานการเรีย นวิ ชาคณิต ศาสตรพื้ น ฐานมาแลI ว
อยางนIอย 6 หนวยกิต โดยจะตIองไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกประจํา
หลักสูตร
2. เปJนผูIมีคุณสมบัติสมัครเขIาเรียนปริญญาโทตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. เปJนผูIเคยผานการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอยางนIอย 6 หนวยกิต
4. ผูIเลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 จะตIองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 ทางดIานสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีประสบการณในการทํางานหรือการวิจัยไมนIอยกวา 2 ป[
2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข,า
1. ความรูIและทักษะพื้นฐานดIานภาษาอังกฤษคอนขIางต่ํา
2. พื้นฐานดIานวิชาการที่แตกตางกันของนักศึกษา ทําใหIการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ มีปnญหา
โดยเฉพาะกรณีที่นักศึกษาไมไดIสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แก,ไขปLญหา/ข,อจํากัดของนักศึกษาในข,อ 2.3
1. นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไมเปJนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย จะตIองลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. กํ า หนดใหI นั ก ศึ ก ษาที่ ไ มไดI สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรเปJ น ผูI
รวมเรียนรายวิชาหลัก รวมกับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มพูน
พื้นฐานวิชาการที่จําเปJนตIองใชIในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปD
จํานวนนักศึกษาแต6ละปDการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นป[ที่ 1
ชั้นป[ที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

15
15
-

15
15
30
-

15
15
30
15

2559

15
15
30
15

15
15
30
15

2558

2559

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน6วยบาท)
ปDงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
2555
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2556

2557

174,000
486,000

348,000
972,000

348,000
972,000

348,000
972,000

348,000
972,000

536,357
1,196,357

547,084
1,867,084

558,026
1,878,026

569,186
1,889,186

580,570
1,900,570

2.6.2 งบประมาณรายจ6าย (หน6วยบาท)
หมวด เงิน

2555

ปDงบประมาณ
2556
2557

2558

2559

2,128,476
983,101
1,287,845
4,399,422

2,256,184
1,032,257
1,352,237
4,640,678

640,593
672,623
706,254
741,567
รวม (ข)
640,593
672,623
706,254
741,567
รวม (ก) + (ข)
4,389,431 4,626,774 4,877,056
5,140,989
จํานวนนักศึกษา
15
30
30
30
คาใชIจายตอหัวนักศึกษา
292,629
154,226
162,569
171,366
*คาครุภณ
ั ฑเปJนการคิดคํานวณตามอายุการใชIงาน (คาเสื่อมราคา) ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

778,645
778,645
5,419,323
30
180,644

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชIจายบุคลากร
2. คาใชIจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑ*

1,787,109
849,240
1,112,489
3,748,838

1,894,336
891,702
1,168,113
3,954,151

2,007,996
936,287
1,226,519
4,170,802
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปJนแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน6วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข,ามมหาวิทยาลัย (ถ,ามี)
ใหIเปJนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารยผู,สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน6วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

หน6วยกิต

3.1.2 โครงสร,างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะดIาน
- วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. สารนิพนธ
4. วิชาเสริมทักษะการวิจัย
รวม ไม6น,อยกว6า

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
(หน6วยกิต)
(หน6วยกิต)
36
3
(ไมนับหนวยกิต)
36

6
6
6
18
3
(ไมนับหนวยกิต)
36

หมายเหตุ วิชาเสริมทักษะการวิจัย ประกอบดIวย 2 วิชา ดังนี้
344-591 สัมมนา
Seminar
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

แผน ข
(หน6วยกิต)
6
6
18
6
3
(ไมนับหนวยกิต)
36
1(0-2-1)
2(2-0-4)
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Organization and Architecture
344-541
344-581
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- วิชาเฉพาะด,าน
6
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
Programming Language and Software Concepts
ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
(แผน ก 2 จํานวน 6 หน6วยกิต และแผน ข จํานวน 18 หน6วยกิต)
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-542
344-543
344-551
344-552
344-561

เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Networks
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
Internetworking Protocols
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
Network Security
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
Network Management
สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Architectures
โปรแกรมแปลภาษา
Compiler
การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
Operating Systems Design and Implementation
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering Methodology
วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
Formal Methods in Software Engineering
ระบบสนับสนุนการจัดการ
Management Support Systems

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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344-562
344-563
344-564
344-571
344-572
344-573
344-582
344-583
344-621
344-661
344-662
344-671
344-672
344-673
344-674
344-691
344-692
344-693

การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
Database Management and File Organization
ระบบจัดการฐานขIอมูล
Database Management Systems
การสืบคIนสารสนเทศ
Information Retrieval
ปnญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
ระบบชํานาญการ
Expert Systems
เครือขายประสาทเทียม
Neural Networks
การคํานวณเชิงตัวเลข
Numerical Computation
การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
Simulation Modeling and Analysis
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
Distributed Computing Systems
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
Database Modeling and Design
คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
Data Warehouse and Data Mining
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
Image Processing and Computer Vision
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
หุนยนต
Robotics
คอมพิวเตอรกราฟPกส
Computer Graphics
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer Science I
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer Science II
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
Special Topics in Computer Science III

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)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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344-694
344-695
344-696
344-697

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
Special Topics in Computer Science IV
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
Special Topics in Computer Science V
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
Special Topics in Computer Science VI
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
Special Topics in Computer Science VII

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรีย นรายวิ ชาอื่ น ๆ ที่ เปPด สอนในมหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทรหรื อ
สถาบั น การศึ กษาอื่ น ๆ ไดI โ ดยความเห็ น ชอบจากอาจารยที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พนธและกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก1
344-602 วิทยานิพนธ
Thesis

36

หน6วยกิต
36(0-108-0)

แผน ก แบบ ก2
344-601 วิทยานิพนธ
Thesis

18

หน6วยกิต
18(0-54-0)

แผน ข
344-603

6

หน6วยกิต
6(0-18-0)

3

หน6วยกิต
1(0-2-1)

344-591
344-592

สารนิพนธ
Minor Thesis
3.1.3.4 วิชาเสริมทักษะการวิจัย
สัมมนา
Seminar
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

2(2-0-4)
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3.1.3.5 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบดIวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้
1) เลข 3 ตัวแรก
เปJนรหัสประจําภาควิชาคือ 344 หมายถึง รายวิชาที่เปPดสอนโดย
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
2) ตัวเลขหลักรIอย
หมายถึง ชั้นป[ ตามแผนการศึกษา
เลข 5
หมายถึง ชั้นป[ที่ 1
เลข 6
หมายถึง ชั้นป[ที่ 2
3) ตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง วิชาในแตละกลุมวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ และสารนิพนธ
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชาขั้นตอนวิธี และโครงสรIางขIอมูล
เลข 2
หมายถึง กลุมวิชาองคประกอบ และสถาปnตยกรรม
เลข 3
หมายถึง กลุมวิชาการประมวลผลเครือขาย การสื่อสาร และเครือขาย
คอมพิวเตอร
เลข 4
หมายถึง กลุมวิชาซอฟตแวรระบบ และภาษาการโปรแกรม
เลข 5
หมายถึง กลุมวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟตแวร
เลข 6
หมายถึง กลุมวิชาฐานขIอมูล การสืบคIน ระบบสารสนเทศและ
การจัดการ
เลข 7
หมายถึง กลุมวิชาปnญญาประดิษฐ กราฟPกสและการประมวลผลภาพ
เลข 8
หมายถึง กลุมทฤษฎีการคํานวณ การดําเนินการคํานวณ และ
คณิตศาสตร และสถิติ ที่เกี่ยวขIอง
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและอื่น ๆ เชน หัวขIอพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร
4) ตัวเลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา
3.1.3.6 ความหมายของจํานวนหน6วยกิต
ตัวอยางเชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3)
หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2)
หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห
ตัวเลขที่ 3 (3)
หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิการ/สัปดาห
ตัวเลขที่ 4 (4)
หมายถึง จํานวนชัว่ โมงศึกษาดIวยตนเอง/สัปดาห
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปDที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-602 วิทยานิพนธ

จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)
หน6วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่ 2
344-602 วิทยานิพนธ
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)

9(0-27-0)

จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)
2(2-0-4)
หน6วยกิตรวม

9(0-27-0)

ปDที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
344-602 วิทยานิพนธ
344-591 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)

จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)
1(0-2-1)
หน6วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่ 2
344-602 วิทยานิพนธ

9(0-27-0)

จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)
หน6วยกิตรวม
รวมหน6วยกิตตลอดหลักสูตร

9(0-27-0)
36(0-108-0)
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แผน ก แบบ ก 2
ปDที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-521
องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
---------วิชาเฉพาะดIาน
---------วิชาเลือก

จํานวนหน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน6วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่ 2
344-511
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
---------วิชาเฉพาะดIาน
---------วิชาเลือก
344-592
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)

9(9-0-18)

จํานวนหน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
หน6วยกิตรวม

9(9-0-18)

ปDที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
344-601 วิทยานิพนธ
344-591
สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)

จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)
1(0-2-1)
หน6วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่ 2
344-601 วิทยานิพนธ

9(0-27-0)
จํานวนหน6วยกิต
9(0-27-0)

หน6วยกิตรวม
รวมหน6วยกิตตลอดหลักสูตร

9(0-27-0)
36(18-54-36)
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แผน ข
ปDที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-521
องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
---------วิชาเฉพาะดIาน
---------วิชาเลือก

จํานวนหน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน6วยกิตรวม

ภาคการศึกษาที่ 2
344-511
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
---------วิชาเฉพาะดIาน
---------วิชาเลือก
344-592
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)

9(9-0-18)
จํานวนหน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
2(2-0-4)

หน6วยกิตรวม

12(12-0-24)

ปDที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
---------วิชาเลือก
344-591 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
344-603
สารนิพนธ

จํานวนหน6วยกิต
9(9-0-18)
1(0-2-1)
3(0-9-0)
หน6วยกิตรวม

12(9-9-18)

หน6วยกิตรวม
รวมหน6วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวนหน6วยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)
36(30-18-60)

ภาคการศึกษาที่ 2
344-603 สารนิพนธ

หมายเหตุ กรณีวิชา 344-601, 344-602 และ 344-603 นักศึกษาจะตIองรายงานความกIาวหนIา และ
จัดการสัมมนาในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาดังกลาว
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
344-511

การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Algorithm Analysis and Design
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : กระบวนการแกIปnญหาแบบตาง ๆ และทบทวนโครงสรIางขIอมูลพื้นฐาน ภาษาขั้นตอนวิธี
การออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะหขั้นตอนวิธี เชน ความถูกตIอง ปริมาณงานที่ทํา วิธีวิเคราะหขั้นตอนวิธี
แบบใชIคาดีที่สุด คาเฉลี่ย และคาเลวที่สุด จํานวนเนื้อที่ความจําหลักที่ใชI และความงายและความเหมาะสม
ที่สุด เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการเรียงลําดับและการคIนหาขIอมูล ขั้นตอนวิธีแบบสุม
Problem solving processes and data structures review; algorithmic
languages; design of algorithms; analyzing algorithms: correctness, amount of work
done, best-case, average and worst-case analysis, space usage, simplicity, and optimality;
algorithm design techniques; sorting and searching techniques; randomized algorithm

344-521

องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : วิวัฒนาการของสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร องคประกอบและสถาปnตยกรรม การแทน
ขIอมูล ระบบฮารดแวรคอมพิวเตอร สถาปnตยกรรมชุดคําสั่ง การประมวลผลคําสั่ง หนวยความจํา การ
ดําเนินงานนําขIอมูลเขIา/ออก และการขัดจังหวะ การวิเคราะหและวัดประสิทธิภาพ
Computer architecture evolution; computer organization and architecture;
data representation; computer hardware system; Instruction set architectures; memory;
I/O processing and interrupts; performance measurement and analysis
344-531

เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Networks
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปnตยกรรมอินเทอรเน็ต การออกแบบ และการสรIางระบบอินเทอรเน็ต การรับสงขIอมูล
ที่เชื่อถือไดI การควบคุมความคับคั่งของขIอมูล เทคนิคการหาเสIนทางบนอินเทอรเน็ต การสื่อสารแบบไรI
สาย คุณภาพการใหIบริการ ระบบชื่อโดเมน ปnญหาความมั่นคงของระบบอินเทอรเน็ต
Internet architecture; the design and implementation of the Internet;
reliable transmission; congestion control; internet routing techniques; wireless
communication; quality of services; domain name system; internet security problems
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344-532

โปรโตคอลระหวางเครือขาย
3(3-0-6)
Internetworking Protocols
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : โปรโตคอลบนอิ นเทอรเน็ ต วิธี การออกแบบและพั ฒนาโปรโตคอล โปรโตคอลการจั ด
เสI น ทางแบบตาง ๆ โปรโตคอลของโปรแกรมประยุ ก ต โปรโตคอลแพรสั ญ ญาณเฉพาะกลุ ม และการ
ประยุกต
Internet protocols; protocol design and implementation techniques;
routing protocols; application protocols; multicasting protocols and their applications
344-533

ความมั่นคงของระบบเครือขาย
3(3-0-6)
Network Security
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลั ก การความมั่ น คง รู ป แบบความมั่ น คง ภั ย คุ ก คามความมั่ น คง วิ ธี ก ารเขI า และ
ถอดรหัสแบบตาง ๆ โปรโตคอลความมั่นคงที่ใชIในระดับระบบปฏิบัติการ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การบริหารจัดการความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบเครือขาย
Security principles; security models; security threats; cryptography;
security protocols in operating systems and computer networks; security management;
legal and ethical issues in network security
344-534

การบริหารจัดการระบบเครือขาย
3(3-0-6)
Network Management
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลั ก การพื้ น ฐานของการบริ ห ารจั ด การเครื อ ขาย แนวคิ ด การจั ด การรู ป แบบ OSI
มาตรฐาน และโปรโตคอลที่ใชIในการจัดการเครือขาย โปรโตคอล SNMP การจัดการระบบเครือขายแบบ
ลูกขาย-แมขาย ระบบจัดการเครือขาย ระบบจัดการเครือขายโทรคมนาคม
Fundamentals of network management; OSI management concept;
network management standards and protocols; Simple Network Management Protocol
(SNMP); client-server network management; network management systems;
telecommunication management systems
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344-535

สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architectures
รายวิชาบังคับกอน : 344-521
Prerequisite : 344-521
แบบจํ า ลองคอมพิ ว เตอรและการดํ า เนิ น งานอยางขนาน การออกแบบคํา สั่ ง และการ
ดําเนินงานเลขคณิตแบบสายทอ การออกแบบซุปเปอรสกาลาร และแบบซุปเปอรไปนไลน สถาปnตยกรรม
แบบ VLIM แบบ RISC และ แบบเวกเตอร ระบบ SIMD ระบบ MIMD แบบกระจายและแบบรวมใชIความ
จําหลัก สถาปnตยกรรมแบบ multi-threaded และแบบ dataflow
Computer models and parallelism; instruction and arithmetic pipeline
design; superscalar and superpipeline design; VLIM architectures, RISC/CISC vector
architectures; SIMD systems; distributed and shared memory MIMD systems; multithreaded and dataflow architectures
344-541

แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
3(3-0-6)
Programming Language and Software Concepts
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิ ดเกี่ย วกับซอฟตแวร กระบวนการแปล วิวั ฒนาการของภาษาการโปรแกรมและ
แนวคิดการออกแบบภาษา หลักการออกแบบภาษาและประเด็นการประเมิน การอธิบายวากยสัมพันธและ
ความหมาย โครงสรIางภาษาการโปรแกรม : การตั้งชื่อ ตัวแปร ชนิดขIอมูล ขอบเขตการใชIงานและแนวคิด
การผูก โครงสรIางโปรแกรม นิพจนและการกําหนดคา โครงสรIางควบคุม โปรแกรมยอย แนวคิดนามธรรม
และชนิดขIอมูลนามธรรม เทคนิคการโปรแกรมประเภทตาง ๆ การโปรแกรมดIวยภาษาเชิงสั่งการ การ
โปรแกรมเชิ งวั ต ถุ การโปรแกรมเชิ งฟn งกชั น การโปรแกรมเชิ งตรรกะ กรณี ศึกษาภาษาการโปรแกรม
สมัยใหม เชน ซีพลัสพลัส ซีชารป จาวา และภาษาสคริปต
Software concepts; compilation process; evolution of programming
languages and design concepts; principle of language design and evaluation criteria;
describing syntax and semantics; structures of programming languages : naming, variables,
data types, scopes and binding, program structures expression and assignment
statements, control structures; subprograms; abstraction and abstract data types;
programming techniques : imperative language programming, object-oriented
programming, functional programming, logic programming; case studies with modern
programming languages such as c++, c#, java, and scripting languages
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344-542

โปรแกรมแปลภาษา
3(3-0-6)
Compiler
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
เทคนิคการแปลภาษา ภาษาและไวยากรณ การวิเคราะหคําและวากยสัมพันธ การจัดการ
ขIอผิดพลาดจากการแปลภาษา การวิเคราะหกระจายแบบบนลงลางและแบบลางขึ้นบน ตารางสัญลักษณ
องคประกอบและการจัดการเนื้อที่ความจํา รหัสระหวางกลาง การวิเคราะหความหมายและการลงรหัส การ
ลงรหัสที่ใหIผลดีที่สุด โปรแกรมแปลภาษาแบบคอมไพเลอร-คอมไพเลอร
Compiling technique; language and syntax; lexical and syntactic analysis;
compiling error handling; top-down and bottom-up parsing; symbol table; memory
management and organization; intermediate code; semantic analysis and coding; code
optimization; compiler-compiler
344-543

การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems Design and Implementation
รายวิชาบังคับกอน : 344-521
Prerequisite : 344-521
การออกแบบและการจัดสรIางระบบการจัดการตาง ๆ ของระบบปฏิบัติการ เชน การ
จัดการโปรเซส การจัดการหนวยความจํา การจัดการการใชIงาน CPU การจัดการระบบไฟล และการ
จัดการระบบความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
Design and implementation of selected operating system management
modules: processes management, memory management, CPU management, file system
management and security management; distributed operating system
344-551

ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering Methodology
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
ผลิ ต ภั ณฑซอฟตแวรและกระบวนการ วั ฏ จั กรชี วิ ต และรู ป แบบการพั ฒ นาซอฟตแวร
เครื่ อ งมื อ ชวยสํ า หรั บ วิ ศ วกรรมซอฟตแวร วิ ศ วกรรมความตI อ งการ การออกแบบซอฟตแวรและ
สถาปnตยกรรม การออกแบบระบบเฉพาะงาน เชน การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงหนIาที่งาน
การออกแบบระบบเชิงเวลาจริง การออกแบบสวนติดตอกับผูIใชI การตรวจสอบและทดสอบความถูกตIอง
ของซอฟตแวร ระบบคงทน วิวัฒนาการของซอฟตแวร การจัดการโครงการและคุณภาพของซอฟตแวร
Software product and process; software development life cycle and
paradigm; computer-aided software engineering; requirement engineering; architectural
and software design; specific software design such as object-oriented design, functionoriented design, real-time system design, user-interface design; verification and validation;
dependable systems; software evolution; software project and quality management
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344-552

วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Formal Methods in Software Engineering
รายวิชาบังคับกอน : 344-551
Prerequisite : 344-551
เซต ความสั มพั น ธและฟn งกชั น แคลคู ลั สแบบเพรดดิ เคต ขI อกํา หนดแบบพี ชคณิ ตและ
แบบจําลองเปJนฐาน ภาษาสําหรับทําขIอกําหนดของซอฟตแวรอยางเปJนทางการ เชน Z และ CafeOBJ
วิธีการทําขIอกําหนดของซอฟตแวรอยางเปJนทางการ การกําหนดปnญหา การออกแบบและสรIางแบบจําลอง
ซอฟตแวร การตรวจสอบขIอกําหนดของซอฟตแวรอยางเปJนทางการ การวิศวกรรมซอฟตแวรดIวยวิธีอยาง
เปJนทางการ
Set; relations and functions; predicate calculus; algebraic and model-based
specification; formal software specification language such as Z, CafeOBJ; formal software
specification method; problem domain identification; design and software modeling;
verification of formal specification; software engineering with formal methods
344-561

ระบบสนับสนุนการจัดการ
3(3-0-6)
Management Support Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การนําระบบสารสนเทศไปใชIในธุรกิจ ระบบสารสนเทศและองคกร ความสัมพันธระหวาง
การบริหาร การตัดสินใจและสารสนเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรขIอมูล อุปกรณและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชI
ในการพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศประเภทตาง ๆ ที่ใชIในการสนับสนุนการบริหารองคกร จริยธรรมของ
การใชIระบบสารสนเทศและผลกระทบตอสังคม
Information system challenge; information system and organization;
Management, decision making and information; data resource management; system
development tools and techniques; management and organizational support systems;
ethical and social issues in information systems
344-562

การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
3(3-0-6)
Database Management and File Organization
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : ศึกษาการออกแบบและการพัฒนาระบบจัดการฐานขIอมูลที่นิยมใชIกันในปnจจุบัน การเก็บ
ขI อ มู ล และการจั ด ระเบี ย บดั ช นี สมรรถนะของการจั ด ระเบี ย บแฟ‚ มขI อมู ล ชนิ ด ตาง ๆ การจั ด ระเบี ย บ
แฟ‚มขIอมูลและดัชนี การจัด ระเบีย บดั ชนีแบบโครงสรIางตIน ไมI การจัดระเบียบดัช นีแบบเขIาถึ งขI อมู ล
โดยตรง
A survey of current database management systems: principles of design and
use of these systems; data storage and indexing; file organization and performance; file
organizations and indexes; tree-structured indexing; hash-based indexing

22

344-563

ระบบจัดการฐานขIอมูล
3(3-0-6)
Database Management Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปn ต ยกรรมของระบบฐานขI อ มู ล ฐานขI อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ และกระบวนการปรั บ
โครงสรIาง รูปแบบฐานขIอมูลและการออกแบบฐานขIอมูล ภาษาฐานขIอมูลเชิงสัมพันธชนิดพีชคณิตและชนิด
แคลคูลัส การควบคุมความปลอดภัยและความเปJนเอกภาพของฐานขIอมูล การดําเนินงานกิจกรรม และ
การควบคุมการดําเนินงานแบบพรIอม ๆ กัน
Database system architecture; relational database and normalization
process; database models and database design; relational database languages: relational
algebra and relational calculus languages; database security and integrity; transactions and
concurrency control
344-564

การสืบคIนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : รูปแบบการสืบคIนสารสนเทศ การประเมินการสืบคIน ภาษาการสอบถามและปฏิบัติการ
การดําเนินงานกับขIอมูลอักขระและขIอมูลสื่อผสม การสรIางดัชนีเพื่อการคIนหา การสืบคIนสารสนเทศแบบ
ขนานและแบบกระจาย ระบบหIองสมุดและบรรณานุกรม หIองสมุดดิจิตอล
Information retrieval models; retrieval evaluation; query language and
operations; text and multimedia operations; indexed and searching; parallel and
distributed information retrieval; libraries and bibliographical systems; digital libraries
344-571

ปnญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ของระบบปnญญาประดิษฐ เทคนิคการคIนหา การคIนหาแบบ
ฮิวริสติก ตรรกศาสตรประพจน ตรรกศาสตรเพรดดิเคต ระบบการผลิต ระบบเหตุผลทางตรรกศาสตร
ระบบจัดการแบบดีดักทีฟและอินดักทีฟ ความไมแนนอน การแทนความรูIแบบเฟรม กราฟ เครือขายเวียน
ซ้ํ า ภาษาโปรล็ อ กเบื้ อ งตI น ระบบชํ า นาญการ การเรี ย นรูI ข องเครื่ อ ง เครื อ ขายประสาท หุ นยนต
คอมพิวเตอรวิชั่น และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Concepts and theories of intelligent systems; searching techniques;
heuristic search; propositional logic; predicate logic; production systems; logic reasoning
systems; deductive and inductive inference systems; uncertainty; knowledge
representation such as frame, conceptual graph, recursive transition network; introduction
to PROLOG programming; overview on expert system, machine learning, neural network,
robotics, computer vision and natural language processing
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344-572

ระบบชํานาญการ
3(3-0-6)
Expert Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การสอบถามความรูI การสั ม ภาษณเพื่ อ ไดI เ นื้ อ หาและการจํ า แนก แนวคิ ด หลั ก ของ
ผูIชํานาญการ การใหIเหตุผลทางตรรกศาสตรแบบใชIกฎ การใหIเหตุผลทางตรรกศาสตรแบบอัตโนมัติ การ
แทนความรูI คําอธิบาย การจัดการความไมแนนอน ความไมแนนอนอาศัยสถิติ ทฤษฎีความเชื่อ และ
ทฤษฎีฟnซซีเซ็ต วงจรชีวิตระบบชํานาญการ การสรIางระบบชํานาญการโดยใชIเปลือกระบบชํานาญการ
การทดสอบความถูกตIองและการรวมระบบ
Knowledge acquisition; interviewing for content and classification;
conceptualizing the domain expert; rule-based reasoning; logics and automated
reasoning; inferencing; knowledge representation; explanations; uncertainty management;
probabilistic uncertainty; belief theory and fuzzy set theory; expert system life cycle;
building expert system using expert system shells; validation and integration
344-573

เครือขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Neural Networks
รายวิชาบังคับกอน : 344-571
Prerequisite : 344-571
เครือขายประสาทชีวภาพ สมองสวนกลางและระบบมอดูเลชัน การจดจํารูปแบบ การ
แจกแจงรูปแบบ แบบจําลองเครือขายประสาท เครือขายประสาทเทียม การเรียนรูIแบบไมใหIคําแนะนํา
เครือขายจับคูและจัดการดIวยตัวเอง การเรียนรูIแบบใหIคําแนะนํา เครือขายประสาทแบบเคลื่อนที่ยIอนกลับ
ทฤษฎี การใหI เ หตุ ผ ลแบบปรั บ ปรุ งไดI เครื อขายประสาทแบบแขงขั น การใหI เ หตุ ผ ลแแบบฟn ซ ซี การ
ประยุกตใชIขั้นตอนวิธีเครือขายประสาท และแบบจําลองการเรียนรูI
Biological neural networks; brain central and modulation systems; pattern
recognition; pattern classification; neural network modeling; 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
344-581

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
ชุดอักษร ภาษาและไวยากรณ ไฟไนตออโตเมตา นิพจนปกติและทฤษฎีภาษา ไวยากรณ
ปลอดเนื้อหาและภาษาเปJนทางการ พุชดาวนออโตเมตา เครื่องยนตทัวริงและปnญหาที่ยังแกIไมไดI
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Alphabets, languages and grammars; finite automata, regular expressions,
and formal language theory; context-free language and pushdown automata; turing
machine and unsolvability
344-582

การคํานวณเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Computation
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
ความแมนยําและความคลาดเคลื่อนในการคํานวณเชิงตัวเลข การแกIสมการพีชคณิตและ
สมการอดิศัยดIวยวิธีเชิงตัวเลข การประมาณคาในชวงและการประมาณคาโดยใชIฟnงกชันพหุนาม การหาคา
อนุพันธและคาอินทิกรัลเชิงตัวเลข ระบบสมการพีชคณิตแบบเชิงเสIน การอนุมานสมการจากเสIนกราฟ การ
แกIสมการอนุพันธเชิงตัวเลข
Accuracy and errors in numerical computations; numerical Solution of
algebraic and transcendental equations; interpolation and approximations by polynomials;
numerical differentiation and integration; system of linear algebraic equations; curve
fitting; solution of linear and non-linear systems of equations; numerical solution of
differential equations
344-583

การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
3(3-0-6)
Simulation Modeling and Analysis
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
แบบจําลองเต็มหนวยและการจัดรูปแบบ การพัฒนารูปแบบจําลองพื้นฐาน การจําลอง
แบบมอนเตคารโล วั ฏ จั กรการศึ ก ษาการจํ า ลองอั น ประกอบดI ว ย ขI อ มู ล นํ า เขI า ผลลั พ ธที่ คาดหมาย
การวิเคราะหขIอมูล และการสุมเลขจํานวน ภาษาการจําลอง
Discrete-event digital computer simulation and modeling; fundamentals of
model development; monte Carlo simulation; the lifecycle of simulation study: input and
output, data analysis and random number generation; simulation languages
344-591

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : นักศึกษาเลือกหัวขIอสัมมนาจากวิชาที่ตนเองสนใจไปศึกษาและนําความรูIความเขIาใจจาก
การศึกษามาถายทอด/นําเสนอ
Reports and discussions of interesting computer science topics
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344-592

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะการวิจัยในสาขา
อื่น ๆ การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรและวิธีการวิจัยประเภทตาง ๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป การ
ออกแบบการวิจัยและการทดลอง วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัย โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับชวยในการวิจัย
การประเมิ น ผลการวิ จั ย และการเขี ย นรายงานวิ จั ย การนํ า เสนอผลการวิ จั ย แบบปากเปลาและแบบ
โปสเตอร
Role and importance of research; types of research; research in other
discipline; research in computer science and its methods; generic research methods;
research and experimental design; statistical methods for research; software package for
research; research evaluation and report writing; oral and poster presentation
344-601

วิทยานิพนธ
18(0-54-0)
Thesis
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : เงื่อนไข : ไดIลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไมต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Condition : At least 9 credits of study or with the consent of the program
committees
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอรดIวยตนเองดIวยการทําวิจัยดIานคอมพิวเตอรในหัวขIอที่

เหมาะสม
Guided research on a topic that has been approved as a suitable subject
for a master's thesis; examination and written thesis required
344-602

วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : คIนควIาวิจัยในหัวขIอที่สนใจในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปPดสอนภายใตIการควบคุม
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยเสนอผลงานความกIาวหนIาของงานวิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม
Research study on the topic of interested fields available in the department
under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented to the thesis
committee regularly every semester; the thesis must be written in an appropriate format
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344-603

สารนิพนธ
6(0-18-0)
Minor Thesis
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : เงื่อนไข : ไดIลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไมต่ํากวา 15 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Condition : At least 15 credits of study or with the consent of the program
committees
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอรดIวยตนเองดIวยการทําโครงงานดIาน คอมพิวเตอร โดย
นักศึกษาจะตIองพัฒนาโครงงานที่มีความเหมาะสม
Directed study for students who wish to undertake an individual study on
an approved topic; completion of a substantial project required
344-621

ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3(3-0-6)
Distributed Computing Systems
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
ปnญหาผูIผลิตผูIบริโภคแบบกระจายและโปรโตคอล การติดตอสื่อสารแบบงาย ปnญหาของ
เวลาและนาฬิกา อัลกอริทึมในการตรวจหาการสิ้นสุดการทํางานของโปรเซสในสิ่งแวดลIอมแบบกระจาย
การตรวจหาการอั บ จนแบบกระจาย และการอั บ จนแบบตาง ๆ ตั ว อยางปn ญ หาแบบตาง ๆ และการ
วิเคราะห
Distributed version of the producer-consumer problem and its equivalence
to a simple communication protocol; the problem of time, and clocks; termination
Detection Algorithms; distributed Deadlock detection; different types of deadlocks; some
simple examples and analyses
344-661

การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
3(3-0-6)
Database Modeling and Design
รายวิชาบังคับกอน : 344-561
Prerequisite : 344-561
สถาปnตยกรรมของระบบฐานขIอมูล ระบบฐานขIอมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานขIอมูลแบบกระจาย
การจัดการและการดําเนินงานฐานขIอมูลบนเว็บ
Database system architecture; object oriented database system; distributed
database system; database management and operation on WWW
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344-662

คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
3(3-0-6)
Data Warehouse and Data Mining
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปnตยกรรมและโครงสรIางคลังขIอมูล การออกแบบและการพัฒนาคลังขIอมูล เทคนิค
ตาง ๆ ที่ใชIในการสืบเสาะขIอมูล การแทนความรูI การประยุกตใชIซอฟตแวร
Architecture and infrastructures of data warehouse; design and
implementation of data warehouses; techniques in data mining; knowledge
representations; use of data mining software
344-671

การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
3(3-0-6)
Image Processing and Computer Vision
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรุงแตงภาพ การแปลงภาพและการแบงยอยภาพ
การแบงยอยความหยาบละเอียด ความสามารถในการมองเห็น การรูIจํา การแทนวัตถุ การอธิบายวัตถุ 2
มิติ และวัตถุ 3 มิติ การวิเคราะหรูปรางภาพ การอธิบายภาพ และการตีความภาพ
Signal and image processing; image enhancement; image transformation
and segmentation; texture segmentation; visual perception; pattern recognition; object
representation; description of two-dimensional and three-dimensional objects; shape
analysis; scene description and scene interpretation
344-672

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Language Processing
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การแปลงไวยากรณ ไวยากรณไมพึ่งบริบท กราฟวิเคราะหกระจาย การสรIางพจนานุกรม
เครือขายการเปลี่ยนสถานะแบบเรียกตัวเอง ความเขIาใจภาษาปnจฉิมลิขิต สื่อกลางภาษาธรรมชาติ การ
จดจําและสังเคราะหเสียงพูด ปฏิบัติการติดตอสื่อสารดIวยภาษาอังกฤษ
Generative grammars; context free grammar; and-Or parsing graph;
dictionary construction; recursive transition network; language understanding postscript;
natural language interface; speech recognition and synthesis; practical communication in
English
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344-673

หุนยนต
3(3-0-6)
Robotics
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : อุปกรณควบคุมหุนยนตแบบกราฟPกส การวางแผนและการดําเนินการ จลนศาสตรแบบ
ตรง จลนศาสตรแบบยIอนกลับ การแปลงรูปเหมือน การวางแผนเสIนทาง การเคลื่อนที่และสถิติควบคุม
เสIนทาง จลนศาสตรและการควบคุมหุนยนต อัตราการเคลื่อนที่แบบจาโคเบียน การควบคุมแรงดIวย
เมตริกจาโคเบียน การแปลงรูปความเร็ว
Graphics robot stimulator; Planning and acting; direct kinematics; inverse
kinematics; homogenous transforms; trajectory planning; differential motion and statistics
path control; robot dynamics and control; Jacobian motion rate; Jacobian matrix force
control; velocity transformations
344-674

คอมพิวเตอรกราฟPกส
3(3-0-6)
Computer Graphics
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
อุปกรณกราฟPกส เสIนและรูปโพลีกอน การแปลงรูปโดยการเปลี่ยนแปลงสัดสวน การยIาย
แกนและการหมุนแกน เซกเมIนต การจัดกรอบรูปและการตัดสวนเกิน กราฟPกสสามมิติ การซอนผิวและเสIน
การใหIแสง สี และการแรเงา
Characteristic of graphic devices; lines and polygons; the geometric
transformations of scaling, translation, and rotation; Segments; windowing and clipping;
three dimensional graphics; hidden surfaces and lines; light, colour and shading
344-691

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science I
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
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344-692

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science II
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-693

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science III
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-694

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science IV
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-695

หลักสูตรปnจจุบัน

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Science V
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน
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Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-696

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
2(2-0-4)
Special Topics in Computer Science VI
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-697

หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
1(1-0-2)
Special Topics in Computer Science VII
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผูIสอน
Prerequisite : Consent of instructor
วิชาที่เกี่ยวขIองกับวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งเปJนที่นาสนใจในปnจจุบัน และที่มิไดIระบุใน

หลักสูตรปnจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน6งและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน6ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา),
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา,ปDทสี่ ําเร็จการศึกษา

1

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นางนิษฐิดา เอลซ

2

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นายภัทร อัยรักษ

3

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นางสาวสุภาภรณ กานตสมเกียรติ

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534

ดูภาคผนวก ค

4

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวย
ศาสตราจารย

นายอํานาจ เปาะทอง

Ph.D. (Computer Science), Keele University, UK., 2543
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2524

ดูภาคผนวก ค

5

3-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล

Ph.D. (Computer Science), Durham University, ประเทศสหราชอาณาจักร, 2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIา
เจIาคุณทหารลาดกระบัง, 2542
วท.บ. (คณิตศาสตร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536

ดูภาคผนวก ค

Ph.D. (Computer Engineering), La Trobe University, Australia, 2543
M.Sc. (Computer Science), University of Melbourne, Australia, 2535
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2524
Ph.D. (Physics), UNIVERSITY OF ESSEX, 2543
วท.บ. (ฟPสิกส), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ค

ดูภาคผนวก ค
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3.2.2 อาจารยประจํา
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน6ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย

นายสาธิต อินทจักร

2

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นางสาวนทีกานต สุเมธสิทธิกุล

3

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นายปรีชา วงศหิรัญเดชา

4

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นางสาวลัดดา ปรีชาวีรกุล

5

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นางวิภาดา เวทยประสิทธิ์

6

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นางสาวศิริรัตน วณิชโยบล

7

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นางอภิรดา ธาดาเดช

8

3-xxxx-xxxxx-xx-x

ผูIชวยศาสตราจารย

นายอิว ไอยรากาญจนกุล

9

3-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

นางจารุณี ดวงสุวรรณ

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา),
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา,ปDทสี่ ําเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ‚า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIาเจIาคุณทหารลาดกระบัง, 2546
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ‚า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลIาเจIาคุณทหารลาดกระบัง, 2538
วท.บ. (สถิติศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533
วท.ม. (ชีวสถิติ), มหาลัยมหิดล, 2527
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2524
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2535
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549
พบ.ม. (สถิติประยุกต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2532
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547
M.S. (Computer Science), University of Missouri Columbia, U.S.A., 2535
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2530
Ph.D. (Computer Science), University of Oklahoma, U.S.A., 2545
M.S. (Computer Science), Virginia Polytechnic Institute and State University,
U.S.A., 2539
สต.บ. (สถิติประยุกต), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535
M.Sc. (Computer Science), University of Philippines, 2533
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลัง), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2524
M.Sc. (Computer Science), Illinois Institute of Technology} U.S.A, 2537
พบ.ม. (สถิติประยุกต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2525
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2523
Ph.D. (Computer Science), University of Reading, ประเทศสหราชอาณาจักร, 2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2544
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540

ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง

32
33

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
Hxxxxxx

ตําแหน6ง
ทางวิชาการ
อาจารย

ชื่อ-สกุล
นางเลขา ไชยสร

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา),
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา,ปDทสี่ ําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Multimedia), School of Computing, National University of Singapore,
Singapore, 2548
M.S. (Computer and Information Science), National University of Singapore,
Singapore, 2539
พบ.ม. (สถิติประยุกต), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2528
วท.บ. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2524

ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ
ดูภาคผนวก จ

33

34

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝNกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ,ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ช6วงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ข,อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย6อ
หลักสูตรนี้เปJนหลักสูตรแผน ก และ ข สําหรับแผน ก กําหนดใหIนักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ตIองเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไมนIอย
กวา 1 ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดIรับการยอมรับใหIตีพิมพเผยแพรในวารสารทาง
วิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหIความเห็นชอบอยางนIอย 1
เรื่อง โดยผูIที่เขIาศึกษาแผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธจํานวน 36 หนวยกิต ผูIที่เขIาศึกษา แผน ก แบบ ก2
ทําวิทยานิพนธจํานวน 18 หนวยกิต และผูIที่เขIาศึกษา แผน ข ทําสารนิพนธจํานวน 6 หนวยกิต
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู,
นักศึกษามีความรูIความรูIความเขIาใจกระบวนการวิจัยและสามารถใชIกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
และสรIางสรรคผลงานที่สามารถเผยแพรในวงวิชาการไดI
5.3 ช6วงเวลา
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

ชั้นป[ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นป[ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นป[ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

