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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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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. จํานวนหน)วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช,
หลักสูตรจัดการศึกษาเป?นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2

5.3 การรับเข,าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความร)วมมือกับสถาบันอื่น
เป?นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให,ปริญญาแก)ผู,สําเร็จการศึกษา
ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปBดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ได2รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ ในคราวประชุม ครั้งที่ 14(4/2559)
เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได2รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 381(1/2560)
เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพร,อมในการเผยแพร)หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร2อมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปfการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได,หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักวิชาการทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=
(2) อาจารย=/นักวิจัยทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=
(3) วิศวกรซอฟต=แวร=
(4) นักพัฒนาโปรแกรม/นักพัฒนาซอฟต=แวร=/นักพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร=
(5) นักวิเคราะห=และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร=
(6) ผู2ดูแลระบบเครือขาย/ผู2ดูแลระบบฐานข2อมูล
(7) เจ2าของธุรกิจสวนตัวด2านคอมพิวเตอร=

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู,รับผิดชอบหลักสูตร

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-7008-00041-11-7

ตําแหน)ง
ทางวิชาการ
ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

3-9299-00086-75-5

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

3-9599-00401-55-3

อาจารย=

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุภาภรณ= กานต=สมเกียรติ

นายอํานาจ เปาะทอง

นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา),
ปGที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2550
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534
Ph.D. (Computer Science), Keele University, UK., 2543
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2524
Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2542
วท.บ. (คณิตศาสตร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วิทยาเขตหาดใหญ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปHนต,องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีนับวามีความสําคั ญเป?นอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศให2มีความ
เข2มแข็งและก2าวหน2า ทัดเทียมนานาประเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ย วข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ถือวาเป? น
เทคโนโลยีที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจะนําพาประเทศให2สามารถแขงขันได2ในเชิงกลยุทธ=กับระดับนานาชาติ การสร2าง
นวัตกรรมและงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร= จําเป?นต2องอาศัยรากฐานของวิทยาศาสตร=บริสุทธิ์และ
วิทยาศาสตร=ประยุกต=ที่เข2มแข็ง การพัฒนาวิทยาการเชิงบูรณาการทําให2ศาสตร=ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=
เป?นพื้นฐานสําคัญ สําหรับการประยุกต=ให2กับศาสตร=อื่นในยุคปoจจุบัน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เศรษฐศาสตร= ชีวสารสนเทศและการแพทย= เป?นต2น อีกทั้งการพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของรัฐบาล (Digital Economy) จําเป?นต2องปรับปรุงหลักสูตรให2ทันสมัย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การที่ประเทศไทยก2าวสูประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian
Nations) ในปf พ.ศ. 2559 จะเปBดโอกาสให2มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด2านตาง ๆ อาทิเชน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย และการทํางานรวมกันระหวางคณาจารย= การสงเสริมความรวมมือทางด2านวิชาการใน
ลั กษณะเครื อขายการศึ กษาของสถาบั น อุ ด มศึ กษา การเข2 า ถึ งและพั ฒ นาวิ ทยาการทางด2 า นวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร=และการประยุกต= ทั้งทางด2านฮาร=ดแวร=และซอฟต=แวร=ของประเทศในอาเซียน เพื่อเป?นสังคม
ฐานความรู2 (Knowledge-Based Society) มหาวิทยาลัยจําเป?นต2องปรับปรุงหลักสูตรให2สอดคล2องและ
ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคด2วย
12. ผลกระทบจาก ข,อ 11.1 และข,อ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ=ดังกลาว การพัฒนาหลักสูตรจึงเน2นให2มหาบัณฑิตมีความรู2ความ
เข2าใจ และความชํานาญ รวมทั้งเป?นผู2ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให2เข2ากับลักษณะงาน ทั้งด2านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อสร2างองค=ความรู2และ
ผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่สามารถตอบสนองความต2องการของการเปลี่ยนแปลงทางด2านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข,องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=มีเปwาหมายที่จะเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชียทํา
หน2าที่ในการผลิต มหาบัณฑิ ต บริการวิชาการ และทํานุบํารุ งศิลปวัฒ นธรรมโดยมีการวิจัยเป?น ฐานการ
พัฒนาหลักสูตรจึงมีแนวคิดในการสร2างความเข2มแข็งทางวิชาการที่เป?นรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร=
และการประยุ กต= เพื่ อให2 ผู2 เ รี ย นสามารถคิ ด ค2น นวั ต กรรมผานกระบวนการเชิ งวิ จั ย ที่ คํา นึ งถึ งคุ ณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดถึงผลกระทบตอสังคมที่จะตามมา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า อื่ น ๆ ที่ เ ปB ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= หรือสถาบันอื่น ๆ ได2โดยความเห็นชอบจากอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=และ
กรรมการบริหารหลักสูตร

13.2 กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปIดสอนให,ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต,องมาเรียน
นักศึ กษาจากหลักสู ตรอื่น สามารถเลื อกเรีย นรายวิชาที่เ ปBดสอนในหลักสูต รฯ ได2 โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย=ผู2สอนและกรรมการบริหารหลักสูตร
13.3 การบริหารจัดการ
1) แตงตั้งผู2ประสานงานรายวิชาในรายวิชาที่มีผู2สอนหลายคน เพื่อทําหน2าที่ประสานงานกับ
ภาควิชา ฯ อาจารย=ผู2สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
2) มอบหมายให2คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให2บรรลุเปwาหมายรายวิชา
3) อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย=ผู2สอน ด2านเนื้อหาสาระให2สอดคล2อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู2
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หมวดที่ 2 ข,อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= มุงเน2นผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู2 ความสามารถทางวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร= และการประยุ กต= ควบคูกั บ การมี คุณธรรม จริ ย ธรรม
สามารถนําองค=ความรู2ที่ได2เรียนไปวิเคราะห= สังเคราะห= พัฒนา วิจัยเพื่อเกิดองค=ความรู2ใหมที่เป?นประโยชน=
ในวิทยาการของศาสตร=นี้ตอไป
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= ได2เริ่มทําการสอนตอเนื่องมา
ตั้งแตปfการศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวนมากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแตการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีของแขนงวิชานี้เป?นไปอยางรวดเร็ว และเพื่อให2ทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิได2ใน
การปรับปรุงแก2ไขหลักสูตรให2ทันสมัย ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละแขนง
สาขา สอดคล2องกับการเปลี่ยนแปลงขององค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับสากล อันได2แก
เครือขายคอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร= การประยุกต=สารสนเทศขั้นสูง และปoญญาประดิษฐ= เพื่อให2
ผู2 เ รี ย นมี ค วามรู2 ที่ เ พี ย งพอตอการวิ จั ย และพั ฒ นาความรู2 เ พื่ อ ก2 า วไปอี ก ขั้ น ในศาสตร= แ หงวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร=
1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู2 ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการ
ประยุกต=ที่สามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต2องการของหนวยงาน ทั้งของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยตอในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร= หรือสาขาวิชาที่ใกล2เคียงกันได2
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอดความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แกผู2ที่
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา และถายทอดความรู2สูภาคสังคม
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล2อม
4. เพื่อพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป?นประโยชน=ตอการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแกสังคม

7

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการทุก 5 ปf สวนการปรับปรุงแผนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
จะดําเนินการทุกปf
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให2เป?นไปตาม - ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
เกณฑ=มาตรฐานของสํานักงาน - ประชุม/สัมมนาผู2รับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย=ประจําหลักสูตร
2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน - ประเมินรายวิชา
- ประเมินการสอนของอาจารย=
3. ปรับปรุงวิธีการประเมินข2อสอบ - ประเมินข2อสอบ
และระดับขั้นการให2คะแนน
- ประเมินระดับขั้นคะแนน

หลักฐาน/ตัวบ)งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- ผลการประเมินรายวิชา
- ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย=
- ผลการประเมินข2อสอบจาก
คณะกรรมการประเมินข2อสอบ
- ผลการให2ระดับขั้นคะแนนจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร,างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห=
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร,อน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ หรือ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)
- วันจันทร= – วันศุกร= เวลา 17.00 – 20.00 น.
- วันเสาร= – วันอาทิตย= เวลา 09.00 – 20.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู,เข,าศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู2 เ ข2 า ศึ ก ษา เป? น ผู2 มี คุ ณ สมบั ติ ส มั ค รเข2 า เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาโทตามระเบี ย บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
1. เป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือ
1.2 เป? น ผู2 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กวา 2.50 ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร= สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข2องทางด2านคอมพิวเตอร= หรือ
1.3 เป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 และมี
ประสบการณ= การทํางานเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร= มาแล2วอยางน2อยไมต่ํ ากวา 1 ปf โดยมี
ผู2บังคับบัญชาให2การรับรองโดยจะต2องได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือก และ
2. เป?นผู2เคยผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร=พื้นฐานอยางน2อย 6 หนวยกิต ในระดับปริญญาตรี
3. ผู2 เ ลื อ กเรี ย นแผน ก แบบ ก1 จะต2 อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไมต่ํ า กวา 3.50 ในสาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร= สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร= หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีประสบการณ=ในการทํางานหรือการวิจัยไมน2อยกวา 2 ปf
4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป?นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปLญหาของนักศึกษาแรกเข,า
1. ความรู2และทักษะพื้นฐานด2านภาษาอังกฤษคอนข2างต่ํา
2. พื้นฐานด2านวิชาการที่แตกตางกันของนักศึกษา ทําให2การเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ มีปoญหา
โดยเฉพาะกรณีที่นักศึกษาไมได2สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แก,ไขปLญหา/ข,อจํากัดของนักศึกษาในข,อ 2.3
1. นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไมเป?นไปตามเกณฑ=ของมหาวิทยาลัยจะต2องลงทะเบีย น
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. กําหนดให2นักศึกษาที่ไมได2สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร=เป?นผู2รวม
เรียนรายวิชาหลัก รวมกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=
เพื่อเพิ่มพูนพื้นฐานวิชาการที่จําเป?นต2องใช2ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู,สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปG
จํานวนนักศึกษาแต)ละปGการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปfที่ 1
15
15
15
15
ชั้นปfที่ 2
15
15
15
รวม
15
30
30
30
คาดวาจะจบการศึกษา
15
15

2564
15
15
30
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน)วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปGงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

354,000
486,000
420,000
1,260,000

708,000
972,000
840,000
2,520,000

708,000
972,000
840,000
2,520,000

708,000
972,000
840,000
2,520,000

2564
708,000
972,000
840,000
2,520,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ)าย (หน)วยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใช2จายบุคลากร
2. คาใช2จายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ= *
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใช2จายตอหัวนักศึกษา

2560

ปGงบประมาณ
2561
2562

2563

2564

660,506 700,137 742,145
786,674
833,874
643,815 1,287,630 1,287,630 1,287,630 1,287,630
354,000 708,000 708,000
708,000
708,000
1,658,321 2,695,767 2,737,775 2,782,304 2,829,504
177,737 186,624 195,955
205,752
216,040
177,737 186,624 195,955
205,752
216,040
1,836,058 2,882,391 2,933,730 2,988,056 3,045,544
15
30
30
30
30
122,404
96,080
97,791
99,602
101,518

* คาครุภัณฑ=เป?นการคิดคํานวณตามอายุการใช2งาน (คาเสื่อมราคา) ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป?นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน)วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข,ามมหาวิทยาลัย (ถ,ามี)
ให2เป?นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารยผู,สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน)วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

หน)วยกิต

3.1.2 โครงสร,างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด2าน
- วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. สารนิพนธ
4. วิชาเสริมทักษะการวิจัย
รวม ไม)น,อยกว)า