5.4 จํานวนหน6วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
แผน ก แบบ ก1
จํานวน 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2
จํานวน 18 หนวยกิต
แผน ข
จํานวน 6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ชี้แจงใหI นักศึ กษาทราบเกี่ ยวกั บ ขั้น ตอนการทํ าวิ ทยานิ พนธและสารนิ พนธในวั นปฐมนิ เ ทศ
รวมทั้ง แนะนําสาขายอยในหลักสูตร อาจารยและงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเปJนขIอมูลใหIนักศึกษา
สามารถเลือกหัวขIอเรื่องและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธตามที่ตนเองสนใจ
2) ไดIแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธกอนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ
และสารนิพนธ
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3) ใหIนักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย
4) กําหนดใหIนักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธใหIแลIวเสร็จตามที่ระบุไวIใน
ระเบียบฯ
5) อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชIในการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ใหIนักศึกษารายงานความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธทุก 6 เดือน
2) ใหIนักศึกษานําเสนอผลงานในวิชาสัมมนา
3) จัดการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธ
4) จัดสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธและสารนิพนธจะตIองไดIรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหIผลงาน
ไดIรับการยอมรับใหIตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจํา
คณะใหIความเห็นชอบ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู, กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีความสามารถใชIภาษาอังกฤษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดใหIใชIภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา
- สนับสนุนใหIนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติ
- สนับสนุนใหIนักศึกษามีโอกาสไปทําวิจัยในตางประเทศ
- นักศึกษาตIองสอบผานการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.2 มีความสามารถดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีทักษะการสืบคIนขIอมูลโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพื่อน - นักศึกษาเขIารวมงานสัปดาหวิทยาศาสตร และ มอ.วิชาการ
มนุษยเปJนกิจที่หนึ่ง
- นักศึกษาเขIากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนที่ทางภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรจัดขึ้น
1.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ
- มีการสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพของการกลIาตัดสินใจการ
แสดงออกไดIอยางเหมาะสมกับการเปJนนักวิจัยและ
นักวิชาการที่เหมาะสม
- สนับสนุนใหIนักศึกษามีการนําเสนอผลงานในรายวิชาสัมมนา
หรือในการประชุมวิชาการตาง ๆ
1.5 มีภาวะผูIนําและความรับผิดชอบตอตนเอง - มีกระบวนการในการสรIางวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ
และสังคม
ตองานที่ ทํ า เชน การเขI า เรี ย นตรงเวลา การกํ า หนดสง
รายงานความกIาวหนIางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธทุก 6 เดือน
- สนับสนุนใหIมีการทํางานเปJนทีม
1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต6ละด,าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปJนผูIนําและผูIตาม สามารถทํางานเปJนทีม และสามารถแกIไขขIอขัดแยIง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผูIอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ
ความเปJนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขIอบังคับตาง ๆ ขององคกร และสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชIคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหIมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝnงใหIนักศึกษามีระเบียบวินัย
2) เนIนการเขIาชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายใหIเปJนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายใหI นั ก ศึ ก ษาทํ า งานเปJ น กลุ ม ฝ“ ก การเปJ น ผูI นํ า สมาชิ ก กลุ ม ฝ“ ก ความ
รับผิดชอบ
4) อาจารยผูIสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงตอเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเขI า เรี ย น การสงงานที่ ไ ดI รั บ
มอบหมาย การเขIารวมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพรIอมเพรียงของนักศึกษาในการเขIารวมกิจกรรม
3) การรับผิดชอบในหนIาที่ที่ไดIรับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
2.2 ความรู,
2.2.1 ผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) มีความรูIและความเขIาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปnญหา เขIาใจ และอธิบายความตIองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรูI ทักษะ และการใชIเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกIไขปnญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหIไดIตรงตามขIอกําหนด
4) สามารถติดตามความกIาวหนIาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต
5) รูI เขIาใจและสนใจพัฒนาความรูI ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
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6) มีความรูIในแนวกวIางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหIเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขIาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวขIอง
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชIงานไดIจริง
8) สามารถบูรณาการความรูIในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูIในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขIอง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู,
1) เนI น หลั กการทางทฤษฎี และประยุ ก ตใชI ในทางปฏิ บั ติใ หI เ ปJ น ไปตามลั กษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) จัดใหIมีการเรียนรูIจากสถานการณจริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง
3) จัดใหIรายวิชาวิทยานิพนธ/รายวิชาสัมมนา และรายงานความกIาวหนIาวิทยานิพนธทุก
ชวงเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู,
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดIานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การรายงาน/แผนงาน
4) การนําเสนองาน
2.3 ทักษะทางปLญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปJนระบบ
2) สามารถสืบคIน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชIในการแกIไขปnญหาอยาง
สรIางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปnญหาและความตIองการ
4) สามารถประยุกตความรูIและทักษะกับการแกIไขปnญหาทางคอมพิวเตอรไดIอยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) มอบหมายใหIคIนควIา/เขียนรายงาน รวมทั้งการนําเสนอ
2) จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง
3) จัดใหIมีรายวิชาวิทยานิพนธ/รายวิชาสัมมนา และรายงานความกIาวหนIาวิทยานิพนธ
ทุกชวงเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) การสอบขIอเขียน/สอบปากเปลา
2) ประเมิ น จากการนํ า เสนองาน/การตอบคํ า ถาม/การแสดงความคิ ด เห็ น ตลอดจน
ประเด็นอภิปรายตาง ๆ
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานที่ไดIรับมอบหมาย
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4) ประเมิ น จากรายงานความกI า วหนI า ของวิ ท ยานิ พ นธทุ ก ชวงเวลาที่ กํ า หนดอยาง
สม่ําเสมอ/รายวิชาสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหว6างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว6างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดIอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใหIความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกIปnญหาสถานการณตาง ๆ
ทั้งในบทบาทของผูIนํา หรือในบทบาทของผูIรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชIความรูIในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปJ น ผูI ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแกI ไขสถานการณทั้ งสวนตั ว และสวนรวม
พรIอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูIทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว6างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนIนการทํางานเปJนกลุมและงานที่ตIองมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล
2) จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขIาใจวัฒนธรรมขององคกร
ฯลฯ ในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเปJนกลุม
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเขIารวมกิจกรรมกลุม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนIาที่ที่ไดIรับมอบหมาย
5) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการใชIเครื่องมือที่จําเปJนที่มีอยูในปnจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกIไขปnญหาโดยใชIสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปnญหาที่เกี่ยวขIองอยางสรIางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนพรIอมทั้งเลือกใชIรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอไดIอยางเหมาะสม
4) สามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศไดIอยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่ฝ“กทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟnง การเขียน ในระหวาง
ผูIเรียน ผูIสอน และผูIเกี่ยวขIองอื่น ๆ
2) จัดประสบการณใหIผูIเรียนนําเสนอผลงานโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชIเทคโนโลยี
สารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจาก
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใชIทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดI
อยางเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะหขIอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกIปnญหาเชิงตัวเลข
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู6รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู,ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปJนผูIนําและผูIตาม สามารถทํางานเปJนทีมและสามารถแกIไขขIอขัดแยIงและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผูIอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปJน
มนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขIอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชIคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู,
1) มีความรูIและความเขIาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปnญหา เขIาใจและอธิบายความตIองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรูI ทักษะ และการใชIเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกIไขปnญหา
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3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหIไดIตรงตามขIอกําหนด
4) สามารถติดตามความกIาวหนIาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
5) รูI เขIาใจและสนใจพัฒนาความรูI ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
6) มีความรูIในแนวกวIางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหIเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขIาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวขIอง
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชIงานไดIจริง
8) สามารถบูรณาการความรูIในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูIในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขIอง
3.3 ทักษะทางปLญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปJนระบบ
2) สามารถสืบคIน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชIในการแกIไขปnญหาอยางสรIางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปnญหาและความตIองการ
4) สามารถประยุกตความรูI และทักษะกับการแกIไขปnญหาทางคอมพิวเตอรไดIอยางเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย และภาษาตางประเทศกั บ กลุ มคนหลากหลายไดI อ ยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใหIความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกIปnญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูIนํา หรือในบทบาทของผูIรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชIความรูIในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปJนผูIริเริ่มแสดงประเด็นในการแกIไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรIอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูIทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใชIเครื่องมือที่จําเปJนที่มีอยูในปnจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกIไขปnญหาโดยใชIสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปnญหาที่เกี่ยวขIองอยางสรIางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน พรIอมทั้งเลือกใชIรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดIอยางเหมาะสม
4) สามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศไดIอยางเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู6รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2
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5

6

3. ทักษะทาง
ปLญญา

2. ความรู,
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การ
ระหว6างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
344-531 เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-535 สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-543 การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
344-552 วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
344-562 การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
344-563 ระบบจัดการฐานขIอมูล
344-564 การสืบคIนสารสนเทศ
344-571 ปnญญาประดิษฐ
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4 5

6 7

3. ทักษะทาง
ปLญญา

2. ความรู,

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การ
ระหว6างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
344-582 การคํานวณเชิงตัวเลข
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
344-591 สัมมนา
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ
344-602 วิทยานิพนธ
344-603 สารนิพนธ
344-621 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
344-662 คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-673 หุนยนต
344-674 คอมพิวเตอรกราฟPกส
344-691 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
344-692 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
344-693 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
344-694 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
344-695 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
344-696 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
344-697 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให,,ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปJนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารยผูI รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าประเมิ น ความสอดคลI อ งของขI อ สอบกั บ ผลการเรี ย นรูI ต ามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร
2.2 การประเมิ นผลแตละรายวิ ช ามี การผานการพิ จารณาจากภาควิ ช าฯ และคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรฯ
2.3 การประเมินผลแตละรายวิชาตIองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองใน
ระดับตIน
2.4 ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษา
2.5 ประเมินจากผลงานตีพิมพทั้งดIานจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใชI เ กณฑการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทรวาดI ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดIตIองมีคุณสมบัติตอไปนี้
3.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรูIภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
3.2 แผน ก แบบ ก1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับการตีพิมพ หรือ
ดํ า เนิ น การใหI ผ ลงานไดI รั บ การยอมรั บ ใหI ตี พิ ม พในวารสารวิ ช าการ หรื อ สิ่ ง พิ ม พทางวิ ช าการ ซึ่ ง
คณะกรรมการประจํ าคณะใหI ความเห็นชอบหรือ เสนอตอที่ ประชุม วิช าการที่มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings)
3.3 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไวIในหลักสูตร ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับการตีพิมพ หรือ
ดํา เนิ น การใหI ผลงานไดIรั บการยอมรั บใหI ตีพิมพในวารสารวิ ชาการ หรื อสิ่ งพิมพทางวิ ช าการ ซึ่ ง
คณะกรรมการประจําคณะใหIความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)
3.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
สอบผานสารนิพนธ และสอบผานการประมวลความรอบรูI (Comprehensive Examination) ดIวย
ขIอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
3.5 นักศึกษาหลักสูตรแผน ข มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ 0.5 เรื่องตอคน
3.6 มีก ารสัม มนาเพื่ อ รายงานความกIา วหนIา ในการทํ าวิ ทยานิพ นธและสารนิ พ นธของนัก ศึก ษาทุ กภาค
การศึกษา
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3.7 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปJนที่เรียบรIอยแลIว
3.8 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ หลักสูตรฯ กําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม6
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหIรูIจักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเขIาใจวัตถุประสงค
และมีเป‚าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2 ชี้แจงใหIอาจารยใหมเขIาใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 แนะนําอาจารยใหมใหIรูIจักบุคลากรในคณะฯ เพื่อใหIสามารถติดตอประสานงานและปฏิบัติงานไดI
อยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีการอบรมอาจารยใหIมีความสามารถในการทําหนIาที่เปJนอาจารยที่ปรึกษา
1.5 อาจารยใหมไดIรับการอบรม เรื่องการคัดลอกผลงานโดยไมอIางอิง (Plagiarism) และความรูIเรื่อง
ทรัพยสินทางปnญญา
2. การพัฒนาความรู,และทักษะให,,แก6คณาจารย
สงเสริมอาจารยใหIไดIเพิ่มพูนความรูI สรIางเสริมประสบการณ เพื่อสงเสริมการสอน และการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุนดIานการศึกษาตอ ฝ“กอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ และการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณการวิจัย หรือแตงตํารา
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนใหIทันสมัย การปรับปรุงการวัด และประเมินผล ซึ่งจัดโครงการ
โดยกรรมการวิชาการของคณะฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด,านอื่น ๆ
1) สงเสริมใหIอาจารยมีสวนรวมในการนําความรูIในวิชาชีพไปพัฒนาชุมชน
2) สงเสริมใหIอาจารยทําผลงานทางวิชาการ
3) สงเสริมการทําวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) สงเสริมใหIมีสถาบันวิจัย และหนวยวิจัยในคณะฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1) มีคณะกรรมการประจําคณะฯ เปJนผูIกํากับดูแล และใหIคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ใหIแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ โดย
มีจํานวนกรรมการไมนIอยกวา 3 คน
3) มีการประเมินหลักสูตร นําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหIทันสมัยอยางตอเนื่องอยางนIอย
ทุก 5 ป[
4) การประกันคุณภาพของบัณฑิต นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตIอง
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- เสนอวิทยานิ พนธและสอบผานการสอบปากเปลาโดยกรรมการที่ มีคุณ สมบัติตามเกณฑของ
บัณฑิตวิทยาลัย
- นักศึกษาหลัก สูตรแผน ก แบบ ก1 ที่ไมสามารถสอบโครงรางวิ ทยานิ พนธไดI ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอเปลี่ยนแปลง
แผนการศึกษาเปJนแผน ก แบบ ก2 ไดIตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดIรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
- นักศึกษาหลักสูตรแผน ข มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อสารนิพนธ 0.5 เรื่องตอคน
- มีการสัมมนาเพื่อรายงานความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธของนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษา
5) การจัดการเรียนการสอน
- มีอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ อาจารยผูIสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ อาจารยผูI ส อบวิ ท ยานิ พ นธ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา 2548 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทําหนIาที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
และหนIาที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวขIอง
- มีอาจารยผูIประสานงานรายวิชาทําหนIาที่จัดทํา มคอ. 3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
อาจารยผูIสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เปJนไปอยางมีคุณภาพ
- มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตาง ๆ
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เป^าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. พัฒนาหลัก สูตรใหIทันสมัยสอดคลIอ ง
กับเกณฑของ สกอ. โดยอาจารย และ
นั ก ศึ ก ษาสามารถกI า วทั น หรื อ เปJ น
ผูI นํ า ในการสรI า งองคความรูI ใ หม ๆ
ทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอร
2. ตรวจสอบ และปรับปรุงหลักสูตรใหIมี
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

1. จัดใหIหลักสูตรมีการพัฒนาตามเกณฑ
ของ สกอ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหIทันสมัยโดย
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป[
3. จัดแนวทางการเรียนใหIมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิเพื่อใหIนักศึกษาไดIรับ
ความรูIที่ทันสมัย
4. การพิจารณาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม กรรมการสอบตาง ๆ
จะพิจารณาจากผูIที่มีคณ
ุ สมบัติครบถIวน
ตามระเบียบฯและเกณฑของ สกอ.
5. ควบคุมดูแลจํานวนการรับเปJนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษา
ใหIเปJนไปตามระเบียบฯและเกณฑของ
สกอ.
6. มีการประเมินหลักสูตรโดยผูIทรงคุณวุฒิ
ภายในอยางตอเนื่อง และจาก
ผูIทรงคุณวุฒภิ ายนอกทุก 5 ป[
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนโดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

1. หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอI า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนด
2. จํานวนรายวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาใหIมีความทันสมัย
3. จํานวนและรายชื่ออาจารยที่มี
คุณสมบัติเปJนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
4. จํานวนนักศึกษาในความ
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแตละทาน
5. ผลการประเมินหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
6. ผลการประเมินโดยหนวยงานที่
เกี่ยวขIองตามรอบการประเมิน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัด สรรงบประมาณประจํา ป[ ทั้งงบประมาณแผนดินและเงิ นรายไดI เพื่ อจั ดซื้อตํา รา สื่ อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสรIางสภาพแวดลIอมใหIเหมาะสมกับการเรียนรูIดIวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู6เดิม
สถานที่ใชIสอน คือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และอุปกรณการสอนที่พอเพียง
นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีหIองปฏิบัติการเฉพาะทางสําหรับงานวิจัยในกลุม
ตาง ๆ ดังนี้
1) ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
2) วิศวกรรมซอฟตแวรและการประยุกต
3) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต
4) ปnญญาประดิษฐ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ สํ า นั ก ท รั พ ย า ก ร ก า ร เ รี ย น รูI คุ ณ ห ญิ ง ห ล ง อ ร ร ถ ก ร ะ วี สุ น ท ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารสิ่งพิมพ วารสารและ
สื่อการศึกษาทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อใหIบริการแกคณาจารย และนักศึกษาในการคIนควIา และใชI
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูIสอนในแตละรายวิชาจะมีสวน
รวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปJนเพื่อใหIสํานักทรัพยากรการเรียนรูIคุณหญิงหลง
อรรถกระวีสุน ทร จัดซื้ อใหI นอกจากนี้ ยังสามารถคI นควIา เพิ่มเติมไดIจ ากฐานขI อมูล ทางวิชาการของสํานั ก
ทรัพยากรการเรียนรูIคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมทั้งยังคIนควIาขIอมูลผานทางอินเทอรเน็ตไดI
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

ประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ภาควิชาฯ จะประสานงานในเรื่อ งการพบปะ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟnงความคิดเห็น/ขIอเสนอแนะจากนักศึกษา
เป^าหมาย
การดําเนินการ
จั ด ใหI มี หI อ งเรี ย นหI อ งปฏิ บั ติ ก าร 1. จั ด ใหI มี หI อ งเรี ย นที่ มี ค วาม
ระบบเครื อขายแมขาย อุ ป กรณการ
พ รI อ ม ใ ชI ง า น อ ย า ง มี
ทดลองทรัพยากรสื่อและชองทางการ
ประสิทธิภาพ
เรียนรูIที่เพียบพรIอมเพื่อสนับสนุนทั้ง 2. จั ดเตรี ย มหI อ งปฏิ บัติการ
การศึกษาในหIองเรียน นอกหIองเรียน
ทดลอง ที่มีเครื่องมือทันสมัย
และเพื่ อ การเรี ย นรูI ไ ดI ดI ว ยตนเอง
เพื่อ ใหIนักศึ กษาสามารถฝ“ ก
อยางเพียงพอมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล

มี ก ารสํ า รวจจํ า นวนเครื่ อ งมื อ
อุปกรณตอหัวนักศึกษาชั่วโมง
การใชIงานหIอ งปฏิบัติการและ
เครื่องมือ

ปฏิบัติ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม66
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบ และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตIองมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขIอง
3.2 การมีส6วนร6วมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูIรับผิดชอบหลักสูตร และผูIสอน จะตIองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล และใหIความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขIอมูลเพื่อเตรียมไวI
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหIบรรลุเป‚าหมายตามหลักสูตร และไดI
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแต6งตั้งคณาจารยพิเศษ
มีการเสนอแตงตั้งอาจารยพิ เศษตามความเหมาะสม เพื่อใหI ทํา หนI าที่ สอนเปJ นอาจารยที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธรวม โดยพิจารณาคุณสมบัติใหIเปJนไปตามระเบียบฯ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6ง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหIเปJนไปตามความตIองการของคณะ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู,เพื่อการปฏิบัติงาน
1) ใหIบุคลากรวางแผนความตIองการในการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมเปJนแผนประจําป[ เพื่อใหI
คณะสนับสนุนงบประมาณไดIเหมาะสม
2) ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยเปJนประจําทุกป[
5. การสนับสนุนและการให,คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให,,คําปรึกษาด,านวิชาการ และอื่นๆ แก6นักศึกษา
1) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่
รับผิดชอบ บัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตร
2) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อแนะนํา ดูแล ใหIคําปรึกษาแกนักศึกษาแรกเขIาเกี่ยวกับ
การจัดแผน การเรียน และเรื่องอื่น ๆ ทําหนIาที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ
3) กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ กับนักศึกษา เพื่อรายงานความกIาวหนIาในการเรียน การทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
หรือปnญหา (ถIามี) รวมทั้งการใหIคําปรึกษา/คําแนะนําในเรื่องตาง ๆ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารIองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขIอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
2) จัดชองทางรับคํารIองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณของนักศึกษา
6. ความต,องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู,ใช,,บัณฑิต
1) มีการศึกษาความตIองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อไดIขIอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร และ
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป[ โดยการวิจัย หรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองคกรภายนอก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิต (ทุก 3 - 5 ป[การศึกษา) เพื่อไดIขIอมูลมาเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาในสาขา
3) มีการติดตามบัณฑิต (ทุก 3 - 5 ป[การศึกษา) เพื่อใหIไดIขIอมูลมาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ6งชี้ผลการดําเนินงาน
ปDที่ 1 ปDที่ 2 ปDที่ 3 ปDที่ 4 ปDที่ 5
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนIอยรIอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
×
×
×
×
×
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลIองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
×
×
×
×
×
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถIามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถIามี) ตามแบบ
×
×
×
×
×
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนIอยกอนการเปPดสอนในแตละภาคการศึกษาใหIครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถIามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
×
×
×
×
×
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปPดสอนใหIครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
×
×
×
×
×
หลังสิ้นสุดป[การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูIที่กําหนดใน มคอ. 3
×
×
×
×
×
และมคอ. 4 (ถIามี) อยางนIอยรIอยละ 25 ของรายวิชาที่เปPดสอนในแตละป[การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล
×
×
×
×
การเรียนรูIจากผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป[ที่แลIว
8) อาจารยใหม (ถIามี) ทุกคนไดIรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดIานการจัดการเรียน
×
×
×
×
×
การสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดIรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนIอยป[ละ
×
×
×
×
×
1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถIามี) ไดIรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
×
×
×
×
×
หรือวิชาชีพไมนIอยกวารIอยละ 50 ตอป[
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป[สุดทIาย/บัณฑิตใหมที่ดีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
×
×
×
×
ไมนIอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย ไมนIอยกวา 3.5 จาก
×
×
×
คะแนนเต็ม 5.0

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป‚าหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป[การศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติตอไป ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตาม
ขIอ 1 – 5 และอยางนIอยรIอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวIในแตละป[
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูIสอน หรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช,แผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูIสอนในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณโดยผูIรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูIสอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหIแกอาจารยผูIสอน และผูIรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใชIใน
การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
4) ภาควิชาฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธการสอนของอาจารยตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผูIรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละป[โดยนักศึกษา
2) ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูIใชIบัณฑิต
5) ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยผูIทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (KPI) ในหมวดที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1) ผูIรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผูIรับผิดชอบหลักสูตร และผูIสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธการสอน
3) เชิญผูIทรงคุณวุฒิพิจารณา และใหIขIอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน
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ภาคผนวก ก
ส6วนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร ไดI เ ริ่ มทํ า การสอนตอเนื่ อ งมาตั้ ง แตป[
การศึ กษา 2529 และไดI ผ ลิ ต มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิ ว เตอรออกไปรั บใชI ป ระเทศมาแลI ว
กวา 50 คน จากการสอบถามมหาบัณฑิต ซึ่งจบ
การศึกษาและไดIนําวิชาตาง ๆ ที่ไดIเรียนในหลักสูตร
ไปประยุกตใชIในการทํางาน ประมวลไดIวาวิชาตาง ๆ
ที่มีในหลักสูตรยังคงใชIไดIดี แตเนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางดI า นเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอรมี การเปลี่ ย นแปลง
กIา วหนI าไปอยางมากมายในทศวรรษที่ ผานมา ภาค
วิชาฯ จึงเห็นสมควรแกเวลาที่จะตIองมีการปรับปรุ ง
แกIไขหลักสูตรใหIทันสมัยและครอบคลุมวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม ๆ มากยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร ไดIเริ่มทําการสอนตอเนื่องมา
ตั้งแตป[การศึกษา 2529 และไดIผลิตมหาบัณฑิตเปJน
จํานวนมาก เนื่องจากวิวัฒนาการทางดIานเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกI า วหนI า ไปอยาง
รวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงแกIไขหลักสูตรใหIทันสมัย
เพื่อใหIครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ มาก
ยิ่งขึ้น โดยเนIนการบูรณาการในสาขาวิชาตาง ๆ
ทางดI า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ไดI แ ก เครื อ ขาย
คอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรรมซอฟตแวร การประยุ ก ต
สารสนเทศชั้ น สู ง และปn ญ ญาประดิ ษ ฐ เพื่ อ ใหI
สามารถประยุ ก ตและพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี ท างดI า น
วิทยาการคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง

ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร มุ งเนI น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ใหI มี ค วามรูI
ความสามารถในวิทยาการคอมพิวเตอรควบคูกับการมี
คุณธรรม สามารถวิเคราะห วิจัย ทางดIานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และสามารถนําไปสูการถายทอดความรูI
ทางดIานคอมพิวเตอรแกผูIที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และต่ํากวาอุดมศึกษาไดI

ปรัชญา
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร มุงเนIนผลิตมหาบัณฑิตใหIมี
ความรูI ความสามารถในวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร
ควบคู กั บ การมี คุ ณ ธรรม สามารถวิ เ คราะห วิ จั ย
ศึ ก ษาหาความรูI ดI ว ยตนเองทางดI า นเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร และสามารถนํ า ความรูI ท างดI า น
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ไ ป ถ า ย ท อ ด แ ก ผูI ที่ ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา และต่ํากวาอุดมศึกษาไดI

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูI ความสามารถใน
วิทยาการคอมพิวเตอร ที่สามารถออกไปปฏิบั ติงาน
สนองความตIองการของหนวยงานทั้งของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน และสามารถไปศึ ก ษา/วิ จั ย ตอใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร
หรือสาขาวิชาที่ใกลIเคียงกันไดI

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูI ความสามารถและ
มีทักษะในวิทยาการคอมพิวเตอร ที่สามารถออกไป
ปฏิบัติงานสนองความตIองการของหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษา/
วิ จั ย ตอในระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาที่ใกลIเคียงกันไดI
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2550)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2555)

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอด
ความรูIทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรแกผูIที่ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาระดับอุดมศึกษา

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอด
ความรูIทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรแกผูIที่ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาระดับอุดมศึกษา

3. เพื่ อสงเสริ ม การศึ ก ษาและการวิ จั ย องคความรูI
วิ ท ยาการทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ซึ่ ง กํ า ลั ง
กIาวหนIาอยางรวดเร็วในขณะนี้

3. เพื่อพัฒนาองคความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร
สรI า งผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี
คุ ณภาพเปJ น ประโยชนตอการวิ จั ย และการเรี ย น
การสอน การบริการวิชาการ

4. เพื่ อ ใชI ท รั พ ยากรดI า นกํ า ลั ง คน สถานที่ และ
อุปกรณดIานคอมพิวเตอรที่มีอยูในภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร มหาวิ ทยาลัย สงขลานคริ นทรใหI เกิ ด
ประโยชนสูงสุด

4. เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง ดI า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิ ว เตอรที่ มี คุณธรรม จริ ย ธรรม และมี ความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลIอม

ส6วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบข,อแตกต6างระหว6างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
รวมไม6น,อยกว6า
หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
รวมไม6น,อยกว6า

แผน ก 1
36
36 หน6วยกิต

แผน ก 2
12
6
18
36 หน6วยกิต

แผน ข
12
18
6
36 หน6วยกิต

แผน ก 1
36
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน6วยกิต

แผน ก 2
12
6
18
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน6วยกิต

แผน ข
12
18
6
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน6วยกิต
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ส6วนที่ 3 การเปรียบเทียบข,อแตกต6างระหว6างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (2550)
หมวดวิชาบังคับ
344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
344-541
344-591
344-592
344-691

แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3

หมวดวิชาเลือก
344-561 การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
344-531 ระบบสนับสนุนงานบริหาร
344-582 เทคนิคการคํานวณ
344-526 สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-543 การออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-562 ระบบจัดการฐานขIอมูล
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
344-681 คอมพิวเตอรกราฟPกส
344-692 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
344-693 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
344-694 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
344-695 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
344-696 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
344-697 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
344-698 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
344-522 เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-523 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-524 ความปลอดภัยของระบบเครือขาย
344-525 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-551 กรรมวิธีวิศวกรรมซอฟตแวร
344-552 ระเบียบวิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรม
ซอฟตแวร
344-571 ปnญญาประดิษฐ

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
- วิชาเฉพาะดIาน
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
หมวดวิชาเลือก
344-535 สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-543 การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
344-562 การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
344-563 ระบบจัดการฐานขIอมูล
344-582 การคํานวณเชิงตัวเลข
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
344-674 คอมพิวเตอรกราฟPกส
344-691 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
344-692 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
344-693 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3
344-694 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4
344-695 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5
344-696 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
344-697 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7
344-531 เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
344-552 วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรม
ซอฟตแวร
344-571 ปnญญาประดิษฐ
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หลักสูตรเดิม (2550)
หมวดวิชาเลือก (ต6อ)
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
344-593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร
344-641 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
344-662 คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
344-671 การประมวลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-673 หุนยนต
344-682 รากฐานของการสรIางรูปแบบประสิทธิภาพ
การทํางาน
วิชาเลือกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรที่สอน
โดยภาควิชาฯ อื่น
240-524 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศ
และระบบขั้นสูง 1
240-540 พหุสื่อและการคํานวณบนเครือขาย 1
240-543 เครือขายชนิดแบนดกวIาง
240-544 เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรIสาย
และชนิดเคลื่อนที่
วิชาเลือกนอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
322-551 คณิตศาสตรประยุกต
346-541 การวิจัยดําเนินการ
346-542 เทคนิคการพยากรณ
หมวดวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
344-601 วิทยานิพนธ
344-602 วิทยานิพนธ
344-603 สารนิพนธ
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
ไมมี

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
หมวดวิชาเลือก (ต6อ)
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
ยกเลิก
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-621 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
344-662 คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-673 หุนยนต
ยกเลิก
344-564 การสืบคIนสารสนเทศ
วิชาเลือกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรที่สอน
โดยภาควิชาฯ อื่น
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
วิชาเลือกนอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
หมวดวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
344-601 วิทยานิพนธ
344-602 วิทยานิพนธ
344-603 สารนิพนธ
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
344-591 สัมมนา
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
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ส6วนที่ 1 ตารางข,อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงคหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ไดI เ ริ่ ม ทํ า การสอนตอเนื่ อ งมา
ตั้งแตป[การศึกษา 2529 และไดI
ผลิ ตมหาบัณฑิต เปJ นจํ านวนมาก
เนื่ อ งจากวิ วั ฒ นาการทางดI า น
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอรมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงกI า วหนI า ไปอยาง
รวดเร็ ว จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง แกI ไ ข
หลั ก สู ต รใหI ทั นส มั ย เพื่ อ ใ หI
ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยี
ใหม ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเนIนการ
บู ร ณาการในสาขาวิ ช าตาง ๆ
ทางดI า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร
ไดI แ ก เครื อ ขายคอมพิ ว เตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร การประยุกต
ส า ร ส น เ ท ศ ชั้ น สู ง แ ล ะ
ปnญ ญาประดิษฐ เพื่ อใหIส ามารถ
ประยุ ก ตและพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี
ทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรที่
มีประสิทธิภาพสูง

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร
มุงเนIนผลิตมหาบัณฑิตใหIมีความรูI
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น วิ ท ย า ก า ร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ค ว บ คู กั บ ก า ร มี
คุณธรรม สามารถวิ เ คราะห วิ จั ย
ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รูI ดI ว ย ต น เ อ ง
ทางดI า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร
และสามารถนํ า ความรูI ท างดI า น
คอมพิ ว เตอรไปถายทอดแกผูI ที่
ศึกษาในระดับ อุดมศึกษา และต่ํ า
กวาอุดมศึกษาไดI

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูI
ความสามารถและมี ทั ก ษะใน
วิทยาการคอมพิวเตอร ที่สามารถ
ออกไปปฏิ บั ติ ง านสนองความ
ตI อ งการของหนวยงานทั้ ง ของ
ภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน และ
สามารถไปศึกษา/วิจัยตอในระดับ
ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอรหรื อ สาขาวิ ช าที่
ใกลIเคียงกันไดI
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถ
สอนและถายทอดความรูIทางดIาน
วิทยาการคอมพิวเตอรแกผูIที่ศึกษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและต่ํ า กวา
ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่ อ พั ฒ นาองคความรูI ท าง
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร สรI า ง
ผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย และ
น วั ต ก ร ร ม ที่ มี คุ ณ ภ า พ เ ปJ น
ประโยชนตอการวิจัยและการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดIาน
วิทยาการคอมพิวเตอรที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และมี ความรั บผิ ด ชอบ
ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลIอม
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ส6วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล,องของวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิต ที่มีความรูI ความสามารถและมี
ทั ก ษะในวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ที่ ส ามารถออกไป
ปฏิ บั ติ ง านสนองความตI อ งการของหนวยงานทั้ ง ของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษา/วิจัยตอ
ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือ
สาขาวิชาที่ใกลIเคียงกันไดI

344-511
344-521
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-541
344-542
344-543
344-551
344-552
344-561
344-562
344-563
344-564
344-571
344-572
344-573
344-581
344-582
344-583
344-592
344-601
344-603
344-621
344-661
344-662

รายวิชาที่สอดคล,อง
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
ระบบสนับสนุนการจัดการ
การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
ระบบจัดการฐานขIอมูล
การสืบคIนสารสนเทศ
ปnญญาประดิษฐ
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ทฤษฎีการคํานวณ
การคํานวณเชิงตัวเลข
การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอดความรูI 344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
ท า ง ดI า น วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ก ผูI ที่ ศึ ก ษ า ใ น 344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
ระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาระดับอุดมศึกษา
344-531 เครือขายคอมพิวเตอรขัน้ สูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
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วัตถุประสงคของหลักสูตร

3. เพื่อพัฒนาองคความรูIทางวิทยาการคอมพิวเตอร สรIาง
ผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มีคุณภาพเปJ น
ประโยชนตอการวิจัย และการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ

344-535
344-541
344-542
344-543
344-551
344-552
344-561
344-562
344-563
344-564
344-571
344-572
344-573
344-581
344-582
344-583
344-591
344-592
344-601
344-603
344-621
344-661
344-662
344-671
344-672
344-673
344-674

รายวิชาที่สอดคล,อง
สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
ระบบสนับสนุนการจัดการ
การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
ระบบจัดการฐานขIอมูล
การสืบคIนสารสนเทศ
ปnญญาประดิษฐ
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ทฤษฎีการคํานวณ
การคํานวณเชิงตัวเลข
การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หุนยนต
คอมพิวเตอรกราฟPกส

344-591
344-592
344-603
344-602
344-601

สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
สารนิพนธ
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
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รายวิชาที่สอดคล,อง
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดIานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มี 344-511 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอตนเอง 344-521 องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
สังคม และสิ่งแวดลIอม
344-531 เครือขายคอมพิวเตอรขัน้ สูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-535 สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-543 การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
344-552 วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
344-562 การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
344-563 ระบบจัดการฐานขIอมูล
344-564 การสืบคIนสารสนเทศ
344-571 ปnญญาประดิษฐ
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
344-582 การคํานวณเชิงตัวเลข
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
344-591 สัมมนา
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ
344-602 วิทยานิพนธ
344-603 สารนิพนธ
344-621 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
344-662 คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-673 หุนยนต
344-674 คอมพิวเตอรกราฟPกส
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ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
นางนิษฐิดา เอลซ
วุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Engineering
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-541
344-591
344-601
344-602
344-603
344-692

รายวิชา
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
สถาปnตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
สัมมนา
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Rodnikorn, P., Elz, N., and Preechaveerakul, L., July 4 – 6, 2012, " SIPESAP: SIP Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of
the Fourth International Conference on Ubiquitous and Future Networks
(ICUFN 2012), Phuket, Thailand, pp. 296-300.
(2) Sangmee, P., Thanon, N., and Elz, N., April 24 – 26, 2012, “Anomaly
Detection Using New MIB Traffic Parameters based on Profile”,
Proceedings of the 8th International Conference on Computing Technology
and Advanced Information Technology Management, Korea.
(3) Jandaeng, C., Suntiamontut, W., and Elz, N., February 23 - 25, 2011,
“Waste Energy Reduction in Wireless Sensor Networks with Packet
Scheduling Alforithm”, Proceedings of the International Conference on
Embedded System and Intelligent Technology (ICESIT 2011).
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(4) ปnทมา แสงหมี และนิ ษฐิ ด า เอลซ, 7- 9 กั น ยายน 2554, “การประยุ ก ตใช,
Management Information Base (MIB) สําหรับข,อมูลโพรไฟลของระบบตรวจจับ
การบุกรุก”, Proceedings of the 15th International Computer Science and
Engineering Conference 2011 (ICSEC 2011), กรุงเทพ.
(5) พรชนก รอดนิกร, นิษฐิดา เอลซ และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 11 – 13 พฤษภาคม 2554,
“กลไกสร,างความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสัญญาณเชื่อมต6อของ SIP”, Proceedings
of the 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering (JCSSE), นครปฐม, หนIา 7-12.
(6) ชารีฟ มะมิง, นิธิ ทะนนท และนิษฐิดา เอลซ, 28 - 29 ตุลาคม 2553, “เครื่องมือ
วิเคราะหแพ็กเก็ตสําหรับการตรวจจับการโจมตีเครือข6ายขนาดเล็ก”, การประชุม
วิชาการระดับประเทศดIานเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2010) ครั้งที่ 3, โรงแรมดิเอม
เมอรัลด, กรุงเทพ, หนIา 47-52.
(7) Jandaeng, C., Suntiamontut, W., and Elz, N., November, 2010, “Packet
Scheduling to Minimize Packet Collision and Maximize Throughput for
Unslloted IEEE 802.15.4.”, Proceedings of the International Conference
on Intelligent Network and Computing (ICINC 2010).
(8) Jandaeng, C., Suntiamontut, W., and Elz, N., September 23 - 25, 2010,
“Throughput improvement of collision avoidance in wireless sensor
networks”, Proceedings of the International Conference on Wireless
Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM 2010,
Chengdu, China.
(9) อภิรดา ธาดาเดช, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “มาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO 19103: Geographic information Conceptual schema language”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแหงชาติประจํา ป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
(10) สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณนิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์, อภิรดา ธาดาเดช,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “แบบจําลองข,อมูล
ทรั พยากรน้ํา บริ เ วณลุ6มน้ํ า ทะเลสาบสงขลาโดยใช, ภาษาโครงร6 า งเชิ งแนวคิ ด ตาม
มาตรฐาน ISO 19103”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
(11) อุทัย วังชัยศรี, นิธิ ทะนนท และนิษฐิดา เอลซ, 14 - 17 มกราคม 2552, “ระบบเก็บ
ข,อมูลและพิสูจนตัวตนการใช,งานเครือข6ายสําหรับผู,ให,บริการอินเทอรเน็ตคาเฟ…”,
Proceedings of the National Conference on Computer Information
Technologies 2009 (CIT2009), มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย,
หนองคาย, หนIา 98-104.
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(12) สุ ธิ พัน ธ สุ ว รรณเวลา และนิ ษฐิ ด า เอลซ, 8 พฤษภาคม 2551, “Network
Management Query Language for Simple Network Management
Protocol (SNMP)”, Proceedings of the 5th International Joint Conference
on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2008), โรงแรมเฟลิกซ
ริเวอรแคว รีสอรท, กาญจนบุรี, หนIา 118-125.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Network Management, Network Security
นายภัทร อัยรักษ
วุฒิ Ph.D
สาขาวิชา Physics
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-511
344-573
344-601
344-602
344-603
344-695

รายวิชา
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
เครือขายประสาทเทียม
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Phanthong, T., Maki, T., Ura, T., Sakamaki T., and Aiyarak, P., 2014,
“Application of A* algorithm for real-time path re-planning of an
unmanned surface vehicle avoiding underwater obstacles”, in Journal
of Marine Science and Application, 13(1) 105-116.
(2) Thananimit, T., Pattanachot, W., and Aiyarak, P., 2010. “A Development
of Dye-sensitized Solar Cells Using Chlorophyll”, in Hatyai Academic
Journal, 8(1) 15-21.
(3) Chotikarn, P., Koedsin, W., Phongdara, B., and Aiyarak, P., 2010, “Low Cost
Submarine Robot”, in Songklanakarin Journal of Science and Technology,
Thailand, Vol. 32 No.5, pp. 513-518.
(4) Boonkhong, K., Karnjanadecha, M., and Aiyarak, P., 2010, “Impact Angle
Analysis of Bloodstains Using a Simple Image Processing Technique”,
Proceedings of the in Songklanakarin Journal of Science and Technology,
Thailand, Vol. 32 No. 2, pp. 169-173.
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1)

(2)

Sae-Lim, W., Wettayaprasit, W., and Aiyarak, P., 2013, “Leukemia
classification using deep belief network”, in Proceedings of the IASTED
International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA
2013.
Chotikarn, P., Aiyarak, P., and Phongdara, B., 2008, “The Design of Low
Cost Submarine Robot”, Proceedings of the Multidiscipline for
Sustainable Development, Thailand.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Hardware Programming, Artificial Intelligence, Mobile Programming, Computer
Simulation
นางสาวสุภาภรณ กานตสมเกียรติ
คุณวุฒิ วศ.ด.
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-551
344-552
344-561
344-601
344-602
344-603
344-695