แผน ก แบบ ก 1
(หน)วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2
(หน)วยกิต)

แผน ข
(หน)วยกิต)

36
(ไมนับหนวยกิต)
36

6
6
6
18
3
(ไมนับหนวยกิต)
36

6
6
18
6
3
(ไมนับหนวยกิต)
36

หมายเหตุ วิชาเสริมทักษะการวิจัย ประกอบด2วย 2 วิชา ดังนี้
344-591 สัมมนา
Seminar
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology

1(0-2-1)
2(2-0-4)
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
344-511
344-521

344-541
344-581

6

การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
Computer Organization and Architecture
- วิชาเฉพาะด,าน
6
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
Programming Language and Software Concepts
ทฤษฎีการคํานวณ

หน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Theory of Computation
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
(แผน ก 2 จํานวน 6 หน)วยกิต และแผน ข จํานวน 18 หน)วยกิต)
รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่ต,องการเน,นด,านเครือข)ายและความปลอดภัย
344-531
344-532
344-533

เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
Internetworking Protocols
ความมั่นคงของระบบเครือขาย

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

Network Security
344-534

การบริหารจัดการระบบเครือขาย

3(3-0-6)

Network Management
344-535

สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
Advanced Computer Architectures

3(3-0-6)

344-542

โปรแกรมแปลภาษา
Compiler
การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
Operating Systems Design and Implementation

3(3-0-6)

344-543

3(3-0-6)
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รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่ต,องการเน,นด,านวิศวกรรมซอฟตแวร
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-552
344-553
344-554
344-555
344-651

Software Engineering Methodology
วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
Formal Methods in Software Engineering
การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
Software Project Management
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
Software Testing and Quality Assurance
การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
Enterprise Software Development
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design

รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่ต,องการเน,นด,านระบบฐานข,อมูลและสารสนเทศ
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
Management Support Systems
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล
Database Management Systems
344-563 การสืบค2นสารสนเทศ
Information Retrieval
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
Database Modeling and Design
344-662 คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
Data Warehouse and Data Mining
344-663 การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
Data Analytics and Data Science

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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รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่ต,องการเน,นด,านปLญญาประดิษฐ
344-571 ปoญญาประดิษฐ=
Artificial Intelligence
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573
344-671
344-672
344-673
344-675

Expert Systems
เครือขายประสาทเทียม
Neural Networks
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
Image Processing and Computer Vision
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
หุนยนต=
Robotics
ระบบมัลติเอเจนท=
Multiagent Systems

รายวิชาเลือกอื่น ๆ
344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
344-611
344-621

Simulation Modeling and Analysis
วิทยาการเข2ารหัสลับ
Cryptography
ระบบการประมวลผลแบบกระจาย

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)

Distributed Operating Systems
344-674

คอมพิวเตอร=กราฟBกส=

3(3-0-6)

Computer Graphics
344-691

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

3(3-0-6)

Special Topics in Computer Science I
344-692

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2

2(2-0-4)

Special Topics in Computer Science II
344-693

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3
Special Topics in Computer Science III

1(1-0-2)

15

หมายเหตุ นั กศึ กษาสามารถเลื อกเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เปB ด สอนในมหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริน ทร= ห รื อ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได2โดยความเห็นชอบจากอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=และคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร
3.1.3.3 วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก1
344-602

36

วิทยานิพนธ=
Thesis

แผน ก แบบ ก2
344-601 วิทยานิพนธ=

หน)วยกิต
36(0-108-0)

18

หน)วยกิต
18(0-54-0)

Thesis
แผน ข
344-603

344-591
344-592

6

หน)วยกิต
6(0-18-0)

3

หน)วยกิต
1(0-2-1)

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 ประกอบด2วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้
1) เลข 3 ตัวแรก
เป?นรหัสประจําภาควิชา คือ 344 ซึ่งเป?นรายวิชาที่เปBดสอน
โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=
2) ตัวเลขหลักร2อย
หมายถึง ชั้นปfตามแผนการศึกษา
เลข 5
หมายถึง ชั้นปfที่ 1
เลข 6
หมายถึง ชั้นปfที่ 2
3) ตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง วิชาในแตละกลุมวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุมวิชาวิทยานิพนธ= และสารนิพนธ=
เลข 1
หมายถึง กลุมวิชาขั้นตอนวิธี และโครงสร2างข2อมูล
เลข 2
หมายถึง กลุมวิชาองค=ประกอบ และสถาปoตยกรรม
เลข 3
หมายถึง กลุมวิชาการประมวลผลเครือขาย การสื่อสาร และเครือขาย
คอมพิวเตอร=
เลข 4
หมายถึง กลุมวิชาซอฟต=แวร=ระบบ และภาษาการโปรแกรม
เลข 5
หมายถึง กลุมวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟต=แวร=
เลข 6
หมายถึง กลุมวิชาฐานข2อมูล การสืบค2น ระบบสารสนเทศและ
การจัดการ
เลข 7
หมายถึง กลุมวิชาปoญญาประดิษฐ=กราฟBกส=และการประมวลผลภาพ
เลข 8
หมายถึง กลุมทฤษฎีการคํานวณ การดําเนินการคํานวณ คณิตศาสตร=
และสถิติที่เกี่ยวข2อง
เลข 9
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและอื่น ๆ เชน หัวข2อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=
4) ตัวเลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุมวิชา
3.1.3.6 ความหมายของจํานวนหน)วยกิต
ตัวอยางเชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3)
หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2)
หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห=
ตัวเลขที่ 3 (3)
หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห=
ตัวเลขที่ 4 (4)
หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด2วยตนเอง/สัปดาห=
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1
ปGที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-602 วิทยานิพนธ=
หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
2(2-0-4)
9(0-27-0)

หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
1(0-2-1)
9(0-27-0)

หน)วยกิตรวม
รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)
36(0-108-0)

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

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

ภาคการศึกษาที่ 2
344-602 วิทยานิพนธ=
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แผน ก แบบ ก2
ปGที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-521
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
---------วิชาเฉพาะด2าน
---------วิชาเลือก
หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
9(9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
344-511
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
---------วิชาเฉพาะด2าน
---------วิชาเลือก
344-592
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)

ปGที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
344-601 วิทยานิพนธ=
344-591
สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
1(0-2-1)
9(0-27-0)

หน)วยกิตรวม
รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวนหน)วยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)
36(18-54-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
344-601 วิทยานิพนธ=
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แผน ข
ปGที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
344-521
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
---------วิชาเฉพาะด2าน
---------วิชาเลือก
หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
2(2-0-4)
12(12-0-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
344-511
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
---------วิชาเฉพาะด2าน
---------วิชาเลือก
344-592
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)

ปGที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
---------วิชาเลือก
344-591 สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
344-603
สารนิพนธ=
หน)วยกิตรวม

จํานวนหน)วยกิต
9(9-0-18)
1(0-2-1)
3(0-9-0)
12(9-9-18)

หน)วยกิตรวม
รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวนหน)วยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)
36(30-18-60)

ภาคการศึกษาที่ 2
344-603 สารนิพนธ=

หมายเหตุ กรณีวิชา 344-601, 344-602 และ344-603 นักศึกษาจะต2องรายงานความก2าวหน2า
ในทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาดังกลาว
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
344-511
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

Algorithm Analysis and Design
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : กระบวนการแก2ปoญหาแบบตาง ๆ และทบทวนโครงสร2างข2อมูลพื้นฐาน ภาษาขั้นตอนวิธี
การออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห=ขั้นตอนวิธี เชน ความถูกต2อง ปริมาณงานที่ทํา วิธีวิเคราะห=ขั้นตอนวิธี
แบบใช2คาดีที่สุด คาเฉลี่ย และคาเลวที่สุด จํานวนเนื้อที่ความจําหลักที่ใช2 และความงายและความเหมาะสม
ที่สุด เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการเรียงลําดับและการค2นหาข2อมูลขั้นตอนวิธีแบบสุม
Problem solving processes and basic 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

องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
3(3-0-6)
Computer Organization and Architecture
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : วิวัฒนาการของสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร= องค=ประกอบและสถาปoตยกรรม การแทน
ข2อมูล ระบบฮาร=ดแวร=คอมพิวเตอร= สถาปoตยกรรมชุดคําสั่ง การประมวลผลคําสั่ง หนวยความจํา การ
ดําเนินงานนําข2อมูลเข2า-ออกและการขัดจังหวะ การวิเคราะห=และวัดประสิทธิภาพ
Computer architecture evolution; computer organization and architecture;
data representation; computer hardware system; instruction set architectures; instruction
processing; memory; input-output processing and interrupts; performance measurement
and analysis
344-531

เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Networks
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปoตยกรรมอินเทอร=เน็ต การออกแบบและการสร2างระบบอินเทอร=เน็ต การรับสงข2อมูล
ที่เชื่อถือได2 การควบคุมความคับคั่งของข2อมูลเทคนิคการหาเส2นทางบนอินเทอร=เน็ต การสื่อสารแบบไร2สาย
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คุณภาพการให2บริการ ระบบชื่อโดเมน ปoญหาความมั่นคงของระบบอินเทอร=เน็ต
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
344-532

โปรโตคอลระหวางเครือขาย
3(3-0-6)
Internetworking Protocols
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : โปรโตคอลบนอิ นเทอร= เน็ ต วิธี การออกแบบและพั ฒนาโปรโตคอล โปรโตคอลการจั ด
เส2นทางแบบตาง ๆ โปรโตคอลของโปรแกรมประยุกต= โปรโตคอลแพรสัญญาณเฉพาะกลุมและการประยุกต=
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 : หลักการความมั่นคง รูปแบบความมั่นคง ภัยคุกคามความมั่นคง วิธีการเข2าและถอดรหัส
แบบตาง ๆ โปรโตคอลความมั่นคงที่ใช2ในระดับระบบปฏิบัติการและระบบเครือขายคอมพิวเตอร= การ
บริหารจัดการความมั่นคง จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบเครือขาย
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 : หลักการพื้นฐานของการบริห ารจัดการเครื อขาย แนวคิ ดการจั ดการรู ปแบบโอเอสไอ
มาตรฐานและโปรโตคอลที่ ใ ช2 ใ นการจั ด การเครื อ ขาย โปรโตคอลในการจั ด การเครื อ ขายอยางงาย
การจัดการระบบเครือขายแบบลูกขาย-แมขาย ระบบจัดการเครือขาย
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Fundamentals of network management; OSI management concept;
network management standards and protocols; Simple Network Management Protocol
(SNMP); client-server network management; network management systems
344-535

สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architectures
รายวิชาบังคับกอน : 344-521
Prerequisite : 344-521
แบบจํ า ลองคอมพิ ว เตอร= และการดํ า เนิ น งานอยางขนาน การออกแบบคํา สั่ ง และการ
ดําเนินงานเลขคณิตแบบสายทอ การออกแบบซุปเปอร=สกาลาร= และแบบซุปเปอร=ไปป•ไลน= สถาปoตยกรรม
แบบ VLIM สถาปoตยกรรมเวกเตอร=แบบ RISC-CISC ระบบ SIMD ระบบ MIMD แบบกระจายและแบบ
รวมใช2ความจําหลัก สถาปoตยกรรมแบบ multi-thread 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

แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
Programming Language and Software Concepts
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : -

3(3-0-6)