รายวิชา
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
วิธีอยางเปJนทางการในวิศวกรรมซอฟตแวร
ระบบสนับสนุนการจัดการ
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) ปรัชญานีย ไทยเกิด, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ และอภิรดา ธาดาเดช, July –
December, 2010, “แบบจําลองต,นไม,การจําแนกแบบมีเงื่อนไขสําหรับสร,างกรณี
ทดสอบบนพื้นฐานของแผนภาพกิจกรรมของ UML”, Journal of Information
Science and Technology, Vol. 1, No. 2, หนIา 25-31.
(2) Kansomkeat S., and Rivepiboon W., March, 2008, “An Analysis Technique
to Increase Testability of Object-oriented Components”, The Journal
of Software Testing, Verification, and Reliability, In press - published
online, pp. 193-219.
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Intajag, S., and Kansomkeat, S., June 26 – 28, 2012, “Enhanced
Vegetation Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings
of the 8th International Conference on Information Science and Digital
Content Technology (ICIDT2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529.
(2) Pechtanun, K., and Kansomkeat, S., June 12 – 14, 2012, "Generation Test
Case from UML Activity Diagram Based on AC Grammar",
Proceedings of the International Conference on Computer & Information
science (ICCIS2012), Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, pp. 895899.
(3) กาญจนี เพชรทะนันท และสุภาภรณ กานตสมเกียรติ, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
2555, “การสร,างกรณีทดสอบบนพื้นฐานของไวยากรณ AbS โดยใช,แผนภาพ
กิจกรรม”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, หนIา
42-47.
(4) Intajag, S., Wettayaprasit, W., Kansomkeat, S., February 1 – 2, 2012, “HISBased Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,
Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST
2012), Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592.
(5) Kansomkeat, S., Thiket, P., and Offutt, J., October, 2010, “Generating Test
Cases from UML Activity Diagrams Using the Condition – Classification
Tree Method”, Proceedings of the 2nd International Conference on
Software Technology and Engineering (ICSTE 2010) San Juan, Puerto Rico,
USA, pp. 62-66.
(6) Kansomkeat, S., Offutt, J., Abdurazik , A., and Baldini A., August, 2008, “A
Comparative Evaluation of Tests Generated from Different UML
Diagrams”, Proceedings of the Ninth ACIS International Conference on
Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and
Parallel/Distributed Computing (SNPD 2008), Phuket, Thailand, pp. 867-872.
(7) อภิรดา ธาดาเดช, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “มาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ ISO/ TC211 ISO 19103: Geographic information - Conceptual
Schema language”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
(8) สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณนิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์, อภิรดา ธาดาเดช,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “แบบจําลองข,อมูล
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ทรั พยากรน้ํา บริ เ วณลุ6มน้ํ า ทะเลสาบสงขลาโดยใช, ภาษาโครงร6 า งเชิ งแนวคิ ด ตาม
มาตรฐาน ISO 19103”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Software Testing, Software Engineering
นายอํานาจ เปาะทอง
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-541
344-551
344-601
344-602
344-603
344-694

รายวิชา
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟตแวร
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Pohthong, A., and Sriyanaluk, S., October 26 - 27, 2012, “A Packaging
Support System for Open Source Software”, Proceedings of the
International Conference on Information Communication and
Management (ICICM2012), Hong Kong, IACSIT Press, V.55(2012), 108-112.
(2) Pohthong, A. and Waemong, I., November 25 - 27, 2011, “A Prototype of
An Electronic Business System using Agile Methodology : A Case
Study for The On-Line OTOP Store Systems in Thailand”, Proceedings
of the International Conference on Computer Technology and
Development, Chengdu, China, ASME Press, V.2(2011), 107-111.
(3) Pohthong, A. and Phaiboonphuthiphong, C., May 2 – 4, 2011, “An
Electronic Negotiation Coordinator for Software Development in
Service-Oriented Environments”, Proceedings of the International
Computer Science and Information Technology: Computer
Communication and Management, IACSIT Press, V. 5 (2011), 513-517.
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(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Malathong, S. and Pohthong, A., May 12 – 14, 2010, “A Framework of
Data Integration and Services for Supporting Relief Activities of
Victims Affected by the Violence in the Southern Border Provinces
of Thailand”, Proceedings of the 7th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering, Bangkok, Thailand.
Kala, S., Isaramalai, S., and Pohthong, A., January, 2010, “Electronic
Learning and Constructivism: A Model for Nursing Education”,
Proceedings of the Nurse Education Today, Volume 30, pp. 61-66.
Pohthong, A. and Sing-Eiam, A., May 20 – 22, 2009, “Enhancing A
Departmental Database for Educational Quality Assurance Using
Malcolm Baldrige National Quality Award (NBNQA) Model”,
Proceedings of the Association of Southeast Asian Institutions of Higher
Learning (ASAIHL2009), Pegasus Reef Hotel, Sri Lanka.
อิสมาแอ ลาเตะเกะ และอํานาจ เปาะทอง, 13 – 15 พฤษภาคม 2552, “ต,นแบบ
ระบบเสนอแนะแบบออนไลนเพื่อการจัดการความรู,ในองคกร”, Proceedings of the
6th International Joint Conference on Computer Science and Software,
ภูเก็ต.
ชัยวัฒน ไพบูลยพุฒิพงศ และอํานาจ เปาะทอง, 6 - 7 พฤศจิ กายน 2551,“กรอบ
แนวคิ ด การเจรจาต6 อรองสํา หรั บการพั ฒนาซอฟตแวรเชิ งบู ร ณาการโดยการเพิ่ ม
สมรรถะของแบบจําลองวุฒิภาวะความสามารถแบบบูรณาการ”, Proceedings of
the 2nd National Conference on Information Technology 2008, โรงแรม
แกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน, กรุงเทพ.
สุธิพร ขุนทอง และอํานาจ เปาะทอง, 6 - 7 พฤศจิกายน 2551, “ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการภาระงานของนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสกรณีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”, Proceedings of the 2nd
National Conference on Information Technology 2008, โรงแรมแกรนดเมอร
เคียว ฟอรจูน, กรุงเทพ.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Software Engineering, Information System, Knowledge Management, Programming
Language Concept
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นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ อาจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-581
344-582
344-601
344-602
344-603
344-695

ทฤษฎีการคํานวณ
การคํานวณเชิงตัวเลข
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Wangmaeteekul, P., and Budgen, D., 2011, “Using Agents to Create a
University Timetable Addressing Essential & Desirable Constraints and
Fair Allocation of Resources”, Proceedings of the IADIS International
Conference Intelligent Systems and Agents, pp. 137-142.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Theory of Computation, Solving Real-world Complex Problems, Multi-agent System,
Management Information System, Decision Support System
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ภาคผนวก ง
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
นายสาธิต อินทจักร
คุณวุฒิ วศ.ด.
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ‚า
ตําแหน6งทางวิชาการ รองศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-583
344-601
344-602
344-603
344-671
344-674
344-693

รายวิชา
การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอรวิชัน
คอมพิวเตอรกราฟPกส
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3

หน6วยกิต
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Intajag S., Tipsuwanpon, V., and Cheevasuwit, F., 2008. “SAR
Segmentation using Anisotropic Diffusion”, Proceedings of the Vol.
128, No. 2, IEEJ Trans. on Electronics, Information and System, pp. 260280.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Intajag, S., Wettayaprasit, W., Kansomkeat, S., February 1 – 2, 2012, “HISBased Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,
Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST 2012, Kuala
Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587-592.
(2) Intajag, S., and Kansomkeat, S., June 26 – 28, 2012, “Enhanced
Vegetation Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings
of the 8th International Conference on Information Science and Digital
Content Technology (ICIDT2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529.
(3) สาธิต อินทจักร, วิภาดา เวทยประสิทธิ, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1
มิ ถุ น ายน 2555, “การหลอมรวมข, อ มู ล สํ า หรั บ ภาพถ6 า ยดาวเที ย ม ธี อ อส”,
Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE), pp. 64-70.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Intajag, S., Wettayaprasit, W., and Kodchabudthada, W., October 27 -30,
2010, “Evaluation of Fusion Techniques for Pan-sharpened THEOS
Imagery”, Proceedings of the International Conference on Control
Automation and Systems (ICCAS), Gyeonggi, Korea, pp. 1,010-1,014.
Intajag, S., Chitwong, S., and Sukkasem, N., 2009, “Speckle Noise
Filtering with Generalized Gamma Distribution”, Proceedings of the
ICROS-SICE International Joint Conference, Fukuoka International Congress
Center, Fukuoka, Japan, pp. 5457-5462.
Intajag, S., and Sukkasem, N., August 25 – 27, 2009, “Speckle Filtering
by Generalized Gamma Distribution”, Proceedings of the Fifth
International Joint Conference on INC, IMS and IDC, pp. 1,335-1,338.
Intajag, S., Tipsuwanporn, V., and Chatthai, R., March 31 – April 2, 2009,
“Retinal Image Enhancement in Multi-mode Histogram”, Proceedings
of the World Congress on Computer Science and Information Engineering,
Los Angeles, U.S.A., pp. 745-749.
Intajag, S., Laohasongkram, P., and Chatree, P., October 14 – 17, 2008,
“Retinal Image Enhancement by Indices of Fuzziness”, Proceedings of
the SICE International Joint Conference, Seoul, Korea, pp. 534-537.
Intajag, S., Chatthai, R., and Tipsuwanpon, V., October 14 – 17, 2008,
“Retinal Image Enhancement by Index of Fuzziness in Multi-Mode
Histogram”, Proceedings of the International Conference on Control,
Automation and Systems, Seoul, Korea, pp. 3,168-3,173.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Soft Computing, Statistical Signal Processing
นางสาวนทีกานต สุเมธสิทธิกุล
คุณวุฒิ วท.ม.
สาขาวิชา ชีวสถิติ
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะหแบบจําลอง
344-603 สารนิพนธ
344-692 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2

หน6วยกิต
3(3-0-6)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Sumetsittikul, N., October 23 - 25 2012, “Computer Applications in the
Constitution of the Kingdom of Thailand with Buddhism
Religion”,Proceedings of the ISSDM 2012 : 2012 6th International
Conference on New Trends in Information Science, Service Science and
Data Mining (NISS, ICMIA and, NASNIT), Taipei, Taiwan.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Simulation, Computer Application
นายปรีชา วงศหิรัญเดชา
คุณวุฒิ วท.ม.
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-562
344-563
344-603
344-693

รายวิชา
การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
ระบบจัดการฐานขIอมูล
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Vonghirandecha, P., Wettayaprasit, W., and Skrbic, S., May 2 – 3, 2011,
“An Automatic SQL Grader Using Fuzzy Query”, Proceedings of the 5th
PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
(ICET2011), Phuket, pp. 325-329.
(2) Vonghirandecha, P., and Wettayaprasit, W., September 16 – 17, 2009,
“Public Health Knowledge Management System Using CoPs and OLAP
for Prik Municipality Songkhla Province Thailand”, Proceedings of the
2nd International Conference Ambient Intelligence Forum 2009 (AMIF
2009), Czech Republic, pp.56-65.
2.3 หนังสือ/ตํารา
(1) ปรีชา วงศหิรัญเดชา. “ระบบฐานข,อมูล”, กรุงเทพฯ : แดเน็กซ อินเตอรคอรปอเรชั่น,
344 หนIา, 2554.
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3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Database Systems
นางสาวลัดดา ปรีชาวีรกุล
คุณวุฒิ วท.ด.
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-521
344-592
344-601
344-602
344-603
344-621
344-696
344-697

รายวิชา
องคประกอบและสถาปnตยกรรมคอมพิวเตอร
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7

หน6วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L.,
August 3 – 4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality
Assessment”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 4,
no. 4, pp. 404-408.
(2) Preechaveerakul, L., Kaewnopparat, W., and SaeLee, D., 2009, “A
Missing Piece of RSS Technology”, Informatics Economica Journal, Vol.
13, No. 3, pp. 119-131.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) ทิตยา จันทรสุข และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 9 - 10 พฤษภาคม 2555, “ระบบสอนการรู,
สารสนเทศและทดสอบการรู,สารสนเทศออนไลน”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ดIานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCCIT 2012), ชลบุรี, ประเทศ
ไทย
(2) นิวัฒน นุนชูผล, สุพัฒนศักดิ์ เลิศพัฒนาไทย และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 9 – 10 พฤษภาคม
2555, “ระบบการค,น คื น สารสนเทศภู มิศ าสตรบนแอนดรอยด กรณี ศึ กษา :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ6”, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
ดIานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCCIT 2012), ชลบุรี, ประเทศ
ไทย.
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Khundam, C. and Preechaveerakul, L., Jane 18 – 20, 2011, “Determining
Optimal Retrieval Points Mechanism for RSS Documents”, Proceedings
of the 2011 3rd International Conference on Advanced Computer Control
(ICACC), Harbin, pp. 644-649.
(4) Rodnikorn, P., Elz, N., and Preechaveerakul, L., July 4 – 6, 2012, " SIPESAP: SIP Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of
the Fourth International Conference on Ubiquitous and Future Networks
(ICUFN 2012), Phuket, Thailand, pp. 296-300.
(5) Sainui, J., and Preechaveerakul, L., Chaisorn, l., December 13 - 16, 2011,
"An Image - Based Video Copy Detection using Ordinal Bitmap
Signature", Proceedings of the 8th International Conference on
Information Communications and Signal Processing, (ICICS 2011), ShangriLa Hotel, Singapore, pp. 1-5.
(6) Boonsin, M., Wettayaprasit, W. and Preechaveerakul, L., May 19 - 21, 2010,
“Improving of Mean Shift Tracking Algorithm Using Adaptive
Candidate Model”, Proceedings of the 2010 International Conference on
Electrical Engineering/Electronic Computer Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON), Chiang Mai, Thailand, pp. 894-898.
(7) ตวนกัสฟ[ หะมะ, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน วณิชโยบล, 12 - 14 พฤษภาคม,
2553, “การสอบถามเอกสาร XML ที่ถูกเข,ารหัสซึ่งจัดเก็บไว,ในฝL’งของผู,ให,บริการ”,
Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE 2010), กรุงเทพ, ประเทศไทย.
(8) Thamrongrat, P., Preechaveerakul, L., and Wettayaprasit, W., August 8 -11,
2009, “A Novel Voting Algorithm of Multi-Class SVM for Web Page
Classification”, Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on
Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2009). Beijing,
China, pp. 327-331.
(9) Duemong, F., Preechaveerakul, L., and Vanichayobon, S., April 3 - 5, 2009,
"FIAST: A Novel Algorithm for Mining Frequent Itemsets ", Proceedings
of the International Conference on Future Computer and Communication
(ICFCC 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 140-144.
(10) Preechaveerakul, L., and Kaewnopparat, W., March 7 - 9, 2009, "A Novel
Approach:Secure Information Notifying System using RSS Technology",
Proceedings of the 2009 International Conference on Future Networks ,
Bangkok, Thailand, pp. 95-99.
(11) Sangkhum, C., Preechaveerakul, L., and Wettayaprasit, W., December 20 22, 2008, "An Automatic Filtering Approach for News Video Feeds on
TCP/IP-Based Mobile Devices", Proceedings of the ICCEE 2008
(3)
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(12)

(13)

(14)

(15)

International Conference on Computer and Electrical Engineering, Phuket,
Thailand, pp. 521-525.
ธนพร พันธเมธาฤทธิ์, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และพรชัย พฤกษภัทรานนต, 20 - 21
พฤศจิกายน 2551, "การเปรียบเทียบวิธีการแบ6งกลุ6มแบบไม6 มีผู,สอนเพื่อแยก
เซลลมะเร็งเต,านมที่ถูกย,อมสีออกจากพื้นหลังของภาพ", Proceedings of the 12th
National Computer Science and Engineering Conference, พัทยา, ประเทศไทย,
หนIา 286-292.
วิชุตา แกIวนพรัตน และลัดดา ปรีชาวีรกุล, 20-21 พฤศจิกายน, 2551, "กลไกแจ,งข,อมูล
ข6าวสารที่ปลอดภัยด,วยเทคโนโลยี RSS สําหรับผู,ใช,อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่",
Proceedings of the 12th National Computer Science and Engineering
Conference, พัทยา, ประเทศไทย, หนIา 483-489.
Wettayaprasit, W., Panrat, T., and Preechaveerakul, L., July 13 – 17, 2008,
“Feature Extraction of Protein Sequence Analysis Using n-Grams
Weight Balance Frequency and Neural Networks”, Proceedings of the
International conference on Research, Innovation and Vision for the Future
in Computing & Communication Technologies (IEE RIVF 2008), Ho Chi Minh
City, Vietnam, pp. 247-250.
ชารวีย แสงขํา, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทยประสิทธิ์, 7 - 9 พฤษภาคม 2551,
"ระบบคัดกรองวีดิโอข6าวอัตโนมัติสําหรับผู,ใช,อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่", Proceedings
of the 5th International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE2008), กาญจนบุรี, ประเทศไทย, หนIา 210-217.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Internet Computing, Mobile Computing, Information Retrieval, Information Security
นางวิภาดา เวทยประสิทธิ์
วุฒิ วท.ด.
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-571
344-572
344-573
344-592
344-601
344-602
344-603

ปnญญาประดิษฐ
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
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344-673 หุนยนต
344-693 หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3

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

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) สาธิต อินทจักร, วิภาดา เวทยประสิทธิ, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1
มิ ถุ น ายน 2555, “การหลอมรวมข, อ มู ล สํ า หรั บ ภาพถ6 า ยดาวเที ย ม ธี อ อส”,
Proceedings of the Ninth International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE), pp. 64-70.
(2) อับดุลเลาะ บากา, วิภาดา เวทยประสิทธิ์ และศิริรัตน วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณน้ําท6วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ6”, Proceedings of the 9th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012),
Bangkok.
(3) Wichaidit, S., Chaiwong, K., Wardkean, P., and Wettayaprasit, W., May 25 –
27, 2012, “New Hybrid Adaptive Ant Colony Optimization and SelfOrganizing Map for DNA Microarray Group Finging”, Proceedings of the
IEEE International Conference on Computer Science and Automation
Engineering (CSAE 2012), Zhangjiajie, China. pp. 444-447.
(4) Tippayawong, S., Somboonsuk, B., Towattana, P., Wattayaprasit, W., April
21, 2555, “Research Management Information System in Songkhla Lake
Basin in the South of Thailand”, Proceedings of the 4th International
Conference on Humanities and Social Science, Faculty of Liberal Arts,
Prince of Songkla University, Thailand, pp. 13-20.
(5) Intajag, S., Wettayaprasit, W., Kansomkeat, S., February 1 – 2, 2012, “HISBased Fusion to Enhance Vegetation Zone in THEOS Imagery”,
Proceedings of the Advances in Biomedical Engineering (APEST
2012), Kuala Lumpur, Malaysia, Vol.6, pp. 587- 592.
(6) Vonghirandecha, P., Wettayaprasit, W., and Skrbic, S., May 2 – 3, 2011,
“An Automatic SQL Grader Using Fuzzy Query”, proceedings of the
5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology
(ICET2011), Phuket, pp. 325-329.
(7) Tippayawong, S., Somboonsuk, B., Towattana, P., and Wattayaprasit, W.,
August 8 – 10, 2011, “Information System Development for the
Research Management in Songkhla Basin, Southern Thailand”,
Proceedings of the 7th National Agricultural System Conference,
Mahasarakham, Thailand, pp. 30-41.
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(8) Intajag, S., Wettayaprasit, W., and Kodchabudthada, W., October 27 – 30,
2010, “Evaluation of Fusion Techniques for Pan-sharpened THEOS
Imagery”, Proceeding of the International Conference on Control
Automation and Systems (ICCAS), Korea, pp. 1010-1014.
(9) Boonsin, M., Wettayaprasit, W., and Preechaveerakul, L., May 19 - 21, 2010,
“Improving of Mean Shift Tracking Algorithm Using Adaptive
Candidate Model”, Proceedings of the International Conference
on Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON). Chiang Mai, Thailand, pp. 894-898.
(10) Chunoi, W., Preechaveerakul, L., and Wettayaprasit, W., May 12 – 14,
2010, “Web Page Classification Using FCA Feature Reduction”,
Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer
Science and Software Engineering (JCSSE 2010), Vol. 2, Ramkhamhaeng
University, Bangkok, Thailand, pp. 235-240.
(11) Thamrongrat, P., Preechaveerakul, L., and Wettayaprasit, W., August 8 -11,
2009, “A Novel Voting Algorithm of Multi-Class SVM for Web Page
Classification”, Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on
Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2009), Beijing,
China, pp. 327-331.
(12) Kongmanee, T., Vanichayobon, S., and Wettayaprasit, W., August 8 – 11,
2009, “The TF-IDF and Neural Networks Approach for Translation
Initiation Site Prediction”, Proceedings of the 2nd IEEE International
Conference on Computer Science and Information Technology (IEEE ICCSIT
2009). Beijing, China. pp. 318-322.
(13) Kongmanee, T., Vanichayobon, S., and Wettayaprasit, W., July 24 – 25,
2009, “The Efficiency of n-gram and TF-IDF Techniques for Translation
Initiation Site Prediction”, Proceedings of the Conference on Knowledge
and Smart Technologies (KST-2009), Burapha University, Chonburi,
Thailand, pp. 318-322.
(14) Thamrongrat, P., Preechaveerakul, L., and Wettayaprasit, W., July 24 – 25,
2009, “WebPage Classification Using Feature Reduction and MultiClass SVM”, Proceedings of the Conference on Knowledge and Smart
Technologies (KST-2009), Burapha University, Chonburi, Thailand.
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(15) Sangkhum, C., Preechaveerakul, L. and Wettayaprasit, W., December 20 –
22, 2008, “An Automatic Filtering Approach for News Video feeds on
TCP/IP-Based Mobile Devices”, Proceedings of the International
Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2008), Phuket,
Thailand, pp. 521-525.
(16) Nimkanjana, K., Vanichayobon, S., and Wettayaprasit, W., December 20 –
22, 2008, “Auto-Indexing Selection Technique in Database under
Space Usage Constrant Using FP-Growth and Dynamic Programming”,
Proceedings of the ICCEE 2008, Phuket, Thailand, pp. 932-935.
(17) Wettayaprasit, W., Panrat, T. and Preechaveerakul, L., July 13 – 17, 2008,
“Feature Extraction of Protein Sequence Analysis Using n-Grams
Weight Balance Frequency and Neural Networks”, Proceedings of the
International conference on Research, Innovation and Vision for the Future
in Computing & Communication Technologies (IEE RIVF 2008), Ho Chi Minh
City, Vietnam, pp. 247-250.
(18) ชารวีย แสงขํา, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทยประสิทธิ์, 7 - 9 พฤษภาคม 2551,
"ระบบคัดกรองวีดิโอข6าวอัตโนมัติสําหรับผู,ใช,อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่", Proceedings
of the 5th International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE2008), กาญจนบุรี, ประเทศไทย, หนIา 210-217.
(19) อภิรดา ธาดาเดช, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “มาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ ISO/ TC211 ISO 19103: Geographic Information - Conceptual
Schema language”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
(20) สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณนิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์, อภิรดา ธาดาเดช,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “แบบจําลองข,อมูล
ทรั พยากรน้ํา บริ เ วณลุ6มน้ํ า ทะเลสาบสงขลาโดยใช, ภาษาโครงร6 า งเชิ งแนวคิ ด ตาม
มาตรฐาน ISO 19103”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Knowledge Management, Data Mining, Expert Systems, Artificial Intelligence, Neural
Network
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นางสาวศิริรัตน วณิชโยบล
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-511
344-562
344-563
344-564
344-601
344-602
344-603
344-661
344-662
344-694