แนวคิ ดเกี่ย วกับซอฟต= แวร= กระบวนการแปล วิวั ฒนาการของภาษาการโปรแกรมและ
แนวคิดการออกแบบภาษา หลักการออกแบบภาษาและประเด็นการประเมิน การอธิบายวากยสัมพันธ=และ
ความหมาย โครงสร2างภาษาการโปรแกรม : การตั้งชื่อ ตัวแปร ชนิดข2อมูล ขอบเขตการใช2งานและแนวคิด
การผูก โครงสร2างโปรแกรม นิพจน=และการกําหนดคา โครงสร2างควบคุม โปรแกรมยอย แนวคิดนามธรรม
และชนิดข2อมูลนามธรรม เทคนิคการโปรแกรมประเภทตาง ๆ การโปรแกรมด2วยภาษาเชิงสั่งการ การ
โปรแกรมเชิ งวั ต ถุ การโปรแกรมเชิ งฟo งก= ชั น การโปรแกรมเชิ งตรรกะ กรณี ศึกษาภาษาการโปรแกรม
สมัยใหม เชน ซีพลัสพลัส ซีชาร=ป 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
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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
344-542

โปรแกรมแปลภาษา
3(3-0-6)
Compiler
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
เทคนิคการแปลภาษา ภาษาและไวยากรณ= การวิเคราะห=คําและวากยสัมพันธ= การจัดการ
ข2อผิดพลาดจากการแปลภาษา การวิเคราะห=กระจายแบบบนลงลางและแบบลางขึ้นบน ตารางสัญลักษณ=
องค=ประกอบและการจัดการเนื้อที่ความจํา รหัสระหวางกลาง การวิเคราะห=ความหมายและการลงรหัส การ
ลงรหัสที่ให2ผลดีที่สุด คอมไพเลอร=-คอมไพเลอร=
Compiling techniques; 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

การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems Design and Implementation
รายวิชาบังคับกอน : 344-521
Prerequisite : 344-521
การออกแบบและการจัดสร2างระบบการจัดการตาง ๆ ของระบบปฏิบัติการ เชน การ
จัดการโปรเซส การจัดการหนวยความจํา การจัดการซีพียู การจัดการระบบไฟล= และการจัดการความ
ปลอดภัย 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
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344-551

ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
3(3-0-6)
Software Engineering Methodology
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
ผลิ ต ภั ณฑ= ซอฟต= แ วร= และกระบวนการ วั ฏ จั กรชี วิ ต และรู ป แบบการพั ฒ นาซอฟต= แ วร=
เครื่ อ งมื อ ชวยสํ า หรั บ วิ ศ วกรรมซอฟต= แ วร= วิ ศ วกรรมความต2 อ งการ การออกแบบซอฟต= แ วร= แ ละ
สถาปoตยกรรม การออกแบบระบบเฉพาะงาน เชน การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงหน2าที่งาน
การออกแบบระบบเชิงเวลาจริง การออกแบบสวนติดตอกับผู2ใช2 การตรวจสอบและทดสอบความถูกต2อง
ของซอฟต= แวร= วิ วั ฒ นาการของซอฟต= แวร=และการจั ด การการเปลี่ ย นแปลง การจั ด การโครงการและ
คุณภาพของซอฟต=แวร=
Software products and processes; software development life cycle and
paradigms; computer-aided software engineering; requirements 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;
software evolution and change management; software project and quality management
344-552

วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
3(3-0-6)
Formal Methods in Software Engineering
รายวิชาบังคับกอน : 344-551
Prerequisite : 344-551
เซต ความสั มพั น ธ=และฟo งก=ชั น แคลคู ลั สแบบเพรดดิ เคต ข2 อกํา หนดแบบพี ชคณิ ตและ
แบบจําลองเป?นฐาน ภาษาสําหรับทําข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อยางเป?นทางการ เชน Z CafeOBJ
วิธีการทําข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อยางเป?นทางการ การกําหนดปoญหา การออกแบบและสร2างแบบจําลอง
ซอฟต=แวร= การตรวจสอบข2อกําหนดของซอฟต=แวร=อยางเป?นทางการ การวิศวกรรมซอฟต=แวร=ด2วยวิธีอยาง
เป?นทางการ
Set; relations and functions; predicate calculus; algebraic and model-based
specification; formal software specification languages such as Z, CafeOBJ; formal software
specification methods; problem domain identification; design and software modeling;
verification of formal specification; software engineering with formal methods
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344-553

การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
3(3-0-6)
Software Project Management
รายวิชาบังคับกอน : 344-551
Prerequisite : 344-551
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ=ซอฟต=แวร= วงจรชีวิตของโครงการ บทบาทของผู2จัดการโครงการ
ซอฟต=แวร= กระบวนการและกิจกรรมในการจัดการโครงการ แบบแผนวิศวกรรมซอฟต=แวร=และการจัดการ
โครงการ การประมาณขนาดและคาใช2จาย การจัดการรูปแบบซอฟต=แวร= การประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการทีมงานและทรัพยากร
Software product life cycle; project life cycle; role of software project
managers; project management processes and activities; software engineering paradigms
and project management; size and cost estimation; software configuration management;
software quality assurance; risk management; change management; resource and team
management
344-554

การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
3(3-0-6)
Software Testing and Quality Assurance
รายวิชาบังคับกอน : 344-551
Prerequisite : 344-551
แนวคิดการทดสอบซอฟต=แวร= เทคนิควิธีตาง ๆ สําหรับการทดสอบซอฟต=แวร= เทคนิค
วิธีการทดสอบโดยกราฟ เทคนิควิธีการทดสอบโดยตรรกะ เทคนิควิธีการทดสอบโดยการแบงชวงของ
อิน พุ ต เทคนิ ควิ ธี การทดสอบโดยใช2 โครงสร2า งความสั มพั น ธ= ทางไวยากรณ= เป? น พื้ นฐาน กระบวนการ
ทดสอบซอฟต=แวร= การวางแผนการทดสอบซอฟต=แวร= การประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
Software testing concepts; techniques for testing software; graph testing;
logic testing; input space partitioning; syntax-based testing; software testing process;
software testing plans; software quality assurance
344-555

การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Enterprise Software Development
รายวิชาบังคับกอน : 344-551
Prerequisite : 344-551
แนวคิดของระบบธุรกิจ องค=กรธุรกิจและระบบสารสนเทศ แนวคิดเบื้องต2นทางบัญชีและ
ระบบสารสนเทศทางบัญชี แบบแผนการพัฒนาซอฟต=แวร=และการจัดการโครงการ สถาปoตยกรรมทางธุรกิจ
และองค=ประกอบของการประมวลผล การจัดทําแบบและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ สถาปoตยกรรม
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และการออกแบบข2อมูล/สารสนเทศ สถาปoตยกรรมงานประยุกต= การออกแบบงานประยุกต=และการรวม
ระบบ สถาปoตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานและโครงสร2างพื้นฐานสําหรับการพัฒนาซอฟต=แวร=
ทางธุรกิจ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Enterprise concepts; enterprise organization and information systems; basic
concepts of accounting and accounting information systems; software development
paradigms and project management; enterprise architecture and processing components;
business modeling and process design; data/information architecture and design;
application architecture; application design and system integration; information
technology architecture; standards and infrastructures for enterprise software
development; security for enterprise information systems
344-561

ระบบสนับสนุนการจัดการ
3(3-0-6)
Management Support Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การพัฒนาระบบสารสนเทศและความท2าทาย ระบบสารสนเทศและองค=กร การบริหาร
จัดการ การตัดสินใจและสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรข2อมูล เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ในการพัฒนา
ระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค=กรและการจัดการ ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในระบบ
สารสนเทศ
Information system implementation and challenges; 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

ระบบจัดการฐานข2อมูล
Database Management Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : -

3(3-0-6)

สถาปo ต ยกรรมของระบบฐานข2 อ มู ล ฐานข2 อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ= และกระบวนการปรั บ
โครงสร2าง รูปแบบฐานข2อมูลและการออกแบบฐานข2อมูล ภาษาฐานข2อมูลเชิงสัมพันธ=ชนิดพีชคณิตและชนิด
แคลคูลัส การควบคุมความปลอดภัยและความเป?นเอกภาพของฐานข2อมูล การดําเนินงานกิจกรรม และ
การควบคุมการดําเนินงานแบบพร2อม ๆ กัน
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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
344-563

การสืบค2นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : รูปแบบการสืบค2นสารสนเทศ การประเมินการสืบค2น ภาษาการสอบถามและปฏิบัติการ
การดําเนินงานกับข2อมูลอักขระและข2อมูลสื่อผสม การสร2างดัชนีเพื่อการค2นหา การสืบค2นสารสนเทศแบบ
ขนานและแบบกระจาย ระบบห2องสมุดและบรรณานุกรม ห2องสมุดดิจิตอล
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

ปoญญาประดิษฐ=
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ของระบบปoญญาประดิษฐ= เทคนิคการค2นหา การค2นหาแบบ
ฮิวริสติก ตรรกศาสตร=ประพจน= ตรรกศาสตร=เพรดดิเคต ระบบการผลิต ระบบเหตุผลทางตรรกศาสตร=
ระบบจัดการแบบดีดักทีฟและอินดักทีฟ ความไมแนนอน การแทนความรู2แบบเฟรม กราฟ เครือขายเวียน
ซ้ํ า ภาษาโปรล็ อ กเบื้ อ งต2 น ระบบชํ า นาญการ การเรี ย นรู2 ข องเครื่ อ ง เครื อ ขายประสาท หุ นยนต=
คอมพิวเตอร=วิชั่นและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
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 : การสอบถามความรู2 การสั ม ภาษณ= เ พื่ อ ได2 เ นื้ อ หาและการจํ า แนก แนวคิ ด หลั ก ของ
ผู2ชํานาญการ การให2เหตุผลทางตรรกศาสตร=แบบใช2กฎ การให2เหตุผลทางตรรกศาสตร=แบบอัตโนมัติ การ
อนุมาน การแทนความรู2 คําอธิบาย การจัดการความไมแนนอน ความไมแนนอนอาศัยสถิติ ทฤษฎีความ
เชื่ อ และทฤษฎี ฟoซซี เ ซ็ต วงจรชี วิ ตระบบชํ า นาญการ การสร2 า งระบบชํ านาญการโดยใช2 เ ปลื อกระบบ
ชํานาญการ การทดสอบความถูกต2องและการรวมระบบ
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 การเรียนรู2แบบไมให2คําแนะนํา
เครือขายจับคูและจัดการด2วยตัวเอง การเรียนรู2แบบให2คําแนะนํา เครือขายประสาทแบบเคลื่อนที่ย2อนกลับ
ทฤษฎี การให2 เ หตุ ผ ลแบบปรั บ ปรุ งได2 เครื อขายประสาทแบบแขงขั น การให2 เ หตุ ผ ลแแบบฟo ซ ซี การ
ประยุกต=ใช2ขั้นตอนวิธีเครือขายประสาท และแบบจําลองการเรียนรู2
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

29

344-581

ทฤษฎีการคํานวณ

3(3-0-6)

Theory of Computation
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : ไฟไนต=ออโตเมตา พุชดาวน=ออโตเมตา เครื่องยนต=ทัวริงและปoญหาที่ยังแก2ไมได2 ความ
แมนยําและความคลาดเคลื่อนในการคํานวณเชิงตัวเลข การประมาณคาในชวงและการประมาณคาโดยใช2
ฟoงก=ชันพหุนาม ระบบสมการพีชคณิตแบบเชิงเส2น การแก2ระบบสมการพีชคณิตแบบเชิงเส2นและไมเชิงเส2น
Finite automata; pushdown automata; turing machine and unsolvability;
accuracy and errors in numerical computations; interpolation and approximations by
polynomials; system of linear algebraic equations; solution of linear and non-linear
systems of equations
344-582

การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=

3(3-0-6)

Simulation Modeling and Analysis
รายวิชาบังคับกอน : 344-541
Prerequisite : 344-541
แบบจําลองเต็มหนวยและการจัดรูปแบบ การพัฒนารูปแบบจําลองพื้นฐาน การจําลอง
แบบมอนเตคาร= โ ล วั ฏ จั กรการศึ ก ษาการจํ า ลองอั น ประกอบด2 ว ย ข2 อ มู ล นํ า เข2 า ผลลั พ ธ= ที่คาดหมาย
การวิเคราะห=ข2อมูล 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 : ศึกษาบทความวิจัยในหัวข2อที่สนใจและจัดทํารายงานพร2อมการนําเสนอและอภิปราย
Study research papers in an interesting topic and make a report, together
with presentation and discussion
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344-592