รายวิชา
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
ระบบจัดการฐานขIอมูล
การสืบคIนสารสนเทศ
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขIอมูล
คลังขIอมูลและการสืบเสาะขIอมูล
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S., and Preechaveerakul, L.,
August 3 – 4, 2012, “Comparative Classifiers for Software Quality
Assessment”, International Journal of Engineering and Technology, vol. 4,
no. 4, pp. 404-408.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Keawpibal, A., Wattanakitrungroj, N., and Vanichayobon, S., April 24 – 26,
2012, “Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query”,
Proceedings of the 2012 8th International Conference on Computing
Technology and Information Management (ICCM), Seoul, Korea, pp. 293298.
(2) อับดุลเลาะ บากา, วิภาดา เวทยประสิทธิ์ และศิริรัตน วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณน้ําท6วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ6”, Proceedings of the 9th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012),
Bangkok.
(3) Jakawat, W., and Vanichayobon, S., December 13 – 16, 2011, "QBE : A
Queriable Binary Encoding Index for XML document ", Proceedings of
the 8th International Conference on Information Communications and
Signal Processing (ICICS 2011), Shangri-La Hotel, Singapore. pp. 1-5.
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(4) มัลลิกา รัตพันธ, ศิริรัตน วณิชโยบล และวรารัตน จักรหวัด, 11 – 13 พฤษภาคม
2554, “XDComp: เทคนิ คบี บอั ดเอกสาร XML ที่มีประสิทธิภ าพสําหรับการ
สอบถาม”, Proceedings of the Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE 2011), มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
(5) Jakawat, W. and Vanichayobon, S., June 7 – 10, 2011, "An Efficient XML
Tree Indexing Technique", Proceedings of the International Journal of
Arts & Sciences (IJAS) Conference, France.
(6) ตวนกัสฟ[ หะมะ, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และศิริรัตน วณิชโยบล, 12 - 14 พฤษภาคม, 2553,
“การสอบถามเอกสาร XML ที่ ถู ก เข, า รหั สซึ่ งจั ด เก็ บไว, ใ นฝL’ งของผู, ใ ห, บริ ก าร”,
Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering (JCSSE 2010), กรุงเทพ, ประเทศไทย.
(7) Weahama, W., Vanichayobon, S. and Manfuekphan, J., March 8 – 10, 2009,
“Using Data Clustering to Optimize Scatter Bitmap Index for
Membership Queries”, Proceedings of the International Conference on
Computer and Automation Engineering, 2009. ICCAE '09, Bangkok, pp. 174178.
(8) Duemong, F., Preechaveerakul, L. and Vanichayobon, S., April 3 - 5, 2009,
"FIAST: A Novel Algorithm for Mining Frequent Itemsets ", Proceedings
of the International Conference on Future Computer and Communication
(ICFCC 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 140-144.
(9) Kongmanee, T., Vanichayobon, S. and Wettayaprasit, W., August 8 - 11,
2009, “The TF-IDF and Neural Networks Approach for Translation
Initiation Site Prediction”, Proceedings of the 2nd IEEE International
Conference on Computer Science and Information Technology (IEEE
ICCSIT 2009). Bejing, China, pp. 318-322.
(10) Sainui J., Vanichayobon S., and Wattanakitrungroj, N., December 20 – 22,
2008, “Optimizing Encoded Bitmap Index Using Frequent Itemsets
Mining”, Proceedings of the 2008 International Conference on Computer
and Electrical Engineering (ICCEE 2008), Phuket, Thailand, pp. 511-515.
(11) Nimkanjana, K., Vanichayobon, S. and Wettayaprasit, W., December
20 – 22, 2008, “Auto-Indexing Selection Technique in Databases under
Space Usage Constraint Using FP-Growth and Dynamic Programming”,
Proceedings of the ICCEE 2008, Phuket, Thailand, pp. 932-935.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Database, Data Warehouse, Data Mining, Information Retrieval, Parallel Computing
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นางอภิรดา ธาดาเดช
วุฒิ M.Sc.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-551
344-562
344-603
344-693

รายวิชา
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟตแวร
การจัดการฐานขIอมูลและระเบียบแฟ‚มขIอมูล
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) ปรัชญานีย ไทยเกิด, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ และอภิรดา ธาดาเดช, July –
December, 2010, “แบบจําลองต,นไม,การจําแนกแบบมีเงื่อนไขสําหรับสร,างกรณี
ทดสอบบนพื้นฐานของแผนภาพกิจกรรมของ UML”, Journal of Information
Science and Technology, Vol. 1, No. 2, หนIา 25-31.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) อภิรดา ธาดาเดช, สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “มาตรฐานระบบ
ภูมิสารสนเทศ ISO/ TC211 ISO 19103: Geographic information Conceptual schema language”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
(2) สุภาภรณ กานตสมเกียรติ, พรรณนิภา แซอึ้ง, วิภาดา เวทยประสิทธิ์, อภิรดา ธาดาเดช,
นิษฐิดา เอลซ และนาตยา จึงเจริญธรรม, 21 - 23 มกราคม 2552, “แบบจําลองข,อมูล
ทรั พยากรน้ํา บริ เ วณลุ6มน้ํ า ทะเลสาบสงขลาโดยใช, ภาษาโครงร6 า งเชิ งแนวคิ ด ตาม
มาตรฐาน ISO 19103”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ ประจําป[ 2551, เมืองทองธานี, กรุงเทพ.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Software Engineering and Software Testing
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ผู,ช6วยศาสตราจารยอิว ไอยรากาญจนกุล
คุณวุฒิ M.Sc.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ ผูIชวยศาสตราจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-542
344-543
344-603
344-674
344-694

โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสรIางระบบปฏิบัติการ
สารนิพนธ
คอมพิวเตอรกราฟPกส
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4

หน6วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-18-0)
3(3-0-6-)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม ไมมี
2.3 หนังสือ/ตํารา
(1)

อิ ว ไ อ ย ร า ก า ญ จ น กุ ล , “ ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ขี ย น ค อ ม ไ พ เ ล อ ร ” , โ ร ง พิ ม พ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 421 หนIา, 2551.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Compiler, Operating Systems, Computer Graphics
นางจารุณี ดวงสุวรรณ
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน6งทางวิชาการ อาจารย
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-672
344-601
344-602
344-603
344-692

รายวิชา
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ
หัวขIอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2

หน6วยกิต
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Liu, K., Duangsuwan, J., and Huang, Z., 2011,"Intelligent Agents Enabling
Negotiated Control of Pervasive Environments", Chiang Mai Journal of
Science, Vol.38, pp. 99-12.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล6ม
(1) Duangsuwan, J., and Liu, K., 2010, "A Multi-Agent System for
Intelligent Control: Norm Approach", Proceedings of the 2nd
international conference on agents and artificial intelligence
(ICAART2010) Valencia, Spain, pp. 22 – 29.
(2) Duangsuwan, J., and Liu, K., 2010, "Applying Agent Technology to
Improve Comfort Preference and Energy Efficiency in Intelligent
Environments", Proceedings of the 2010 International Computer
Science and Engineering Conference (ICSEC 2010), Chiang Mai, Thailand.
(3)

Duangsuwan, J., and Liu, K., 2009, "An Extended-EDA Model for
Intelligent Building Control", Proceedings of the International
Association for Development of the Information Society (IADIS) on
Applied Computing 2009 Rome, Italy, pp. 49-53.

(4)

Duangsuwan, J., and Liu, K., 2009, "Normative Multi-Agent System for
Intelligent Building Control", Proceedings of the 2009 Pacific-Asia
Conference on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE
2009), Shenzhen, China, pp. 197-200.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Agent Technology, Multi-Agent Systems, Intelligent Building Control System,
Normative System, Artificial Intelligent, Natural Language Processing.
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ
นางเลขา ไชยสร
วุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Multimedia
ตําแหน6งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปD
(1) Chaisorn, L., and Fu, X., , 2012, “A Hybrid Approach for Image/Video
Content Representation and Identification”, Proceedings of the
International Conference IEEE ICIEA, Singapore.
(2) Wah, W, K., Yantao, Z., and Chaisorn, L., November 28 - 1 December,
2011,“Known ‐ Item Video Search via Query to Modality Mapping”,
Proceedings of the International Conference ACM MM, Arizona, USA.
(3) Chaisorn, L., Yantao, Z., and Sim, K., December 13 - 16, 2011, “Known Item Search (KIS) in Video: Survey”, Proceedings of the International
Conference ICICS 2011 Experience and Trend, Singapore.
(4) Sainui, J., Prechaveerakul, L., and Chaisorn, L., December 13 - 16, 2011,
“An Image‐Based Video Copy Detection using Ordinal Bitmap
Signature” Proceedings of the International Conference ICICS 2011,
Singapore.
(5) Chaisorn, L., Sainui, J. and Manders, C., 2010, “A Bitmap Indexing
Approach for Video Signature and Copy Detection”, Proceedings of
the International Conference IEEE ICIEA 2010, Taiwan.
(6) Chaisorn, L., Fu. Z. and Manders, C., December 14 – 17, 2010, “A
Hierarchical Filtering Approach For Detecting Visual Effects in Video”
Proceedings of the International Conference of Asia - Pacific Signal and
Information Processing Annual Summit and Conference (APSIPA ASC),
Singapore.
(7) Chaisorn, L., Kok, T. S. and Sainui, J., December 14 – 17, 2010, “Video
Infringement Detection for Online Video Sharing and Distribution”,
Proceedings of the International Conference of Asia - Pacific Signal and
Information Processing Annual Summit and Conference (APSIPA ASC),
Singapore.
(8) Chaisorn, L., Fu, Z. and Manders, C., December 14 – 17, 2010, “A
Hierarchical Filtering Approach For Copy Detection in Video Sharing
Network” Proceedings of the International Conference of Asia - Pacific
Signal and Information Processing Annual Summit and Conference
(APSIPA ASC), Singapore.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Tan, H, L., Zhu, H. and Chaisorn, L., December 14 – 17, 2010, “Musical
Instrument Classification of Solo Phrases using Tuning Factor and
Percussive Factor” Proceedings of the International Conference of
Asia - Pacific Signal and Information Processing Annual Summit and
Conference (APSIPA ASC), Singapore.
Chaisorn, L., Sainui, J., and Manders, C., September 26 – 29, 2010, “Fast
And Efficient Video Signature Generation And Matching For Online
Video Sharin”, Proceedings of the 2010 International Conference on
Image Processing (ICIP), Hong Kong.
Chaisorn, L., Tan, H. L., Zhu, Y., and Kok, T. S., June 21 – 23, 2010, “An
Efficient Video Signature & Bitmap Indexing Algorithm for Video Copy
Detection” Proceedings of the IEEE International Conference on Green
Circuits and Systems 2010 (ICGCS 2010), Shanghai, China.
Chaisorn, L., Sainui, J. and Manders, C., July 11 – 14, 2010, “Detection of
Illegal transfer of Videos over the Internet”, Proceedings of the Visual
Communications and Image Processing 2010 (VCIP 2010), Huangshan,
China.
Chaisorn, L., Sainui, J. and Manders, C., July 11 – 14, 2010, “A Fast and
Efficient Framework for Indexing and Detection of Modified Copies in
Video” Proceedings of the Visual Communications and Image Processing
2010 (VCIP 2010), Huangshan, China.
Chaisorn, L., Sainui, J. and Manders, C., June 15 – 17, 2010, “A Bitmap
Indexing Approach for Video Signature and Copy Detection”,
Proceedings of the IEEE ICIEA 2010, Taichung, Taiwan.
Li T. H. , Yongwei, Z., Chaisorn, L. and Rahardja, S., May 30 – June 2, 2010,
“Audio Onset Detection using Energy-based and Pitch-Base
Processing”, Proceedings of the IEEE ISCAS 2010, Paris, France.
Chaisorn, L., Manders C., Sainui J. and Kok T. S., January 22 – 24, 2010
“Visualization and Security Issues for Video Sharing and Transfer
over Networks”, Proceedings of ICCMS 2010, Sanya, China.
Chaisorn, L., and Manders, C., December 8 - 10, 2009, “A Simplified
Ordinal - Based Method for Video Signature”, Proceedings of the ICICS
2009, Macau.
Shiang, K. T., Manders, C., and Chaisorn, L., November 23 - 26, 2009,
“Evaluation and Analysis of an Ordinal - Based Approach to Video
Signature”, Proceedings of the IEEE TENCON 2009, Singapore.
Tan, H. L., Zhu, Y., and Chaisorn, L., Japan, 2009, “MIREX 2009 Audio
Onset Detection”, Proceedings of the MIREX 2009, Kobe.
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(20) Chaisorn, L., Manders, C., and Rahardja, S., August 8 – 11, 2009, “Video
Retrieval - Evolution of Video Segmentation, Indexing and Search”,
Proceedings of the International Conference on Computer Science and
Information Technology, ICCSIT 2009, Beijing.
(21) Chaisorn, L., and Manders, C., 2009, “New Social Networking
Experience Using Eyetap Devices”, Proceedings of the IEEE
International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2009), W’MAPS
2009 workshop, New York, USA.
(22) Tan, H. L., Zhu, Y., Rahardja, S., and Chaisorn, L., 2009, “Rhythm
Analysis for Personal and Social Music Applications Using Drum
Loop Pattern”, Proceedings of the IEEE International Conference on
Multimedia and Expo (ICME 2009), W’MAPS 2009 workshop, New York,
USA.
(23) Chaisorn, L., and Manders, C., December 9 - 10, 2008, “An Exposure
Invariant Video Retrieval Method for Eyetap Device”, Proceedings of
the ACM SIGGRAPH VRCAI 2008, Singapore.
(24) Chen, D., Chaisorn, L., and Rahardja, S., 2008, “Ordinal-Based Method
for Robust Image/Video Signature Generation”, Proceedings of the
SPIE Optics and Photonics 2008, San Diego, USA.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Image and Video Retrieval
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของผู,ทรงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผู,รับผิดชอบหลักสูตร
ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
โดย ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย
1. หนIาปกคําวา “หลักสูตรใหม” ไมตรงกับขIอความใน
หนIา 6

คําชี้แจงและการดําเนินการ
ปรับแกIไขเปJน “หลักสูตรปรับปรุง”

2. ทําไมไมใชIคําวา Compiler แทนรายวิชา 344-542
โปรแกรมแปลภาษา (Translator)

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ เปJน 344-542
โปรแกรมแปลภาษา (Compiler)

3. ควรใชIคําวา Numerical Computation แทน
รายวิชา 344-582 การคํานวณเชิงตัวเลข
(Computational Techniques)

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ เปJน 344-582
การคํานวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation)

4. แกIชื่อรายวิชา 344-562 และ 344-563 เติม s ที่คํา
วา Systems

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

5. ใชIคําวา consent แทนคําวา permission

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

6. ควรจะใชI Mini-Thesis แทนคําวา Minor Thesis

ไมปรับแกIเนื่องจากทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใชIคําวา Minor Thesis
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คําชี้แจงและการดําเนินการ
โดย รองศาสตราจารย ดร. เกริกชัย ทองหนู
ข,อเสนอแนะ/ปรับปรุงในเชิงแนวคิด
1. การยกเลิกวิชาเลือกทุกรายวิชาในสาขาวิชา
ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ ใหIนักศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอรที่สอนโดยภาควิชาอื่น (หนIาที่ 63) สามารถเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาไดI/เพิ่มขIอความ
และ วิชาเลือกนอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หนIาที่ ในเลมหลักสูตร
64) ควรทบทวนดIวยความรอบคอบเนื่องจากเปJนการลด
โอกาสที่นักศึกษาจะไดIเรียนรูIกับคณาจารยนอกภาควิชา
และรวมเรียนกับนักศึกษาอื่น ๆ นอกภาควิชาฯ รวมถึง
การเรียนรูIศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขIองกัน
ข,อเสนอแนะ/ปรับปรุงในส6วนของหลักสูตร
หมวดที่ 1
2. ขIอ 2.1 (หนIาที่ 1) Master of Science (Computer ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
Science
3. ขIอ 12.2 (หนIาที่ 5) ยังขาดหนIาที่ในการทําวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

4. หมวดที่ 3 ขIอ 2.2 คุณสมบัติผูIเขIาศึกษา ขIอ 1.1
(หนIาที่ 8) ควรตัดออก เพราะจะทําใหIตIองรับนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาที่มีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.5

ไมจําเปJนตIองตัดออกเนื่องจากผูIสมัครตIองมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง 3 ขIอ (ขIอ 1 – ขIอ 3)

5. ขIอ 3.1.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ (หนIาที่ 11)
วิชา 344-521 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษยังไมสอดคลIองกับ
ชื่อวิชาภาษาไทย

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

6. ขIอ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบางสวนยังไมสอดคลIองกับคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตอไปนี้
344-511 (หนIาที่ 19)
344-572 (หนIาที่ 25)
344-585 (หนIาที่ 27)

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
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7. ขIอ 5.1 คําอธิบายโดยยอ หนIาที่ 37 แกIไขจํานวน
วิทยานิพนธจาก 39 หนวยกิตเปJน 36 หนวยกิต

คําชี้แจงและการดําเนินการ
ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

8. ขIอ 5.5 การเตรียมการ หนIาที่ 38 ขIอ 2) ใหIตัดคําวา ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
ใหIนักศึกษา ออกไป
9. หมวดที่ 7 ขIอ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
เดิม (หนIาที่ 53) ใหIปรับปรุงรูปแบบการพิมพ
10. หมวดที่ 7 ขIอ 4.2 การเพิ่มทักษะความรูIเพื่อการ
ปฏิบัติงาน (หนIาที่ 55) ใหIแกIไขคําผิดในขIอ 1

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

11. ภาคผนวก ก หมวดวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
(หนIาที่ 64) ใหIเรียงลําดับวิชาในหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุงใหIสอดคลIองกัน

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
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คําชี้แจงและการดําเนินการ
โดย ผู,ช6วยศาสตราจารย วุฒิพงศ เตชะดํารงสิน
1. โครงสรIางของหลักสูตรมีทั้งแผน ก1, ก2 และแผน ข เพิ่มขIอกําหนดใน หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ซึ่งหลากหลาย และเปPดโอกาสใหIนักศึกษาเลือกไดIตาม
ความถนัด แตเนื่องจากนักศึกษาไทยยังขาดความพรIอมที่
จะเรียนหลักสูตรที่มีแตวิทยานิพนธอยางเดียว (แผน ก1)
จึ งตI องมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี อาจารยที่ ป รึ กษาที่
พรIอมคอยใหIคําแนะนําปรึกษาอยางใกลIชิด ดําเนินการ
ใหIไดIหัวขIอวิทยานิพนธที่เหมาะสม และถIามีปnญหาควร
เปPดโอกาสใหIเปลี่ยนไปเปJนเปJนแบบ ก2 ไดI
2. เพื่อเปJนการกระตุIนใหIนักศึกษาเลือกเรียนแผนที่ตIอง
ทําวิทยานิพนธ (แผน ก1 และ ก2) ควรมีทุนประเภท
Research Assistant สนับสนุนดIวย

คณะวิทยาศาสตรจัดสรรทุน Research Assistant
(ผูIชวยวิจัย)