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะการวิจัยในสาขาอื่น ๆ
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และวิธีการวิจัยประเภทตาง ๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป การออกแบบ
การวิจัยและการทดลอง วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัย โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับชวยในการวิจัย การ
ประเมินผลการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยแบบปากเปลาและแบบโปสเตอร=
Role and importance of research; types of research; research in other
disciplines; research in computer science and its methods; generic research methods;
research and experimental design; statistical methods for research; software package for
research; research evaluation and report writing; oral and poster presentation
344-601

วิทยานิพนธ=

18(0-54-0)

Thesis
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : เงื่อนไข : ได2ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไมต่ํากวา 9 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Condition : At least 9 credits of study or with the consent of the program
committees
ค2นคว2าวิจัยในหัวข2อที่สนใจในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปBดสอนภายใต2การควบคุม
ดูแลของอาจารย=ที่ปรึกษา โดยเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานวิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ=ตามแบบที่เหมาะสม
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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344-602

วิทยานิพนธ=

36(0-108-0)

Thesis
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : ค2นคว2าวิจัยในหัวข2อที่สนใจในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ภาควิชาฯ เปBดสอนภายใต2การควบคุม
ดูแลของอาจารย=ที่ปรึกษา โดยเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานวิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ=ตามแบบที่เหมาะสม
Research study on the topic of interested fields available in the department
under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented to the thesis
committee regularly every semester; the thesis must be written in an appropriate format
344-603

สารนิพนธ=
Minor Thesis
รายวิชาบังคับกอน : -

6(0-18-0)

Prerequisite : เงื่อนไข : ได2ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้มาไมต่ํากวา 15 หนวยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Condition : At least 15 credits of study or with the consent of the program
committees
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอร=ด2วยตนเอง พัฒนาโครงงานที่มีความเหมาะสมและ
นําเสนอผลงานความก2าวหน2าของงานโครงงานตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=ทุกสิ้นภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียนสารนิพนธ=ตามแบบที่เหมาะสม
Individual self study on an approved topic in computer science; completion
of a substantial project required; the study progression should be presented to the
committee regularly every semester; a report of the study must be written in an
appropriate format
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344-611

วิทยาการเข2ารหัสลับ
3(3-0-6)
Cryptography
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการความปลอดภัยในคอมพิวเตอร=และความจําเป?น ภัยที่เกิดกับคอมพิวเตอร= การ
ประยุกต=ใช2วิทยาการเข2ารหัสลับในปoจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห=การเข2ารหัสลับและการโจมตีแบบ
ตะลุย วิทยาการเข2ารหัสลับแบบดั้งเดิม วิทยาการเข2ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร วิทยาการเข2ารหัสลับแบบ
กุญแจอสมมาตร การพิสูจน=ตัวจริงของข2อความและฟoงก=ชันแฮช ลายมือชื่อดิจิตอล
Principles of security and the need of security; threats and attacks; current
applied cryptography; cryptosystem; cryptanalysis and brute-force attack; classical
encryption schemes; symmetric-key cryptography; asymmetric-key cryptography; message
authentication and hash function; digital signature

344-621

ระบบการประมวลผลแบบกระจาย

3(3-0-6)

Distributed Operating Systems
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite : Consent of the program committees
ปoญหาผู2ผลิตผู2บริโภคแบบกระจายและโปรโตคอล การติดตอสื่อสารแบบงาย ปoญหาของ
เวลาและนาฬิกา อัลกอริทึมในการตรวจหาการสิ้นสุดการทํางานของโปรเซสในสิ่งแวดล2อมแบบกระจาย
การตรวจหาการอั บ จนแบบกระจาย และการอั บ จนแบบตาง ๆ ตั ว อยางปo 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; process
termination detection algorithms with in distributed environment; distributed deadlock
detection; different types of deadlocks; some simple examples and analyses
344-651

การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
Object-Oriented Analysis and Design
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : เทคโนโลยี เ ชิ ง วั ต ถุ เ บื้ อ งต2 น แนวคิ ด เชิ ง วั ต ถุ โ ดยภาษาการโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ทั่ ว ไป
คุณลักษณะและปoญหาของระบบที่ซับซ2อน วิวัฒนาการของแบบจําลองเชิงวัตถุ คลาสและออบเจกต=
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ความสัมพันธ=ระหวางคลาส ความสัมพันธ=ระหวางออบเจกต= แนวคิดการวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
ความแตกตางระหวางวิธีการเชิงวัตถุกับวิธีการดั้งเดิม การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุด2วยยูเอ็มแอล
Introduction to object technology; object-oriented concepts through
typical object-oriented programming languages; features and problems of complex
systems; evolution of object-oriented models; classes and objects, relationships among
classes, relationships among objects; object-oriented analysis and design (OOAD)
concepts; difference between the object-oriented approach and the traditional approach;
object-oriented analysis and design with Unified Modeling Language (UML)
344-661

การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
Database Modeling and Design
รายวิชาบังคับกอน : 344-561

3(3-0-6)

Prerequisite : 344-561
สถาปoตยกรรมของระบบฐานข2อมูล ระบบฐานข2อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข2อมูลแบบกระจาย
การจัดการและการดําเนินงานฐานข2อมูลบนเว็บ
Database system architecture; object-oriented database system; distributed
database system; database management and operation on web
344-662

คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
3(3-0-6)
Data Warehouse and Data Mining
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปoตยกรรมและโครงสร2างคลังข2อมูล การออกแบบและการพัฒนาคลังข2อมูล เทคนิค
ตาง ๆ ที่ใช2ในการทําเหมืองข2อมูล การแทนความรู2 การประยุกต=ใช2ซอฟต=แวร=
Architecture and infrastructures of data warehouse; design and
implementation of data warehouses; techniques in data mining; knowledge
representations; use of data mining software

34

344-663

การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
3(3-0-6)
Data Analytics and Data Science
รายวิชาบังคับกอน : 344-511
Prerequisite : 344-511
วิ ท ยาการข2 อ มู ล การเตรี ย มข2 อ มู ล การวิ เ คราะห= ข2 อ มู ล ด2 ว ยการเรี ย นรู2 ข องเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร= การจัดการข2อมูล การใช2ภาพในการอธิบายข2อมูล การทํางานกับข2อมูลขนาดใหญ วิทยาการ
ข2อมูลในชีวิตจริง
Data science; data wrangling; data analysis with machine learning; data
manipulation; data visualization; big data; data science in real life
344-671

การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
3(3-0-6)
Image Processing and Computer Vision
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรุงแตงภาพ การแปลงภาพและการแบงยอยภาพ
การแบงยอยความหยาบละเอียด ความสามารถในการมองเห็น การรู2จํา การแทนวัตถุ การอธิบายวัตถุ 2
มิติ และวัตถุ 3 มิติ การวิเคราะห=รูปรางภาพ 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= ไวยากรณ=ไมพึ่งบริบท กราฟวิเคราะห=กระจาย การสร2างพจนานุกรม
เครือขายการเปลี่ยนสถานะแบบเรียกตัวเอง ความเข2าใจภาษาปoจฉิมลิขิต สื่อกลางภาษาธรรมชาติ การ
จดจําและสังเคราะห=เสียงพูด ปฏิบัติการติดตอสื่อสารด2วยภาษาอังกฤษ
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=
Robotics
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : -

3(3-0-6)

อุปกรณ=ควบคุมหุนยนต=แบบกราฟBกส= การวางแผนและการดําเนินการ จลนศาสตร=แบบ
ตรง จลนศาสตร=แบบย2อนกลับ การแปลงรูปเหมือน การวางแผนเส2นทาง การเคลื่อนที่และสถิติควบคุม
เส2นทาง พลศาสตร=และการควบคุมหุนยนต= อัตราการเคลื่อนที่แบบจาโคเบียน การควบคุมแรงด2วยเมตริก
จาโคเบียน 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

คอมพิวเตอร=กราฟBกส=

3(3-0-6)

Computer Graphics
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite : Consent of the program committees
อุปกรณ=กราฟBกส= เส2นและรูปโพลีกอน การแปลงรูปโดยการเปลี่ยนแปลงสัดสวน การย2าย
แกนและการหมุนแกน เซกเม2นต= การจัดกรอบรูปและการตัดสวนเกิน กราฟBกส=สามมิติ การซอนผิวและเส2น
การให2แสง 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
344-675

ระบบมัลติเอเจนท=
3(3-0-6)
Multiagent Systems
รายวิชาบังคับกอน : Prerequisite : เอเจนท=อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ=ระหวางกลุมเอเจนท= เทคโนโลยีมัลติเอเจนท=และการประยุกต=
การออกแบบกลไก ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการประมูล การเจรจาตอรองในระบบมัลติเอเจนท=
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Intelligent agents; multiagent interactions; multiagent technologies and its
applications, mechanism design, game theory, auction theory; negotiation in multiagent
systems
344-691

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

3(3-0-6)

Special Topics in Computer Science I
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite : Consent of the program committees
วิชาที่เกี่ยวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซึ่งเป?นที่นาสนใจในปoจจุบัน และที่มิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-692

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2

2(2-0-4)

Special Topics in Computer Science II
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite : Consent of the program committees
วิชาที่เกี่ยวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซึ่งเป?นที่นาสนใจในปoจจุบัน และที่มิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum
344-693

หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3

1(1-0-2)

Special Topics in Computer Science III
รายวิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Prerequisite : Consent of the program committees
วิชาที่เกี่ยวข2องกับวิทยาการคอมพิวเตอร=ซึ่งเป?นที่นาสนใจในปoจจุบัน และที่มิได2ระบุใน
หลักสูตรปoจจุบัน
Devoted to various interesting current topics in computer science not
covered by the regular curriculum

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)งและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-9099-00463-24-9

ตําแหน)ง
ทางวิชาการ
ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

2

3-9099-00463-24-9

3

3-1014-00316-92-1

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=
ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

4

3-9099-00463-24-9

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

5

3-9599-00401-55-3

อาจารย=

6

3-9012-00071-76-6

รอง
ศาสตราจารย=

ชื่อ-สกุล
นางนิษฐิดา เอลซ=

นายภัทร อัยรักษ=
นางสาวสุภาภรณ= กานต=สมเกียรติ

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา, ปGที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Computer Engineering), La Trobe University, Australia, 2543
M.Sc. (Computer Science), University of Melbourne, Australia, 2535
วท.ม. (วิทยาศาสตร=คอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2529
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2524
Ph.D. (Physics), University of Essex, UK., 2543
วท.บ. (ฟBสิกส=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2538
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2550
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2534

ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ
ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง
ดูภาคผนวก ง

นายอํานาจ เปาะทอง

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

ดูภาคผนวก ง

นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล

Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2542
วท.บ. (คณิตศาสตร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2536
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟwา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2546
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟwา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง, 2538
วท.บ. (สถิติศาสตร=), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533

ดูภาคผนวก ง

นายสาธิต อินทจักร=

ดูภาคผนวก ง
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ต)อ)
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน)ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

7

3-9098-00161-86-1

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

นางสาวลัดดา ปรีชาวีรกุล

8

3-9098-00107-72-6

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

นางวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์

9

3-1009-01006-07-0

ผู2ชวย
ศาสตราจารย=

นางสาวศิริรัตน= วณิชโยบล

10

5-9011-99030-54-9

อาจารย=

นางจารุณี ดวงสุวรรณ

11

5-9011-99030-54-9

อาจารย=

นางสาวจารุทรรศน= พัฒนพันธ=ชัย

12

5-9011-99030-54-9

อาจารย=

นางสาวน้ําทิพย= ตระกูลเมฆี

วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา, ปGที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนและผลงาน
ทางวิชาการ

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2549
พบ.ม. (สถิติประยุกต=), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร=, 2537
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2532
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2547
M.S. (Computer Science), University of Missouri Columbia, U.S.A., 2535
วท.บ. (คณิตศาสตร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2530
Ph.D. (Computer Science), Universityof Oklahoma, U.S.A., 2545
M.S. (Computer Science), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2539
สต.บ. (สถิติประยุกต=), จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2535
Ph.D. (Computer Science), University of Reading, UK., 2555
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2544
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
Ph.D. (Computer Science), University of Southamton, UK., 2557
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2545
Ph.D. (Computer Science),University Sains Malaysia, Malaysia, 2557
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ=, 2549
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544
วท.บ.(วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=, 2537

ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง

ดูภาคผนวก ง

3.2.2 อาจารยประจํา
ไมมี
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝQกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู,ของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ช)วงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ข,อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย)อ
หลักสูตรนี้เป?นหลักสูตรแผน ก และ ข โดยแผน ก กําหนดให2นักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=ต2อง
เสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=ตอที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ไมน2อยกวา 1
ครั้ ง หรื อผลงานวิ ทยานิ พนธ= หรื อสวนหนึ่ งของผลงานได2รั บ การยอมรั บให2 ตีพิมพ= เ ผยแพรในวารสารทาง
วิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ อยางน2อย 1 เรื่อง ซึ่งผู2ที่เข2าศึกษาแผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธ=จํานวน
36 หนวยกิต และผู2ที่เข2าศึกษา แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ=จํานวน 18 หนวยกิต สําหรับแผน ข
กําหนดให2นักศึกษาทําสารนิพนธ=จํานวน 6 หนวยกิต
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู,
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู2 ค วามเข2 า ใจและมี ทัก ษะครอบคลุ ม ผลการพั ฒ นาการเรี ย นรู2 ทั้ ง 5 ด2 า น ผาน
กระบวนการวิจัยและสามารถใช2กระบวนการวิจัยในการพัฒนา และสร2างสรรค=ผลงานที่สามารถเผยแพรในวง
วิชาการได2
5.3 ช)วงเวลา
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข

ชั้นปfที่ 1
ชั้นปfที่ 2
ชั้นปfที่ 2

5.4 จํานวนหน)วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=
แผน ก แบบ ก1
จํานวน
แผน ก แบบ ก2
จํานวน
แผน ข
จํานวน

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

36
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

40

5.5 การเตรียมการ
1) ชี้แจงให2 นักศึ กษาทราบเกี่ ยวกั บ ขั้น ตอนการทํ าวิ ทยานิ พนธ= และสารนิ พนธ= ในวั นปฐมนิ เ ทศ
รวมทั้งแนะนําสาขายอยในหลักสูตร อาจารย=และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป?นข2อมูลให2นักศึกษา
สามารถเลือกหัวข2อเรื่องและอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ตามที่ตนเองสนใจ
2) แตงตั้งอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=กอนการลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=
3) ให2นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=จากบัณฑิตวิทยาลัย
4) กําหนดให2นักศึกษาสอบโครงรางวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ให2แล2วเสร็จตามที่ระบุไว2ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5) อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ให2นักศึกษารายงานความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=ทุก 6 เดือน
2) ให2นักศึกษานําเสนอผลงานในวิชาสัมมนา
3) จัดการสอบโครงรางวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=
4) จัดสอบวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงาน
ได2 รั บ การยอมรั บให2 ตี พิมพ= ในวารสารวิ ช าการ หรื อสิ่ งพิ มพ= ทางวิ ช าการ ซึ่ งคณะกรรมการ
ประจํ า คณะให2 ค วามเห็ น ชอบหรื อ เสนอตอที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู, กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 มีความสามารถในการใช2ภาษาอังกฤษ
- กําหนดให2ใช2ภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา
- สนับสนุนให2นักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติ
- สนับสนุนให2นักศึกษามีโอกาสไปทําวิจัยในตางประเทศ
- นักศึกษาต2องสอบผานการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.2 มีความสามารถด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีทักษะการสืบค2นข2อมูลโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน=ของเพื่อน - นักศึกษาเข2ารวมงานสัปดาห=วิทยาศาสตร= และมอ.วิชาการ
มนุษย=เป?นกิจที่หนึ่ง
- นักศึกษาเข2ากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน=ที่ทางภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร=จัดขึ้น
1.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ
- มีทักษะการเป?นนักวิจัย และนักวิชาการด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่สามารถนําเสนอ และถายทอดความรู2 โดย
ผานการฝEกฝนตามรายวิชาเสริมทักษะการวิจัยและสัมมนา
และสนับสนุนให2นักศึกษามีการนําเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา หรือในการประชุมวิชาการตาง ๆ เพื่อได2รับ
ประสบการณ=จริง
1.5 มีภาวะผู2นําและความรับผิดชอบตอตนเอง - มีกระบวนการในการสร2างวินัยในตนเอง และความ
และสังคม
รับผิดชอบตองานที่ทํา เชน การเข2าเรียนตรงเวลา การ
กําหนดสงรายงานความก2าวหน2างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=
ทุก 6 เดือน
- สนับสนุนให2มีการทํางานเป?นทีม
1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและวิชาชีพ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู,ในแต)ละด,าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย=สุจริต
2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองวิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2ง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟoงความคิดเห็นของผู2อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเป?นมนุษย=
5) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับตาง ๆ ขององค=กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2คอมพิวเตอร=ตอบุคคลในองค=กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กร เพื่อปลูกฝoงให2นักศึกษามีความรับผิดชอบและระเบียบ
วินัย
2) เน2นการเข2าชั้นเรียนตรงเวลาและการแตงกายให2เป?นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมายให2นักศึกษาทํางานเป?นกลุมเพื่อฝEกการเป?นผู2นํา และการเป?นสมาชิกกลุม
4) อาจารย=ผู2สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ น จากการตรงตอเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข2 า เรี ย น การสงงานที่ ไ ด2 รั บ
มอบหมาย การเข2ารวมกิจกรรม
2) ความมีวินัยและความพร2อมเพรียงของนักศึกษาในการเข2ารวมกิจกรรม
3) การรับผิดชอบในหน2าที่ที่ได2รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ
5) การอ2า งอิ งแหลงวิช าการที่ถูกต2 องและการไมคั ดลอกผลงานของผู2อื่นโดยเจตนาไม
อ2างอิง
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2.2 ความรู,
2.2.1 ผลการเรียนรู,ด,านความรู,
1) มีความรู2 และความเข2 าใจเกี่ย วกั บหลักการและทฤษฎีที่สํา คัญในเนื้อหาสาขาวิช าที่
ศึกษา
2) สามารถวิ เ คราะห= ปo ญ หาเข2 าใจและอธิ บ ายความต2 องการทางคอมพิ ว เตอร= รวมทั้ ง
ประยุกต=ความรู2ทักษะและการใช2เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก2ไขปoญหา
3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบ
ตางๆของระบบคอมพิวเตอร=ให2ได2ตรงตามข2อกําหนด
4) สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร= รวมทั้งการ
นําไปประยุกต=
5) มีความรู2 เข2าใจ และสนใจพัฒนาความรู2ความชํานาญทางคอมพิวเตอร=อยางตอเนื่อง
6) มีความรู2ในแนวกว2างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให2เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข2าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวข2อง
7) มีประสบการณ=ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ที่ใช2งานได2จริง
8) สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู2ในศาสตร=อื่นๆที่เกี่ยวข2อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใช,พัฒนาการเรียนรู,ด,านความรู,
1) เน2 น หลั กการทางทฤษฎี และประยุ ก ต= ใ ช2 ในทางปฏิ บั ติใ ห2 เ ป? น ไปตามลั กษณะของ
รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) จัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ=จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยมีวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ=ตรง
3) จัดให2รายวิชาวิทยานิพนธ=/รายวิชาสัมมนา และรายงานความก2าวหน2าวิทยานิพนธ=ทุก
ชวงเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านความรู,
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด2านตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) การรายงาน/แผนงาน
4) การนําเสนองาน
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2.3 ทักษะทางปLญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและเป?นระบบ
2) สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช2ในการแก2ไขปoญหาอยาง
สร2างสรรค=
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปoญหา และความต2องการ
4) สามารถประยุกต=ความรู2และทักษะกับการแก2ไขปoญหาทางคอมพิวเตอร=ได2อยาง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) มอบหมายให2ค2นคว2า เขียนรายงาน รวมทั้งการนําเสนอ
2) จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงานจริง
3) จัดให2มีรายวิชาวิทยานิพนธ= รายวิชาสัมมนา และรายงานความก2าวหน2าวิทยานิพนธ=
ทุกชวงเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะทางปLญญา
1) การสอบข2อเขียน/สอบปากเปลา
2) ประเมิ น จากการนํ า เสนองาน การตอบคํ า ถาม การแสดงความคิ ด เห็ น ตลอดจน
ประเด็นอภิปรายตาง ๆ
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานที่ได2รับมอบหมาย
4) ประเมิ น จากรายงานความก2 า วหน2 า ของวิ ท ยานิ พ นธ= ทุ ก ชวงเวลาที่ กํ า หนดอยาง
สม่ําเสมอ และในรายวิชาสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได2อยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถให2ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ปoญหาสถานการณ=ตางๆ
ทั้งในบทบาทของผู2นําหรือในบทบาทของผู2รวมทีมทํางาน
3) สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเป? น ผู2 ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก2 ไขสถานการณ= ทั้ งสวนตั ว และสวนรวม
พร2อมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน2นการทํางานเป?นกลุม และงานที่ต2องมีปฏิสัมพันธ=
ระหวางบุคคล
2) จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ= และการเข2าใจวัฒนธรรมของ
องค=กร ในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
2) การนําเสนอผลงานเป?นกลุมและการรายงานความก2าวหน2าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=/
สารนิพนธ=
3) ประเมินความสม่ําเสมอการเข2ารวมกิจกรรมกลุม
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน2าที่ที่ได2รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการใช2เครื่องมือที่จําเป?นที่มีอยูในปoจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร=
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก2ไขปoญหา โดยใช2สารสนเทศทางคณิตศาสตร= หรือการ
แสดงสถิติประยุกต=ตอปoญหาที่เกี่ยวข2องอยางสร2างสรรค=
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พร2อมทั้งเลือกใช2รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได2อยางเหมาะสม
4) สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใช,ในการพัฒนาการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่ฝE ก ทัก ษะการสื่ อ สารทั้ งการพู ด การฟo ง การเขี ยน ในระหวาง
ผู2เรียน ผู2สอน และผู2เกี่ยวข2องอื่น ๆ
2) จัดประสบการณ=ให2ผู2เรียนนําเสนอผลงานโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร=และสถิติ
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู,ด,านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ทักษะการเขียนรายงาน
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ความสามารถในการใช2ทักษะทางคณิตศาสตร=และสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได2
อยางเหมาะสม
5) เทคนิคการวิเคราะห=ข2อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร=ในการแก2ปoญหาเชิงตัวเลข