3. บนหนIาปก ระบุชื่อหลักสูตรที่มี Logo ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีที่พิมพผิด 2 แหง แหง
แรกคําวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ตIองไมมี “ ”
และแหงที่สอง หลักสูตรนี้ควรเปJน “หลักสูตรปรับปรุง”
ไมใช “หลักสูตรใหม”

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

4. หลักสูตรนี้มีวิชาที่เปPดสอนจํานวน 45 วิชา แตมี
course description เพียง 41 วิชา ขาด course
description อยู 4 วิชา ไดIแก
• วิชา 344-581 ทฤษฎีออโตมาตา
• วิชา 344-582 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและ
การประยุกต
• วิชา 344-583 คณิตศาสตรดิสครีตขั้นสูง
• วิชา 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย

ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- เนื่องจากเนื้อหารายวิชา 344-581 ทฤษฎีออโตมาตา
และ รายวิชา 344-584 ทฤษฎีการคํานวณ มีเนื้อหาที่
ซ้ําซIอนกัน จึงเปPดเพียง 1 รายวิชาคือ รายวิชา 344-581
ทฤษฎีการคํานวณ
- รายวิชา 344-582 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการ
ประยุกต เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเนื้อหาวิชาเปJน 344-582
การคํานวณเชิงตัวเลข
- รายวิชา 344-583 คณิตศาสตรดิสครีตขั้นสูง เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและเนื้อหาวิชาเปJน การจัดรูปแบบและการ
วิเคราะหแบบจําลอง
- เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
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ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
5. ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง มีขIอมูลของอาจารย
ประจําหลักสูตรอยูทั้งสองแหง ทําใหIเปลืองเนื้อที่ถึง 16
หนIา ในสวนของภาคผนวก ง อาจพิมพแตชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและใหIดูรายละเอียดในภาคผนวก ค
แทน

คําชี้แจงและการดําเนินการ
ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ

6. เลขที่หนIาผลงานวิชาการของอาจารยในภาคผนวก ง ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
เรียงไมถูกตIอง เชน ในหนIา 89 ควรเปJน (1) ถึง (3) ไมใช
(4) ถึง (6) และ (1) ถึง (12) ไมใช (13) ถึง (24)
7. เนื่องจากหลักสูตรนี้เปJนหลักสูตรที่เนIนวิทยานิพนธ ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
เพื่อที่จะใหIนักศึกษาที่จะทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ทราบถึงสาขาที่อาจารยสนใจทําวิจัย จึงควรมีหัวขIอสาขา
วิจัยที่อาจารยสนใจอยูตอทIายผลงานทางวิชาการของ
อาจารยในภาคผนวก ค และ ง ดIวย
8. ในหนIา 59 หัวขIอหลักการและเหตุผลของหลักสูตร ที่ ปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
ระบุวาไดIมีหลักสูตรมาตั้งแตป[การศึกษา 2529 และไดI
ผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใชIประเทศมาแลIวกวา 50 คน
ตัวเลข 50 คนไมนาจะถูกตIอง เนื่องจากมหาบัณฑิตจบป[
ละ 5-10 คน เปJนเวลากวา 20 ป[ นาจะผลิตมหาบัณฑิต
ไปมากกวา 100 คนแลIว
9. ในฐานะที่หลักสูตรนี้เปJนหลักสูตรที่เนIนวิทยานิพนธ ภาควิชาฯ สนับสนุนใหIอาจารยของทุนวิจัยจากแหลง
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนควรขอทุนวิจัยจากคณะ ตาง ๆ อยู
มหาวิ ทยาลั ย หรื อแหลงทุ น ภายนอก ตามความสนใจ
และศักยภาพ โดยมีนักศึกษาเปJนผูIชวยทําวิจัย และเมื่อ
ผลงานเสร็จควรตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
วารสารระดับชาติ หรือนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับ
นานาชาติ และระดั บชาติ เพื่อสรI างความเขI มแข็งดIา น
การวิจั ยใหI สาขาวิ ชาและคณะ และเปJน การตอบสนอง
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 แล ะที่ 5 ของ ส มศ. ที่ ใ ชI ป ระเมิ น
มหาวิทยาลัยและคณะ

89

ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
คําชี้แจงและการดําเนินการ
10. จากโครงสรIางหลักสูตรที่เนIนวิจัย และศักยภาพ
ภาควิชาฯ กําลังดําเนินการเปPดหลักสูตรปริญญาเอก
ของอาจารยที่มีอยู ภาควิชาควรวางแผนเปPดหลักสูตร
ปริญญาเอกในอนาคต โดยตIองวางแผนพัฒนาคณาจารย
ดIานการวิจัยตั้งแตตIน ซึ่งถIาพรIอมก็สามารถเปPดหลักสูตร
เปJนของตนเอง ถIายังไมพรIอมอาจเปPดเปJนหลักสูตร
รวมกับมหาวิทยาลัยอื่น หรือรวมกับสาขาใกลIเคียงใน
มหาวิทยาลัยเดียวกันก็ไดI เชน รวมกับหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร หรือหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปJนตIน
11. ผลกระทบจากระบบ TQF ทําใหIการจัดทําหลักสูตร
มีเนื้อหาและรูปแบบซับซIอน และมีรายละเอียดมาก เปJน
การเพิ่มภาระงานธุรการ ตอภาควิชาฯ และอาจารย
ผูIสอน และหลายเรื่องปฏิบัติไดIยาก เชน หมวดที่ 4
ผลการเรียนรูI กลยุทธการสอบและการประเมินผล
โดยเฉพาะการพัฒนาดIานคุณธรรม จริยธรรม
12. ตรวจสอบความถูกตIองของคําในหลักสูตร/คําผิด

-

มีการปรับแกIตามขIอเสนอแนะของผูIทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ช

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ว6าด,วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549

----------------------------------------เพื่อใหIการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธ สอดคลIองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตIองการความรูIแบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นไดIตIองมีการคIนควIาและวิจัยที่เขIมแข็ง การทําวิจัยตIอง
สามารถตอบสนองความตIองการของมนุษย สังคม และสิ่งแวดลIอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงตIองสรIางนักวิจัยใหIกับสังคม
โดยเปJนนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรูIดIวยตนเองตลอดชีวิต และนําความรูIที่ไดIไปชวยเหลือสังคมดIวยคุณธรรม
และจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรใหIปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหI
เหมาะสม และสอดคลIองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา
15 (2)
แหงพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 292 (7/2549)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไวIดังตอไปนี้
ขIอ 1
ขIอ 2

ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ระเบียบนี้ใหIใชIสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เขIาศึกษาตั้งแตป[
การศึกษา 2549 เปJนตIนไป
ขIอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขIอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวในระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปJนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยIงกับความในระเบียบนี้ ใหIใชIระเบียบนี้แทน
ขIอ 4 ในระเบียบนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหนวยงานทีเ่ ทียบเทา ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผูIอํานวยการวิทยาลัย หรือผูIบริหารหนวยงานที่
เทียบเทาคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“หนวยกิตสะสม” หมายถึง หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหIครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําของวิทยาลัย
หรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ขIอ 5

ใหIอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปJนผูIรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ขIอสงสัยหรือมิไดI
ระบุไวIในระเบียบนี้หรือในกรณีมีความจําเปJนตIองผอนผันขIอกําหนดในระเบียบนี้เปJนกรณีพิเศษใหIอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ไดIรับมอบหมายเปJนผูIวินิจฉัยและใหIถือเปJนที่สุด แลIวรายงานใหIสภาวิชาการทราบ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา

ขIอ 6

ขIอ 7

ขIอ 8

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหIดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปJนผูIกําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนIาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมีหนIาที่จัด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวขIอง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหIมีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่
เกี่ยวขIองกับหลายคณะ
ระบบการจัดการศึกษา ใหIดําเนินการดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดป[การศึกษาโดยไมแบงภาค 1 ป[การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนIอยกวา 3 สัปดาห
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปJนภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ป[การศึกษาแบงออกเปJน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไมนIอยกวา 15 สัปดาห
7.2.2 ระบบไตรภาค หนึ่งป[การศึกษาแบงออกเปJน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไมนIอยกวา 12 สัปดาห
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ป[การศึกษาแบงออกเปJน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไมนIอยกวา 10 สัปดาห
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ระบบการจัดการศึกษาตางๆ ตามขIอ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูรIอนไดIตามความจําเปJนของแตละ
หลักสูตร
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูรIอน เปJนการจัดการศึกษาป[ละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไมนIอยกวา 8
สัปดาห
การคิดหนวยกิต สําหรับแตละรายวิชา
8.1 ระบบตลอดป[การศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชIบรรยายหรืออภิปรายปnญหาไมนIอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชIเวลาฝ“กหรือทดลอง ไมนIอยกวา 60 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.1.3 การฝ“กงานหรือการฝ“กภาคสนามที่ใชIเวลาฝ“ก ไมนIอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดIรับมอบหมาย ที่ใชIเวลาทํา โครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมนIอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชIเวลาศึกษาคIนควIา ไมนIอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.6 1 หนวยกิตระบบตลอดป[การศึกษาเทียบไดIกับ 2 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/12 หนวยกิต
ระบบไตรภาคหรือ 30/10 หนวยกิตระบบจตุรภาค
8.2 ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ชI เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปn ญ หาไมนI อ ยกวา 15 ชั่ ว โมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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8.2.2

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชIเวลาฝ“กหรือทดลอง ไมนIอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.3 การฝ“กงานหรือการฝ“กภาคสนามที่ใชIเวลาฝ“ก ไมนIอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดIรับมอบหมายทีใ่ ชIเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมนIอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชIเวลาศึกษาคIนควIา ไมนIอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3 ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชIเวลาบรรยายหรืออภิปรายปnญหาไมนIอยกวา 12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชIเวลาฝ“กหรือทดลอง ไมนIอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.3.3 การฝ“กงานหรือการฝ“กภาคสนาม ที่ใชIเวลาฝ“ก ไมนIอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.3.4 การทํ าโครงงานหรือ กิจ กรรมการเรี ยนอื่น ใดตามที่ ไ ดI รั บมอบหมายที่ใ ชIเ วลาทํา โครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นไมนIอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชIเวลาศึกษาคIนควIา ไมนIอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.6 1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดIกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบไดIกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
8.4 ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชIเวลาบรรยายหรืออภิปรายปnญหาไมนIอยกวา 10 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชIเวลาฝ“กหรือทดลอง ไมนIอยกวา 20 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.4.3 การฝ“กงานหรือการฝ“กภาคสนาม ที่ใชIเวลาฝ“ก ไมนIอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหIมีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่ นใดตามที่ไ ดI รับมอบหมาย ที่ใชIเวลาทํา โครงงานหรื อ
กิจกรรมนั้นไมนIอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชIเวลาศึกษาคIนควIา ไมนIอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหIมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.6 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดIกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบ
ทวิภาค เทียบไดIกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ขIอ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเปJน 2 ประเภท คือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวน
หนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนIอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตรนIอยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค
การเปลีย่ นการจัดแผนการศึกษาตามขIอ 9.1 และ 9.2 ใหIอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ขIอ 10 หลักสูตรหนึ่ง ๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบไดI สําหรับระบบ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาใหIเปJนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวด 2
หลักสูตร
ขIอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเปJนหลักสูตรการศึกษาที่สรIางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทาง
วิชาชีพ เปJนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูIสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มาแลIว
11.2 หลักสูตรปริญญาโทเปJนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกIาวหนIาทางวิชาการและหรือการวิจัยในสาขา วิชา
ตาง ๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปJนหลักสูตรการศึกษาที่สรIางเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเปJนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูIสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ป[ หรือ ผูIสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลIว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปJนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกIาวหนIาทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ
ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ขIอ 12 โครงสรIางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหIมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
นIอยกวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหIมีจาํ นวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนIอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปJน 2
แผน คือ
แผน ก เปJนแผนการศึกษาที่เนIนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนIอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดใหIศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดI โดยไมนับหนวยกิต แตตIองมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนIอยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนIอยกวา 12 หนวยกิต
ไมเกิน 18 หนวยกิต
แผน ข เปJนแผนการศึกษาที่เนIนการศึกษารายวิชาโดยไมตIองทําวิทยานิพนธ แตตIองทํา สารนิพนธ
(การศึกษาอิสระ) ไมนIอยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปPดสอนหลักสูตรแผน ข จะตIองมีหลักสูตร แผน ก ดIวย
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ใหIมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนIอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูIเขIาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมนIอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูเI ขIาศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทาที่มผี ลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปJนแผนการศึกษาทีเ่ นIนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหIเกิดองคความรูใI หมหลักสูตรอาจ
กําหนดใหIมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดI โดยไมนับหนวยกิตแตตIอง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูIเขIาศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตIองทําวิทยานิพนธ
ไมนIอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูIเขIาศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตIองทํา
วิทยานิพนธไมนIอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตIองมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
แบบ 2 เปJนแผนการศึกษาที่เนIนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหIเกิดความกIาวหนIา
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
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แบบ 2.1 ผูIเขIาศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตIองทําวิทยานิพนธ
ไมนIอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนIอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูIเขIาศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตIองทํา
วิทยานิพนธไม นIอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนIอยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตIองมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขIอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหIเปJนไปตามที่กําหนดไวIในหลักสูตรแต
ไมเกิน 3 ป[การศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ใหIเปJนไปตามที่กําหนดไวIในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ป[การศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอกใหIเปJนไปตามที่กําหนดไวIในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ใหIมี
ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ป[การศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ใหIมีระยะเวลาการศึกษา
ไมเกิน 6 ป[การศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จดั แผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่นใหI
เปJนไปตามขIอ 13.1
ขIอ 14 การประกันคุณภาพ
ใหIทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหIชัดเจนซึ่งอยางนIอยประกอบดIวยประเด็นหลัก 4
ประเด็น คือ
14.1 การบริหารหลักสูตร
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
14.3 การสนับสนุนและการใหIคําแนะนํานักศึกษา
14.4 ความตIองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิตและมีการดําเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และใหIอาจารยผูIรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหนIาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหนIาที่อื่นที่เกี่ยวขIอง แตละหลักสูตร
ตIองจัดทํารายงานการประเมินตนเองป[ละ 1 ครั้ง เสนอตอคณบดีตIนสังกัดและแจIงใหIบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ขIอ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1 ใหIทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหIทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดIานมาตรฐานและ คุณภาพ
การศึกษาเปJนระยะ ๆ อยางนIอยทุก ๆ 5 ป[ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป[
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไวIใน
ระเบียบนี้ ใหIดําเนินการโดยจัดทําเปJนประกาศมหาวิทยาลัยแลIวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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หมวด 3
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ขIอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดIวย
16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขIาราชการ พนักงาน หรือผูIที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหIปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําหนIาที่หลักดIานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนIาที่ เต็มเวลาตามภาระ
งานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปPดสอน
16.2 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดIรับมอบหมายใหIเปJนหลักในกระบวนการ จัดการศึกษา
ของหลักสูตร โดยทําหนIาที่อาจารยผูIสอนและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
16.3 อาจารยผูIรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดIรับมอบหมายใหIเปJน ผูIรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหนIาที่อื่นที่เกี่ยวขIอง
16.4 อาจารยผูIสอน หมายถึง ผูIซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ใหIทําหนIาที่สอน
ในรายวิชาหรือบางหัวขIอในแตละรายวิชา
16.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่ไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหนIาที่ใหIคําปรึกษาดIานการศึกษาและการจัดแผนการ
เรียนของนักศึกษาใหIสอดคลIองกับหลักสูตรและ แนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนเปJนที่ปรึกษาของนักศึกษาใน
เรื่องอื่นตามความจําเปJนและเหมาะสม โดยใหIอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนIาที่จนกระทั่งนักศึกษามี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ
16.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดIรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหIรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูIเพื่อ
วิทยานิพนธของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเคIาโครง การใหIคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้ง
การประเมินความกIาวหนIาและการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
16.7 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารยพิเศษที่ไดIรับ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนIาที่
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในการพิจารณาเคIาโครง รวมทั้งชวยเหลือใหIคําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา
16.8 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ หมายถึง อาจารยประจําที่ไดIรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตามขIอ 16.6 ใหI
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูIเพื่อสารนิพนธของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความกIาวหนIาและ
การสอบสารนิพนธของนักศึกษา
16.9 ผูIทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูIที่มิไดIเปJนอาจารยประจํา ใหIทําหนIาที่อาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธรวม หรือ
สอน ในกรณีที่เปJนสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเปJนอยางยิ่ง สามารถเปJนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักไดI โดยอนุโลมผูIทรงคุณวุฒิตIองไดIรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผูIเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูIที่มิไดIเปJนอาจารยประจํา ใหIทําหนIาที่บางสวนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผูIที่ไดIรับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนด
ในหนIาที่นั้น ๆ แตมีความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญเฉพาะที่เปJนประโยชนอยางยิ่งโดยตรงตอหนIาที่ที่ไดIรับ
มอบหมายนั้น ๆ ทั้งนี้ หากจะแตงตั้งใหIเปJนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะตIองเปJนผูIมีความรูI ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณสูงในสาขาวิชานั้น ๆ เปJนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพดIานนั้น ๆ เทียบไดIไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการขIาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวขIองกําหนด แตหากจะแตงตั้งใหIเปJนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตIองเปJนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น ผูIเชี่ยวชาญเฉพาะตIองไดIรับแตงตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย

96

ขIอ 17

ขIอ 18

ขIอ 19

ขIอ 20

ขIอ 21

ขIอ 22

16.11 อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูIทรงคุณวุฒิหรือผูIเชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดIรับแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย ใหIทําหนIาที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
ตIองเปJนอาจารยประจําและมีคุณสมบัตไิ มต่ํากวาคุณสมบัติของการเปJนอาจารยผูIสอนตามระดับของ
หลักสูตรนั้น ๆ
คุณสมบัติอาจารยผูIรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตIองเปJนอาจารย
ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนIอย 3 คน หลักสูตรปริญญาเอก ตIองเปJน
อาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนIอย 3 คน
การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ใหIบริหารหลักสูตรใหIเปJนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค และเป‚าหมายของหลักสูตร และตามที่ไดIรับ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด
19.2 ใหIแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดIวยอาจารยผูIรับผิดชอบ หลักสูตรตามขIอ 18
และอื่น ๆ ตามที่คณะกําหนด
คณะอาจกําหนดใหIคณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหนIาที่กํากับดูแล
คุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองคประกอบ อํานาจหนIาที่ การครบ
วาระการดํารงตําแหนง และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ ใหIเปJนไปตามความ
เหมาะสมของแตละคณะ
คุณสมบัติอาจารยผูIสอน
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง ตIองเปJน
อาจารยประจํา หรือ ผูIทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
เปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูIชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตIอง
มีประสบการณดIานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ
21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตIองเปJนอาจารยประจํา หรือ ผูIทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตIองมีประสบการณดIานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
22.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
เปJนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตIองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ในกรณีที่มีความจําเปJน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
อาจแตงตั้งผูIทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูIเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปJนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ ใหIเปJนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดI ทั้งนี้ใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
22.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
เปJนอาจารยประจํา หรือผูIทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปJนผูIดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตIองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเปJนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูIเชี่ยวชาญเฉพาะเปJนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมก็ไดI