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู)รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู,ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย=สุจริต
2) มีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองวิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถแก2ไขข2อขัดแย2งและลําดับ
ความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟoงความคิดเห็นของผู2อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของความเป?น
มนุษย=
5) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับตาง ๆ ขององค=กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2คอมพิวเตอร=ตอบุคคลในองค=กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู,
1) มีความรู2และความเข2าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถวิ เคราะห=ปo ญหาเข2าใจและอธิ บายความต2องการทางคอมพิว เตอร= รวมทั้ งประยุกต=
ความรู2ทักษะและการใช2เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก2ไขปoญหา
3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบตางๆของ
ระบบคอมพิวเตอร=ให2ได2ตรงตามข2อกําหนด
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4) สามารถติ ด ตามความก2 า วหน2 าทางวิ ช าการและวิ วั ฒ นาการคอมพิ ว เตอร= รวมทั้ งการนํ าไป
ประยุกต=
5) มีความรู2 เข2าใจ และสนใจพัฒนาความรู2ความชํานาญทางคอมพิวเตอร=อยางตอเนื่อง
6) มีความรู2ในแนวกว2างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให2เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข2าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวข2อง
7) มีประสบการณ=ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ที่ใช2งานได2จริง
8) สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู2ในศาสตร=อื่น ๆ ที่เกี่ยวข2อง
3.3 ทักษะทางปLญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและเป?นระบบ
2) สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช2ในการแก2ไขปoญหาอยางสร2างสรรค=
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นปoญหา และความต2องการ
4) สามารถประยุกต=ความรู2 และทักษะกับการแก2ไขปoญหาทางคอมพิวเตอร=ได2อยางเหมาะสม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาตางประเทศกั บ กลุ มคนหลากหลายได2 อ ยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถให2ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ปoญหาสถานการณ=ตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู2นํา หรือในบทบาทของผู2รวมทีมทํางาน
3) สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเป?นผู2ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=ทั้งสวนตัว และสวนรวม พร2อมทั้ ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใช2เครื่องมือที่จําเป?นที่มีอยูในปoจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร=
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก2ไขปoญหา โดยใช2สารสนเทศทางคณิตศาสตร=หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต=ตอปoญหาที่เกี่ยวข2องอยางสร2างสรรค=
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พร2อมทั้งเลือกใช2รูปแบบของสื่อ
การนําเสนอได2อยางเหมาะสม
4) สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อยางเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู)รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
344-511
344-521
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-541
344-542
344-543
344-551
344-552
344-553
344-554

ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปLญญา

2. ความรู,

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การ
ระหว)างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
344-555
344-561
344-562
344-563
344-571
344-572
344-573
344-581
344-582
344-591
344-592
344-601
344-602
344-603
344-611
344-621
344-651

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
ระหว)างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
ระบบสนับสนุนการจัดการ
ระบบจัดการฐานข2อมูล
การสืบค2นสารสนเทศ
ปoญญาประดิษฐ=
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ทฤษฎีการคํานวณ
การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ=
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิทยาการเข2ารหัสลับ
ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
344-661
344-662
344-663
344-671
344-672
344-673
344-674
344-675
344-691
344-692
344-693

การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หุนยนต=
คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
ระบบมัลติเอเจนท=
หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1
หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2
หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3

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
ระหว)างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช,เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการให,ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป?นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย=ผู2รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล2องของข2อสอบกับผลการเรียนรู2ตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร
2.2 การประเมิ นผลแตละรายวิ ช ามี การผานการพิ จารณาจากภาควิ ช าฯ และคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรฯ
2.3 ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=/สารนิพนธ=ของนักศึกษา
2.4 ประเมินจากผลงานตีพิมพ=ทั้งด2านจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช2เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได2ต2องมีคุณสมบัติตอไปนี้
3.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรู2ภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
3.2 แผน ก แบบ ก1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดท2 าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิ พ นธ= และต2 องเป?นระบบเปBดให2ผู2 ส นใจเข2า รั บฟo ง ได2 ผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ= จ ะต2 อ งได2 รั บ การตี พิ ม พ= หรื อ ดํ า เนิ น การให2 ผ ลงานได2 รั บ การยอมรั บ ให2 ตี พิ ม พ= ใ น
วารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (Journal) ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
ประจําคณะให2ความเห็นชอบ
3.3 แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไว2ในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอ
วิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดท2ายซึ่งต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoง โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2
ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ= ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการ
ประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
3.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานสารนิพนธ= และสอบผานการประมวลความรอบรู2
(Comprehensive Examination) ข2อเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้นและเป?นระบบเปBดให2
ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 และผลงานสารนิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการ
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ยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ให2
ความเห็นชอบ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หรือในรูปแบบ
บทความอื่น ๆ หรือสื่อดิจิตอลที่เป?นประโยชน=ตอสังคม
3.5 มีก ารสัม มนาเพื่ อ รายงานความก2า วหน2า ในการทํ าวิ ทยานิพ นธ= แ ละสารนิ พ นธ= ของนัก ศึก ษาทุ กภาค
การศึกษา
3.6 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเป?นที่เรียบร2อยแล2ว
3.7 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ หลักสูตรฯ กําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม)
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย=ใหมให2รู2จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข2าใจวัตถุประสงค=
และมีเปwาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2 ชี้แจงให2อาจารย=ใหมเข2าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 แนะนําอาจารย=ใหมให2รู2จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให2สามารถติดตอประสานงานและปฏิบัติงานได2
อยางมีประสิทธิภาพ
1.4 มีการอบรมอาจารย=ให2มีความสามารถในการทําหน2าที่เป?นอาจารย=ที่ปรึกษา
1.5 อาจารย=ใหมได2รับการอบรม เรื่องการคัดลอกผลงานโดยไมอ2างอิง (Plagiarism) และความรู2เรื่อง
ทรัพย=สินทางปoญญา
2. การพัฒนาความรู,และทักษะให,แก)คณาจารย
สงเสริมอาจารย=ให2ได2เพิ่ มพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ= เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง สนับสนุนด2านการศึกษาตอ ฝEกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค=กรตางๆ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ=การวิจัยหรือแตงตํารา
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให2ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการ
โดยกรรมการวิชาการของคณะฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด,านอื่น ๆ
1) สงเสริมให2อาจารย=มีสวนรวมในการนําความรู2ในวิชาชีพไปพัฒนาชุมชน
2) สงเสริมให2อาจารย=ทําผลงานทางวิชาการ
3) สงเสริมการทําวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) สงเสริมให2มีสถาบันวิจัยและหนวยวิจัยในคณะฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช2เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค=ประกอบในการประกัน
คุณภาพ 6 ด2าน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย= (5) หลักสูตร การ
เรียนรู2 การประเมินผู2เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2
1. การกํากับมาตรฐาน
กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
2) มี คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร จํ า นวน 5 ทาน ประกอบด2 ว ย ประธานหลั กสู ต ร 1 ทาน และ
กรรมการหลักสูตร 4 ทาน ซึ่งได2รับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย= และมีผลงาน
วิชาการที่ได2รับการเผยแพรตามหลักเกณฑ=ที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง ให2บุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางน2อย 3 รายการในรอบ 5 ปfย2อนหลัง โดยอยางน2อย 1 รายการต2องเป?นผลงานวิจัย
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน2าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ตั้งแต
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให2
ทัน สมั ยอยางตอเนื่ อง อยางน2อยทุ ก ๆ 5 ปf ทั้ งนี้ หลักสู ตรจะต2องมี กรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ= อยูประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและติดตามผลดําเนินงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ทุกปfการศึกษาเพื่อชวยกํากับให2การดําเนินงานของหลักสูตร
เป?นไปตามมาตรฐาน
5) มีอาจารย=ผู2ประสานงานรายวิชา ทําหน2าที่ จัดทํา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
อาจารย=ผู2สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป?นไป
อยางมีคุณภาพ
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2. บัณฑิต
1) การประกันคุณภาพมหาบัณฑิต
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาต2องมีคุณสมบัติดังนี้
- สอบเทียบหรือสอบผานความรู2ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
- แผน ก แบบ ก1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=และต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoงได2 ผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ= จ ะต2 อ งได2 รั บ การตี พิ ม พ= หรื อ ดํ า เนิ น การให2 ผ ลงานได2 รั บ การยอมรั บ ให2 ตี พิ ม พ= ใ น
วารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการประจําคณะให2
ความเห็นชอบ
- แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดไว2ในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอ
วิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดท2ายซึ่งต2องเป?นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟoง
โดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ= และผลงานวิ ท ยานิ พ นธ= จ ะต2 อ งได2 รั บ การตี พิ ม พ= หรื อ
ดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจําคณะให2ความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)
- แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานสารนิพนธ= และสอบผานการประมวล
ความรอบรู2 (Comprehensive Examination) ข2อเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้นและ
เป? น ระบบเปB ด ให2 ผู2 ส นใจเข2 า รั บ ฟo ง ได2
และผลงานสารนิ พ นธ= จ ะต2 อ งได2 รั บ การตี พิ ม พ= ใ น
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ=ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) หรือในรูปแบบบทความอื่น ๆ หรือสื่อดิจิตอลที่เป?นประโยชน=ตอสังคม
2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผู2ใช2มหาบัณฑิต (ทุก 3-5 ปfการศึกษา) เพื่อได2ข2อมูลมาเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาในสาขา
3) มีการติดตามมหาบัณฑิต (ทุก 3-5 ปfการศึกษา) เพื่อให2ได2ข2อมูลมาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- กําหนดคุณสมบัติของผู2เรียนตามหลักเกณฑ=ของหลักสูตร
- มี ก รรมการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ได2 รั บ การแตงตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร หรื อ
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
- การเตรียมความพร2อมกอนเข2าศึกษา
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3.2 การส)งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร2 อมผู2 เ รี ย นกอนเริ่ มเรี ย นโดยการจั ด ปฐมนิ เ ทศ
แนะนํา หลักสูตร วิชาที่เรียน กฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู2แกนักศึกษา
- มีการแตงตั้งอาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนํา ดูแล ให2คําปรึกษาแกนักศึกษาแรกเข2าเกี่ยวกับการ
จัดแผน การเรียน และเรื่องอื่น ๆ ทําหน2าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=/
สารนิพนธ=
- กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ= /
สารนิพนธ=กับนักศึกษา เพื่อรายงานความก2าวหน2าในการเรียน การทําวิทยานิพนธ=/สารนิพนธ=
หรือปoญหา รวมทั้งการให2คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- นักศึกษาสามารถยื่นคําร2องเพื่อขออุทธรณ=ในกรณีที่มีข2อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
- จัดชองทางรับคําร2องเพื่อการขออุทธรณ=ของนักศึกษา
- จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ=ของนักศึกษา
4. คณาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย
4.1.1 การรับอาจารย=ใหม
มีการคัดเลือกอาจารย=ใหมตามระเบียบและหลักเกณฑ=ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย=ใหมจะต2อง
มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข2อง
4.1.2 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งอาจารย=ประจําหลักสูตร
ตอคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะ สภามหาวิทยาลัย
4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย=
มีระบบอัตรากําลัง มีการกําหนดภาระงานให2คณาจารย= มีการวางแผนกําหนดจํานวนอาจารย=ที่
คงอยู จํานวนอาจารย=ที่เกษียณ และจํานวนอาจารย=ที่ลาศึกษาตอในแตละปf
4.1.4 การมีสวนรวมของคณาจารย=ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร และผู2สอน จะต2องประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข2อมูลเพื่อเตรี ยมไว2สํ าหรับการปรั บปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารือแนวทางที่จ ะทําให2
บรรลุเปwาหมายตามหลักสูตร และได2บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค=
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4.1.5 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย=
สนับสนุนเงินเพื่อให2อาจารย=มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ=ในระดับชาติ หรือนานาชาติเพิ่มขึ้น
โดยอาจรวมมือกับอาจารย=ตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําได2ในรูปของการ
ให2คาเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให2เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ=ใน
Proceedings และ Journals รวมทั้ง อาจลดภาระงานสอนให2เหมาะกับเวลาที่ใช2เพื่อเพิ่มพูน
ความรู2 ประสบการณ= และการทําวิจัย
4.2 คุณภาพคณาจารย
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพรผลงานของอาจารย=ประจําหลักสูตรผาน
การติดตามรายงานผลของงานวิจัยของคณะทุกปf เพื่อให2มีผลงานที่มีคุณภาพและเป?นไปตาม
เกณฑ=ของคุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตรตามเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร2อยละของอาจารย=ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการทุกปf
4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูของอาจารย=ประจําหลักสูตร และสํารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย=ประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของหลักสูตรทุกปf
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู,เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร2างรายวิชา และ Curriculum
mapping ของแตละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก2ไข
3) อาจารย=ผู2สอน และผู2ใช2บัณฑิต แสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรที่ปรับปรุง โดยอาศัยข2อมูล
จากการใช2หลักสูตรเดิม เชน ข2อมูลจากคณาจารย=มหาบัณฑิต และผู2ใช2มหาบัณฑิต เป?นต2น
ตลอดถึง ข2อมูลจากการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นําข2อคิดเห็นในข2อ 3 มาประมวลและพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร
5) สงรางหลักสูตรที่ปรับแก2แล2วให2ผู2ทรงคุณวุฒิให2ข2อเสนอแนะ
6) สงรางที่ปรับแก2หลังจากผู2ทรงคุณวุฒิแนะนําให2คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา
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7) สงรางหลักสูตรจากที่ปรับแก2จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะนําตอคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
8) เสนอหลักสูตรจากที่ปรับปรุงแก2ไขเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาวิทยาเขต สภา
มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปfการศึกษา
5.2 การวางระบบผู,สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผู,สอน
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู2สอน โดยพิจารณาถึงความชํานวญในเนื้อหาที่สอน
ผลงานวิจัย หรือประสบการณ=ที่เกี่ยวข2องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย=
2) อาจารย=ผู2สอนต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และอาจารย=ประจํา อาจารย=พิเศษ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ=ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว2
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6
1) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา ซึ่งเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตรทําหน2าที่จัดทํา มคอ.
3, 4, 5, 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารย=ผู2สอน ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป?นไปอยางมีคุณภาพ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3, 4, 5, 6
จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
3) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา สง มคอ. 3/ มคอ.4 ไมเกิน 30 วัน หลังวันเปBดภาค
การศึกษา และสง มคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) กําหนดให2มีการชี้แจง แนะนําผู2เรียนเกี่ยวกับการเรียน การสอนของแตละวิชาในชวงต2นของ
การเรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการให,คําแนะนํานักศึกษา
1) มีระบบอาจารย=ที่ปรึกษา เพื่อดูแลด2านการเรียน
2) ให2 ก ารแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเรี ย น การค2 น คว2 า และติ ด ตามผลการเรี ย นของ
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งแนะนําและชวยเหลือในการแก2ไขปoญหาอุปสรรคตางๆ
3) การให2 คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อตั ก เตื อนเมื่ อ ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาต่ํ า ลง หรื อ มี ค วาม
ประพฤติไมเหมาะสม
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4) มีการกํ า หนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารย= ที่ปรึ กษาทั่ วไป อาจารย=ที่ป รึกษา
วิทยานิ พนธ= /สารนิ พนธ=กับ นักศึกษา เพื่ อรายงานความก2 าวหน2าในการเรี ยน การทํ า
วิทยานิพนธ=/สารนิพนธ=หรือปoญหา รวมทั้งการให2คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ
5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคําร2องเพื่อขออุทธรณ=กรณีที่มีข2อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล โดยใช2ชองทางตาง ๆ ทั้งของหลักสูตร และคณะ
2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร / คณะกรรมการวิ ชาการฯ จัด ตั้ งคณะกรรมการในการ
พิจารณาการอุทธรณ=ของนักศึกษา
5.3 การประเมินผู,เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู,ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ
1) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรู2ตามวิธีการประเมินที่ระบุ
ไว2 ใ น มคอ.3 และ มคอ.4 และพิ จ ารณาเกรด และผานการพิ จ ารณารั บ รองโดย
คณะกรรมการประจําคณะจากนั้นจัดสงเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
กําหนด 6+6
2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู2เรียน ในชวงปลายภาคเรียน
3) มีการประเมินผู2สอนโดยผู2เรียน
4) อาจารย=ผู2สอน/ผู2ประสานงานรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การเรียนการสอน
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู2เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 ภายใน 30 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู,
6.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ จัดทําแผนครุภัณฑ= 5 ปf และมีระบบจัดสรรงบประมาณประจําปf ทั้งงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได2จากคณะฯ เพื่อจัดหาทรัพยากรของภาควิชาฯ ให2ตอบสนองตอการใช2งานในการจัดซื้อตํารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ= และวัสดุครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=อยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร2างสภาพแวดล2อมให2เหมาะสมกับการเรียนรู2ด2วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนรู,ที่มีอยู)เดิม
มีห2องสมุดของมหาวิทยาลัย (สํานักทรัพยากรการเรียนรู2คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร) ที่ให2บริการ
ฐานข2อมูลทางวิชาการ วารสาร และสื่อการเรียนรู2 (เชน E-Book) ซึ่งเป?นประโยชน=ตออาจารย=และนักศึกษา
อยางมาก ภาควิช าวิทยาการคอมพิ วเตอร= คณะวิทยาศาสตร= มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร= มีส ถานที่และ
อุปกรณ=สําหรับการสอนที่พอเพียง
นอกจากนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร= มีห2องปฏิบัติการเฉพาะทางสําหรับงานวิจัยในกลุมตาง ๆ
ดังนี้
1) ระบบคอมพิวเตอร=และเครือขาย
2) วิศวกรรมซอฟต=แวร=และการประยุกต=
3) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต=
4) ปoญญาประดิษฐ=
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ด2วยระบบการจัดสรรงบประมาณของคณะและภาควิชา ทําให2อาจารย= บุคลากร และนักศึกษามีสวน
รวมในการเสนอเพื่ อจั ดหาทรัพยากรที่ จํ าเป? น ตอการเรี ย นการสอน และการวิ จั ยตอบสนองตอการใช2 งาน
นอกจากนั้นยังได2ประสานกับห2องสมุดของมหาวิทยาลัย (สํานักทรัพยากรการเรียนรู2คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร) ในการสั่งซื้อหนังสือ ตํารา เอกสารสิ่งพิมพ= วารสารและสื่อการศึกษาทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=
เพื่อให2บริการแกคณาจารย=และนักศึกษาในการค2นคว2าและใช2ประกอบการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) การประเมิ น ความพอเพี ย งของทรั พ ยากร ภาควิ ช าฯ ประสานงานในการพบปะนั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟoงความคิดเห็น/ข2อเสนอแนะจากนักศึกษา
2) จัดระบบติดตามการใช2ทรัพยากร เพื่อเป?นข2อมูลประกอบการประเมิน
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7. ตัวบ)งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ)งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร อยางน2อยปfการศึกษาละสองครัง้ โดยต2องบันทึกการประชุม
ทุกครั้ง
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ2ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางน2อยกอนการเปBดสอนในแตละภาคการศึกษาให2ครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปfการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ที่กําหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ2ามี) อยางน2อยร2อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปBดสอนในแตละปfการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ=การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู2จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปfที่ผานมา
8) อาจารย=ใหม (ถ2ามี) ทุกคนได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2านการจัดการเรียน
การสอน
9) อาจารย=ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางน2อยปfละ
1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได2รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไมน2อยกวาร2อยละ 50 ตอปf
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปfสุดท2าย/มหาบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมน2อยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2มหาบัณฑิตที่มีตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมน2อยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเปwาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ=ดีตอเนื่อง 2 ปfการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑ=การประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 1–5 และอยางน2อยร2อย
ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว2ในแตละปf
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ=การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใช,แผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย=ผู2สอนในแตละรายวิชา
2) สังเกตการณ=โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู2สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย=ให2แกอาจารย=ผู2สอนและผู2รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช2ใน
การปรับปรุงกลยุทธ=การสอนของอาจารย=ตอไป
4) ภาควิชาฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย=ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ=การสอนของอาจารย=ตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปfโดยนักศึกษา
2) ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู2ใช2มหาบัณฑิต
5) ภาควิชาฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (KPIs) ในหมวดที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
1) ผู2รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู2 รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และผู2 ส อน จั ด ประชุ ม สั ม มนา เพื่ อนํ า ผลการประเมิ น มาวางแผนปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร และกลยุทธ=การสอน
3) เชิญผู2ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ=การสอน
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ภาคผนวก ก
ส)วนที่ 1 ตารางเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร= ได2 เ ริ่ มทํ า การสอนตอเนื่ อ งมาตั้ ง แตปf
การศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวน
มาก เนื่ อ งจากวิ วั ฒ นาการทางด2 า นเทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร= มี ก ารเปลี่ ย นแปลงก2 า วหน2 า ไปอยาง
รวดเร็ ว จึ งมี การปรั บ ปรุ งแก2 ไขหลั กสู ต รให2 ทัน สมั ย
เพื่อให2ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีใหม ๆ มาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยเน2 น การบู ร ณาการในสาขาวิ ช าตาง ๆ
ทางด2 า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= ได2 แ ก เครื อ ขาย
คอมพิ ว เตอร= วิ ศ วกรรมซอฟต= แ วร= การประยุ ก ต=
สารสนเทศชั้นสูง และปoญญาประดิษฐ= เพื่อให2สามารถ
ประยุ ก ต= แ ละพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี ท างด2 า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร=ที่มีประสิทธิภาพสูง

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร= ได2 เ ริ่ มทํ า การสอนตอเนื่ องมาตั้ งแตปf
การศึกษา 2529 และได2ผลิตมหาบัณฑิตเป?นจํานวน
มากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแตการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีของแขนงวิชานี้เป?นไปอยางรวดเร็ว และ
เพื่ อให2 ทัน ตอการเปลี่ ย นแปลง จึ งหลี กเลี่ ย งมิ ได2 ใน
การปรั บ ปรุ ง แก2 ไขหลั ก สู ต รให2 ทั น สมั ย ครอบคลุ ม
วิ ช าการและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในแตละ
แขนงสาขา สอดคล2องกับการเปลี่ยนแปลงขององค=
ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับสากล อัน
ได2 แก เครื อขายคอมพิ ว เตอร= วิ ศ วกรรมซอฟต= แวร=
การประยุกต=สารสนเทศขั้นสูง และปoญญาประดิษฐ=
เพื่ อ ให2 ผู2 เ รี ย นมี ค วามรู2 ที่ เ พี ย งพอตอการวิ จั ย และ
พั ฒ นาความรู2 เ พื่ อ ก2 า วไปอี ก ขั้ น ในศาสตร= แ หง
วิทยาการคอมพิวเตอร=

ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร= มุ งเน2 น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให2 มี ค วามรู2
ความสามารถในวิทยาการคอมพิวเตอร=ควบคูกับการมี
คุณธรรม สามารถวิเคราะห= วิจัย ทางด2านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร= และสามารถนําไปสูการถายทอดความรู2
ทางด2านคอมพิวเตอร=แกผู2ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และต่ํากวาอุดมศึกษาได2

ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร= มุ งเน2 น ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู2
ความสามารถทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= แ ละการ
ประยุกต= ควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
นํ า องค= ค วามรู2 ที่ ไ ด2 เ รี ย นไปวิ เ คราะห= สั ง เคราะห=
พัฒนา วิจัยเพื่อเกิดองค=ความรู2ใหมที่เป?นประโยชน=ใน
วิทยาการของศาสตร=นี้ตอไป
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู2 ความสามารถและมี
ทั ก ษะในวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= ที่ ส ามารถออกไป
ปฏิบัติงานสนองความต2องการของหนวยงานทั้งของ
ภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึ กษา/
วิ จั ย ตอในระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชาที่ใกล2เคียงกันได2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู2 ความสามารถและ
มีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และการประยุกต=
ที่สามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต2องการของ
หนวยงาน ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และ
สามารถไปศึ กษาหรื อวิ จัย ตอในระดั บปริ ญญาเอก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= ห รื อ สาขาวิ ช าที่
ใกล2เคียงกันได2