97
ขIอ 23 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
อาจารยประจํา 1 คน ใหIเปJนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญา
เอกไดIไมเกิน 5 คน หรือเปJนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทไมเกิน 15 คน หากเปJนอาจารย
ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหIคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดIกับจํานวน
นักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน ทั้งนี้ใหIนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรIอมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธไดIมากกวา 5 คน
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดIแตตIองไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการไม
นIอยกวา 3 คน ประกอบดIวย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปJนประธาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยประจําเปJนกรรมการ
ขIอ 25 คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม
นIอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดIวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถIามี) อาจารยประจํา และหรือผูIทรงคุณวุฒิเปJนกรรมการ
ขIอ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรูI
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรูIไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหนIาที่สอบประมวล
ความรอบรูI มีจํานวนกรรมการไมนIอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดIวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ และหรืออาจารยระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผูIทรงคุณวุฒิ
ขIอ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดIรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมนIอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดIวย ผูIทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดIเปJนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนIอยกวา 1 คน อาจารยประจําซึ่งไมไดIเปJนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนIอยกวา 1 คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถIามี) เปJนกรรมการสอบดIวยก็ไดI และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลIวใหIแจIงบัณฑิต
วิทยาลัยทราบ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถIามี) ตIองไมเปJนประธาน
คณะกรรมการสอบ และตIองเขIาสอบวิทยานิพนธดIวยทุกครั้ง
อาจารยประจําและผูIทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปJนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตIองมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือเปJนผูIดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และตIองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจําเปJน คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแตงตั้ง
ผูIเชี่ยวชาญเฉพาะเปJนกรรมการสอบไดI ทั้งนี้ใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไดIรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมนIอย
กวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดIวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยประจํา หรือ ผูIทรงคุณวุฒิไมนIอย
กวา 2 คน โดยใหIกรรมการคนใดคนหนึ่งเปJนประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธชุดหนึ่ง อาจทําหนIาที่สอบสารนิพนธของนักศึกษาไดIมากกวา 1 คน
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หมวด 4
การรับเขIาศึกษา
ขIอ 29 คุณสมบัติของผูIเขIาศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูIเขIาศึกษาตIองเปJนผูIสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.2 หลักสูตรปริญญาโท
ผูIเขIาศึกษาตIองเปJนผูIสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูIเขIาศึกษาตIองเปJนผูIสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1 ผูIเขIาศึกษาตIองเปJนผูIสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ
29.4.2 ผูIเขIาศึกษาตIองเปJนผูIสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กันกับหลักสูตรที่เขIาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรูIความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทําวิทยานิพนธไดI หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 30 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 31 การรับเขIาศึกษา
31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา ตIองไดIรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
31.2 คณะเปJนผูIพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผูสI มัครทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามขIอ 29 เขIาเปJนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรูI หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูมI ีคณ
ุ สมบัตติ ามขIอ 29 เขIามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
31.3.1 ผูIทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอยางเดียว
ในภาคการศึกษาแรกจะตIองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนIอยกวา 6 หนวยกิต และสอบ
ใหIไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ
31.3.2 ผูI ท ดลองศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาเฉพาะทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ในภาคการศึ ก ษาแรกจะตI อ งมี
ความกIาวหนIาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดIผลเปJนที่พอใจโดยไดIสัญลักษณ P ตามจํานวน
หนวยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผูIมีพื้นฐานความรูIไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
เขIาศึกษาหรือวิจัย โดยไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดIเปJนกรณีพเิ ศษ
31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเขIาเปJนผูIรวมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาของผูIรวมเรียน
31.6 กรณีผูIสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขIาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูIสมัครไดIนําหลักฐานมาแสดงวา
สําเร็จการศึกษาแลIว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวI
ขIอ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปJนนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปJนนักศึกษาใหIเปJนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 33 ประเภทของนักศึกษา แบงเปJน 3 ประเภทคือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขIาเปJนนักศึกษาตามขIอ 31.2 หรือ นักศึกษาทดลองศึกษาที่
ผานเงื่อนไขตามขIอ 31.3
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33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขIาเปJนนักศึกษาตามขIอ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขIาเปJนนักศึกษาตามขIอ 31.4
หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ขIอ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบงออกเปJน 2 ประเภทคือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิช าตIองไดI รับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรื ออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก แลIวแตกรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ตIองเปJนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.4 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหIอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลIวแตกรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
ปกติใหIนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดIไมเกิน 15 หนวยกิต
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามขIอ 33.2 ตIองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนIอยกวา 6 หนวยกิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดIรับผลการเรียนตั้งแตระดับคะแนน B
ขึ้นไปแลIวมิไดI
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดIเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลIว
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตIองลงทะเบียนเรียนใหIครบหนวยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มใหIครบหนวยกิตวิทยานิพนธไดI หลัง
พIนกําหนดการเพิ่ม และถอนรายวิชา โดยไดI รับอนุมัติ จากคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัยเพื่อใหIสามารถสอบ
วิทยานิพนธไดIในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถIวนตามหลักสูตรกําหนดแลIว และอยูระหวางการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ หรือรอสอบประมวลความรอบรูI นักศึกษาจะตIองรักษาสถานภาพการเปJน
นักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหIเปJนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวIนวิชาวิทยานิพนธใหIเปJนไปตาม ขIอ 34.8
การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดIโดยไดIรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก แลIวแตกรณี และแจIงใหIอาจารยผูIสอนทราบ
ขIอ 36 การเปลีย่ นแผนการศึกษา
นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไดIโดยไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และไดIรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจIงใหIบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ขIอ 37 การยIายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอยIายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
นักศึกษาอาจขอยIายสาขาวิชาไดI โดยไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และไดIรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย การขอยIายสาขาวิชา จะกระทําไดIตอเมื่อนักศึกษาเขIาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลIวไมนIอยกวา 1
ภาคการศึกษา การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหIเปJนไปตามขIอ 40
ขIอ 38 การเปลีย่ นระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเปJนระดับปริญญาเอก หรือ กลับกันไดIใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะ และไดIรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
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นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก ที่สอบ
ผานการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจไดIรับการพิจารณาเขIา
ศึกษาในระดับปริญญาเอกไดI โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตIองมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ที่
มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหIเปJนวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาเอกไดI หรือในกรณีที่เปJนนักศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะตIองศึกษารายวิชามาแลIวไมนIอยกวา 12 หนวยกิต และไดIแตIมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไ มสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ อาจไดIรับการพิจารณาเขIาศึกษาในระดับปริญญาโทไดI
การเปลีย่ นระดับการศึกษาจะกระทําไดIเพียง 1 ครั้ง เทานั้น
38.2 การเปลีย่ นระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากขIอ 38.1 ใหIเปJนไปตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศเปJนนักศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจํา
คณะ และไดIรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต ตIองมีหลักเกณฑดังนี้
39.2.1 เปJนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เปJนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไมนIอยกวาสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เปJนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา หรือ
สัญลักษณ S
39.2.4 ใหIมีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดIไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
39.2.6 ใชIเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนIอย 1 ป[การศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน
วิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขIาศึกษาไมนIอยกวา 12 หนวยกิต
39.2.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปPดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขIาศึกษาไดIไมเกินกวาชั้นป[และภาค
การศึกษาที่ไดIรับอนุญาตใหIมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดIรับความเห็นชอบแลIว
ขIอ 40 การยกเวIนหรือการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเวIนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหIนักศึกษาที่มีความรูIความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานไดIจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดยนักศึกษาตIองศึกษาใหI
ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวIในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจไดIรับการเทียบโอน ตIองเปJนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ และไดIศึกษามาแลIวไม
เกิน 3 ป[ โดยไดIผลการศึกษาเปJนสัญลักษณ P หรือ S หรือไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหIเปJนไปตามขIอ 39.2.2 และ 39.2.3 และใหIนําผล
การศึกษารายวิชาทีไ่ ดIรับการเทียบโอนมาคิดเปJนแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดIรับการยกเวIนหรือเทียบโอนใหIอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดIรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
การเทียบโอนความรูIและการใหIหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยใหIอยูใน
ดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหIเปJนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขIาสู
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ขIอ 41 การโอนหนวยกิต
41.1 นักศึกษาอาจไดIรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะใหIไปเรียนรายวิชาที่เปPดสอนในสถาบันอื่นทั้งภายใน
และตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แลIวนํามาเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปJนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาไดI
41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขIอ 41.1 ใหIเปJนไปตามขIอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขIาสูการศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขIอ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
42.1 การสอบประมวลความรูI (Comprehensive Examination) เปJนการสอบความรูIความสามารถที่จะนําหลัก
วิชาและประสบการณการเรียน หรือการวิจัยไปประยุกตใชIในการปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ เปJนการสอบเพื่อวัดความรูIความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ความรอบรูIในเนื้อหาที่เกี่ยวขIองกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งดIานการพูด การ
เขียน และการตอบคําถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ เปJนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เปJนการสอบเพื่อประเมินความรูIพื้นฐาน ความพรIอม ความสามารถและศักยภาพของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดวานักศึกษามีความพรIอมในการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญา
เอก
42.5 การสอบภาษาตางประเทศ เปJนการสอบเทียบความรูIความสามารถภาษาตางประเทศของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตามขIอ 42.1- 42.5 ใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเปJนระดับคะแนน ใหIมีคาระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และคาระดับ
คะแนนดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
(ตอหนึ่งหนวยกิต)
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
A
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B+
ดี
(Good)
3.0
B
พอใชI
(Fairly Good)
2.5
C+
ปานกลาง (Fair)
2.0
C
ออน
(Poor)
1.5
D+
ออนมาก (Very Poor)
1.0
D
ตก
(Fail)
0.0
E
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ผลการศึกษาอาจแสดงดIวยสัญลักษณและความหมายอื่นไดIดังตอไปนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเปJนที่พอใจ
(Satisfactory) ใชIสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหIมีการ
ประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปJนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชIสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหIมีการ
ประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใชIสําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ หรือ
สารนิพนธ
I

P
N
W

การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชIในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบภายในเวลาที่กําหนด
ไวIหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการจะตIองมีการแกIไขใหIเปJนระดับคะแนนภายใน 6
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผูIนั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ I ใหIเปJนระดับคะแนน E โดยทันที
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความตอเนื่องอยู (In
progress) และมีความกIาวหนIาเปJนที่นาพอใจ
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความตอเนื่องอยูแตไมมี
ความกIาวหนIาหรือไมเปJนที่พอใจ (No progress) ในกรณีไดIสัญลักษณ N นักศึกษาจะตIอง
ลงทะเบียนเรียนซ้ําในหนวยกิตที่ไดIสัญลักษณ N
การถอนรายวิชาโดยไดIรับอนุมตั ิ (Withdraw with permission)

ขIอ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ใหIมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเวIนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสารนิพนธ ใหIมีการ
ประเมินผลไดIกอนสิ้นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตใหIครบตามหลักสูตรนั้น ใหIนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เพื่อหนวยกิต และไดIผลการศึกษาเปJนระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ สัญลักษณ S หรือสัญลักษณ X
ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวIใหIเรียน โดยไมนับเปJนหนวยกิตสะสมของหลักสูตร
นักศึกษาจะตIองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวใหIครบถIวน และจะตIองไดIสัญลักษณ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา 1 ครั้ง ใหIนับจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชานั้นเปJนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดIเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด แตใหIนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่จําเปJนตIองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุน รายวิชาตาม
แผนการเรียนที่กําหนดไวIในหลักสูตร ใหIนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปไดIไมเกิน
6 หนวยกิต
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ไดIลงทะเบียนเรียน
โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
44.3.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ไดIจากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แตIมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดIศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารดIวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปJน
ระดับคะแนน
44.3.3 แตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดIศึกษามาตั้งแตเริ่มเขIา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดIวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเปJนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ก็ใหIนําผล
การศึกษา และหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดIวย
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44.3.4 แตIมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหIคํานวณเปJนคาที่มีเลข
ทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปnดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาไดIสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปJนระดับคะแนนใหIรอการ
คํานวณแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไวIกอน จนกวา
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปJนอยางอื่น
หมวด 7
การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ขIอ 45 การทําวิทยานิพนธ
45.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดIเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลIว
45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดIเมื่อมีอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลIว
45.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ ใหIเปJนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ ใหIเปJนไปตามแนวปฏิบัติทคี่ ณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ขIอ 46 การทําสารนิพนธ มีความมุงหมายเพื่อใหIนักศึกษาไดIเรียนรูIการศึกษาคIนควIาดIวยตนเอง โดยใหIนักศึกษาไดIทําเปJน
รายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ใหIเปJนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ขIอ 47 การประเมินผลความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
การประเมินผลความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตIองกระทําในทุกภาคการศึกษา อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีหนIาที่ในการประเมินผลความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของ
นักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
ใชIสัญลักษณ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธหรือสาร-นิพนธ
ของนักศึกษาเปJนที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ไดIรับการประเมินใหIไดIสัญลักษณ P ของ
นักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น และใชIสัญลักษณ N (No progress) สําหรับผลการประเมินที่ไมมี
ความกIาวหนIา หรือไมเปJนที่พอใจ แตทั้งนี้ตIองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเปJนดังนี้
ใหIสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดIในภาค-การศึกษานั้น
การใหIสัญลักษณ P หรือ N อาจใหIไดIตามสัดสวนของความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
แนวปฏิบัติในการประเมินความกIาวหนIาในการทําวิทยานิพนธใหIจัดทําเปJนประกาศของคณะ และหากนักศึกษายัง
ไมไดIรับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ จะประเมินผลใหIสัญลักษณ P ไดIไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธตามหลักสูตร
ใหIสัญลักษณ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธหรือสาร-นิพนธ เรียบรIอย
แลIว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใชIเวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ใหIมีการประเมินผลเปJนดังนี้
ใหIสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีทยี่ ังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
ใหIมีการประเมินเปJนระดับคะแนนตามขIอ 43
ขIอ 48 ในกรณีที่นักศึกษาไดIรับอนุมตั ิใหIเปลี่ยนหัวขIอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธซึ่งมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหIอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิต จากหัวขIอเดิม
ที่สามารถนําไปใชIกับหัวขIอใหมไดI แตตIองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวขIอเดิม ทั้งนี้ใหIนับจํานวนหนวยกิตดังก
ลาว เปJนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดIสัญลักษณ P ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไดI โดยตIอง
ไดIรับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ขIอ 49 การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธประกอบดIวยการตรวจ อานวิทยานิพนธ การทดสอบความรูIนักศึกษาดIวยการซักถาม
หรือดIวยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
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ขIอ 50
ขIอ 51

ขIอ 52
ขIอ 53

กรรมการสอบวิทยานิพนธที่เปJนผูIทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมิน การใหIคําแนะนําและ
ขIอเสนอแนะดIวยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปJนผูIนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใชIเครือขายอินเทอรเน็ต
การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การสอบสารนิพนธ
การสอบสารนิพนธประกอบดIวยการตรวจ อานสารนิพนธ การทดสอบความรูIนักศึกษาดIวยการซักถาม หรือ
ดIวยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ การดําเนินการสอบสารนิพนธใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณใหIเปJนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ
53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหIเปJนไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปJนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักศึกษาและหรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเรื่องนั้น ๆ สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการไดI แตการนํา
เนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชIเพื่อประโยชนอื่นใหIเปJนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณี ที่ ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธหรื อ สารนิ พ นธที่ ไ ดI รั บ ทุ น วิ จั ย ที่ มี ขI อ ผู ก พั น เกี่ ย วกั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ
สิทธิบัตรโดยไดIรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหIดําเนินการตามขIอผูกพันนั้น ๆ
หมวด 8
การสําเร็จการศึกษา

ขIอ 54 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดIตIองมีคุณสมบัติตอไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถIวนตามหลักสูตร
54.1.2 แตIมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรูIภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน การ
สอบปากเปลาขั้นสุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับ
การตีพิมพ หรือดําเนินการใหIผลงานไดIรับการยอมรับใหIตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะใหIความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาขั้นสุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับการ
ตีพิมพ หรือดําเนินการใหIผลงานไดIรับการยอมรับใหIตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะใหIความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00 สอบผานสารนิพนธ และสอบผานการสอบประมวลความรอบรูI (Comprehensive
Examination) ดIวยขIอเขียนและ หรือ ปากเปลาในสาขาวิชานั้น
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54.3 หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรูIภาษาตางประเทศตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับการตีพิมพ
หรือดําเนินการใหIไดIรับการยอมรับใหIตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพและเปJนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทIาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตIองไดIรับการตีพิมพ ห รื อ
ดํา เนิ นการใหI ผลงานไดIรั บการยอมรั บใหIตี พิม พในวารสารวิ ชาการที่ มีก รรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปJนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปJนที่เรียบรIอยแลIว
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด
ขIอ 55 วันสําเร็จการศึกษา
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหIเปJนไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขIอ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหIยื่นคํารIองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาซึ่งจะไดIรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตIองมีคุณสมบัติดังนี้
56.2.1 เปJนผูIสาํ เร็จการศึกษาครบถIวนตามขIอ 54
56.2.2 ไมมีหนีส้ ินหรือคIางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และหรือไมเปJนผูมI พี ันธะสัญญา
อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ขIอ 57 การลาปšวยหรือลากิจ ใหIดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดIวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม
ขIอ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดIในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
58.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขIารับราชการทหารกองประจําการ
58.1.2 เจ็บปšวยจนตIองพักรักษาตัวเปJนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย
58.1.3 สาเหตุอื่น ๆ ใหIอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตIองแสดงเหตุผลและความจําเปJนผานอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลIวแตกรณีและใหIยื่นคํารIองตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
ใหIความเห็นชอบและแจIงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาพักการศึกษาเปJนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถIาไดIลงทะเบียนเรียนไปแลIว เปJนการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดIลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา
การลาพักการศึกษา ใหIลาพักไดIไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ

106
นักศึกษาที่ไดIรับอนุมัติใหIลาพักการศึกษาจะตIองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดIรับการอนุมัติ
ใหIลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวIน ภาคการศึกษาที่ไดIลงทะเบียนเรียน
ไปกอนแลIว
ขIอ 59 การลาออก
นักศึกษาผูIประสงคจะลาออกจากการเปJนนักศึกษา ใหIเสนอใบลาออกผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี ผูIที่จะไดIรับการอนุมัติใหIลาออกไดI ตIองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ขIอ 60 การรักษาสถานภาพการเปJนนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหIเปJนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวIในขIอ 34.9 และขIอ 58.5
ขIอ 61 การพIนสภาพการเปJนนักศึกษา
นักศึกษาจะพIนสภาพการเปJนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขIอใดขIอหนึง่ ตอไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ไดIรับอนุมัติใหIลาออก
61.3 ถูกใหIออกหรือไลออกเนื่องจากตIองโทษทางวินัย
61.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปJนนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปPดภาค
การศึกษาปกติโดยมิไดIรับอนุมัติใหIลาพักการศึกษา
61.5 ไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่าํ กวา 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนไดIจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธแลIวไดIแตIมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวIนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนแบบ
1
61.7 ใชIเวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในขIอ 13 แลIว และไดIหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร หรือไดIแตIมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวIนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาปริญญา
เอกที่เรียน แบบ 1
61.8 โครงรางวิทยานิพนธไมไดIรับอนุมตั ิภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
61.8.1 กรณีที่เปJนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2 กรณีที่เปJนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.3 กรณีที่เปJนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.4 กรณีที่เปJนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรูI ครั้งที่ 2 ไมผาน
61.10 ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดIภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน เวIนแตไดIรับอนุมัติ
ใหIขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตIองไมเกินเวลาที่กําหนดในขIอ 13
61.11 ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดIภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน เวIนแตไดIรับอนุมัติใหI
ขยายเวลาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาตIองไมเกินเวลาที่กําหนดในขIอ 13
61.12 เปJนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปJนนักศึกษาสามัญตามขIอ 34.1 ไดI
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม
61.14 ไดIรับการอนุมัตปิ ริญญา
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หมวด 10
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ขIอ 62 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหIดําเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และขIอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดIวยวินัย
นักศึกษา โดยอนุโลม
ขIอ 63 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสรIางขIอมูลเท็จ และการ
มิไดIทําผลงานวิชาการดIวยตนเอง
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนขIอความของผูIอื่น โดยไมมีการอIางอิง หรือ
ปกปPดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มีผูIอื่นกระทําไวIมาเปJนของตนเอง
การสรIางขIอมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงขIอมูลหรือการสรIางขIอมูลที่ไมตรงกับความเปJนจริง
การมิไดIทําผลงานวิชาการดIวยตนเอง หมายถึง การจIางหรือใหIผูIอื่นชวยทํา หรือทําแทนตน หรือการมอบใหIผูIอื่นทํา
แทนนอกเหนือจากงานที่ไดIระบุไวIในโครงรางวิทยานิพนธที่ไดIรับอนุมัติแลIววาจะกระทําเอง ทั้งนี้ไมรวมถึงการเก็บ
รวบรวมขIอมูล การประมวลผลขIอมูล การวิเคราะหขIอมูล การแปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปJนภาษาตางประเทศ
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขIอ 63.1 63.2 และ 63.3 ใหIถือวาเปJนความผิดรIายแรงไวIกอน แต
อาจลดหยอนโทษไดI ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหIอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลIว ใหIคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
บทเฉพาะกาล
ขIอ 65 การดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชIบังคับ และยังดําเนินการไมแลIวเสร็จใน ขณะที่ระเบียบนี้มี
ผลใชIบังคับ ใหIดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ใชIบังคับ
อยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชIบังคับ จนกวาจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแลIวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2549

(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตIอง

(นางนันทพร นภาพงศสุริยา)
เจIาหนIาที่บริหารงานทั่วไป 8
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