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอด 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอด
ความรู2ทางด2านวิทยาการคอมพิวเตอร=แกผู2ที่ศึกษาใน ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แกผู2ที่ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและต่ํากวาระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา และ
ถายทอดความรู2สูภาคสังคม
3. เพื่อพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ที่
สร2 า งผลงานวิ ช าการ งานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ
คุณภาพเป?นประโยชน=ตอการวิจัย และการเรียนการ ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล2อม
สอน การบริการวิชาการ
4. เ พื่ อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง ด2 า น วิ ท ย า ก า ร 4. เพื่อพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=
คอมพิ ว เตอร= ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วาม และการประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดล2อม
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป?นประโยชน=
ตอการวิจัยการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแกสังคม
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ส)วนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบข,อแตกต)างระหว)างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
รวมไม)น,อยกว)า

แผน ก1

แผน ก2

แผน ข

36
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต

12
6
18
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต

12
18
6
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
รวมไม)น,อยกว)า

แผน ก1

แผน ก2

แผน ข

36
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต

12
6
18
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต

12
18
6
3
(ไมนับหนวยกิต)
36 หน)วยกิต
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ส)วนที่ 3 การเปรียบเทียบข,อแตกต)างระหว)างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (2555)
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
344-511 การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
- วิชาเฉพาะด2าน
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
หมวดวิชาเลือก
344-531 เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-535 สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-543 การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-552 วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
344-562 การจัดการฐานข2อมูลและระเบียบแฟwมข2อมูล
344-563 ระบบจัดการฐานข2อมูล
344-564 การสืบค2นสารสนเทศ
344-571 ปoญญาประดิษฐ=
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
344-582 การคํานวณเชิงตัวเลข
344-583 การจัดรูปแบบและการวิเคราะห=แบบจําลอง
344-621 ระบบประมวลผลแบบกระจาย

หลักสูตรปรับปรุง (2560)
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
คงเดิม
คงเดิม
- วิชาเฉพาะด2าน
คงเดิม
คงเดิม
หมวดวิชาเลือก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
344-553 การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
344-555 การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
คงเดิม
ยกเลิก
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล
344-563 การสืบค2นสารสนเทศ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
344-611 วิทยาการเข2ารหัสลับ
344-621 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย

66

หลักสูตรเดิม (2555)
หมวดวิชาเลือก (ต)อ)
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
344-662 คลังข2อมูลและการสืบเสาะข2อมูล
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-673 หุนยนต=
344-674 คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1
344-692 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 2
344-693 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3
344-694 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 4
344-695 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 5
344-696 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 6
344-697 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 7
หมวดวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
344-591 สัมมนา
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง (2560)
หมวดวิชาเลือก (ต)อ)
344-651 การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
คงเดิม
344-662 คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
344-663 การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
344-675 ระบบมัลติเอเจนท=
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
หมวดวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
วิชาเสริมทักษะการวิจัย
คงเดิม
คงเดิม
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ภาคผนวก ข

ส)วนที่ 1 ตารางข,อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงคหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=
ได2 เ ริ่ ม ทํ า การสอนตอเนื่ อ งมา
ตั้งแตปfการศึกษา 2529 และได2
ผลิ ตมหาบัณฑิต เป? นจํ านวนมาก
ในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต
การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ข อง
แขนงวิ ช านี้ เ ป? น ไปอยางรวดเร็ ว
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห2 ทั น ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิได2ใน
การปรั บ ปรุ ง แก2 ไ ขหลั ก สู ต รให2
ทัน สมั ย ครอบคลุมวิ ชาการและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต
ละสาขา อั น ได2 แ ก เครื อ ขาย
คอมพิวเตอร= วิศวกรรมซอฟต=แวร=
การประยุ ก ต= ส ารสนเทศชั้ น สู ง
และปo ญญาประดิ ษฐ= เพื่ อให2 เ กิ ด
องค=ความรู2ที่เพียงพอตอการวิจัย
พัฒนาเพื่อก2าวไปอีกขั้นในศาสตร=
แหงวิทยาการคอมพิวเตอร=

ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= มุงเน2น
ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู2
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 จริยธรรม สามารถนําองค=
ค ว า ม รู2 ที่ ไ ด2 เ รี ย น ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห=
สังเคราะห= พัฒนา วิจัยเพื่อเกิดองค=
ความรู2 ใ หมที่ เ ป? น ประโยชน= ใน
วิทยาการศาสตร=นี้ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู2
ความสามารถและมี ทั ก ษะทาง
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= แ ละการ
ประยุกต=ที่สามารถออกไปปฏิบัติงาน
สนองความต2 องการของหนวยงาน
ทั้ งของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน
และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยตอใน
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ส า ข า วิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร=หรือสาขาวิชา
ที่ใกล2เคียงกันได2
2. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถ
ส อ น แ ล ะ ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู2 ท า ง
วิ ทยาการคอมพิ ว เตอร= แกผู2 ที่ศึกษา
ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ต่ํ า ก ว า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และถายทอด
ความรู2สูภาคสังคม
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร=ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล2อม
4. เ พื่ อ พั ฒ น า อ ง ค= ค ว า ม รู2 ท า ง
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= แ ละการ
ประยุกต= สร2างผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
เป? น ประโยชน= ต อการวิ จั ย การเรี ย น
การสอนและการบริ การวิ ชาการแก
สังคม
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ส)วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล,องของวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณฑิ ต ที่ มี ความรู2 ความสามารถและมี
ทั ก ษะในวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= ที่ ส ามารถออกไป
ปฏิ บั ติ ง านสนองความต2 อ งการของหนวยงานทั้ ง ของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษา/วิจัยตอ
ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร=หรือ
สาขาวิชาที่ใกล2เคียงกันได2

344-511
344-521
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-541
344-542
344-543
344-551
344-552
344-553
344-554
344-555
344-561
344-562
344-563
344-571
344-572
344-573
344-581
344-582
344-592
344-601
344-603
344-611
344-621
344-651
344-661
344-662

รายวิชาที่สอดคล,อง
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
ระบบสนับสนุนการจัดการ
ระบบจัดการฐานข2อมูล
การสืบค2นสารสนเทศ
ปoญญาประดิษฐ=
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ทฤษฎีการคํานวณ
การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิทยาการเข2ารหัสลับ
ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
344-663
344-671
344-672
344-673
344-674
344-675

รายวิชาที่สอดคล,อง
การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หุนยนต=
คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
ระบบมัลติเอเจนท=

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถายทอดความรู2 344-511 การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=แกผู2ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา และถายทอดความรู2สูภาคสังคม 344-531 เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-535 สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
344-542 โปรแกรมแปลภาษา
344-543 การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-552 วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-553 การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
344-555 การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล
344-563 การสืบค2นสารสนเทศ
344-571 ปoญญาประดิษฐ=
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
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วัตถุประสงคของหลักสูตร

3. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร= ที่ มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล2อม

4. เพื่อพัฒนาองค=ความรู2ทางวิทยาการคอมพิวเตอร=และ
การประยุ กต= สร2 า งผลงานวิ ช าการ และผลงานวิ จั ย เชิ ง
นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป?นประโยชน=ตอการวิจัยการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแกสังคม

344-582
344-591
344-592
344-601
344-603
344-611
344-621
344-651
344-661
344-662
344-663
344-671
344-672
344-673
344-674
344-675
344-591
344-592
344-603
344-602
344-601
344-511
344-521
344-531
344-532
344-533
344-534
344-535
344-541
344-542
344-543

รายวิชาที่สอดคล,อง
การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิทยาการเข2ารหัสลับ
ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หุนยนต=
คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
ระบบมัลติเอเจนท=
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
สารนิพนธ=
วิทยานิพนธ=
วิทยานิพนธ=
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
โปรโตคอลระหวางเครือขาย
ความมั่นคงของระบบเครือขาย
การบริหารจัดการระบบเครือขาย
สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
โปรแกรมแปลภาษา
การออกแบบและสร2างระบบปฏิบัติการ
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
344-551
344-552
344-553
344-554
344-555
344-561
344-562
344-563
344-571
344-572
344-573
344-581
344-582
344-591
344-592
344-601
344-602
344-603
344-611
344-621
344-651
344-661
344-662
344-663
344-671
344-672
344-673
344-674
344-675

รายวิชาที่สอดคล,อง
ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
ระบบสนับสนุนการจัดการ
ระบบจัดการฐานข2อมูล
การสืบค2นสารสนเทศ
ปoญญาประดิษฐ=
ระบบชํานาญการ
เครือขายประสาทเทียม
ทฤษฎีการคํานวณ
การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
วิทยานิพนธ=
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
วิทยาการเข2ารหัสลับ
ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
การวิเคราะห=และออกแบบเชิงวัตถุ
การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
การวิเคราะห=ข2อมูลและวิทยาการข2อมูล
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หุนยนต=
คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
ระบบมัลติเอเจนท=
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของผู,ทรงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผู,รับผิดชอบหลักสูตร
ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
โดย ศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย

คําชี้แจงและการดําเนินการ

1. หลักสูตรเขียนได2ดีและชัดเจนมาก มีการแยกให2เห็นวา
วิชาไหนสงเสริมวัตถุประสงค=ข2อไหน

-

2. อาจารย=ที่สอนคือตัวจริงและเป?นมืออาชีพในวงการ
comp sci

-

3. แผน ก1 ไมควรมี เพราะนักเรียนจบปริญญาตรีแล2วให2
ทํา thesis และพิมพ= paper ไมสามารถทําได2ดี เพราะ
ความรู2 ป ริ ญ ญาตรี ไ มลึ ก พอ นอกจากนั้ น นั ก เรี ย นใน
ระดับปริญาตรีถูกสอนให2เป?นผู2ตามวิชาการ ไมได2ถูกสอน
ให2คิดในแนวลึก
4. วิชาแกนสองวิชาเหมาะสม แตวิชาเฉพาะด2านจะไมชวยปู
พื้ น ในการทํ า วิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ= การวิ จั ย ปo จ จุ บั น ใช2 ก าร
คํานวณมาก และมีแนวโน2มไปทางการคํานวณที่ไมใชที่
กลาวในทฤษฎีการคํานวณอีกตอไป นาจะปรับสองวิชานี้
ให2ชวยนักเรียนมีพื้นฐานมากพอที่จะทําวิจัยเพื่อตีพิมพ=ได2
อาจารย=ที่คุมงานวิจัยจะได2ไมเหนื่อยแนวคิดภาษาการ
โปรแกรมและซอฟต=แวร= ไมแตกตางจากที่เคยเรียนใน
ปริ ญ ญาตรี วิ ช านี้ น าพู ด ถึ ง แนวคิ ด การออกแบบ
ซอฟต=แวร=แนวใหมที่ประหยัดพลังงานในการทํางานของ
ซอฟต=แวร=และการกระจายงาน
5. เนื้อหาวิชาหลายวิชาเหมือนที่สอนในระดับปริญญาตรี
ต2องปรับให2ลึกกวานี้ เพราะนักเรียนที่รับต2องจบสายตรง
และใกล2เคียงกับ comp sci แล2ว ไมจําเป?นต2องสอนซ้ํา
อีก
6. วิชาเลือกชัดเจนวาจะให2นักเรียนลงลึกด2านไหน แตการ
เขียนในหลักสูตรดูเหมือนวาไมเน2นด2านไหน นักเรียน
อานหลักสูตรแล2วจะไมชัดเจน อาจรวมเป?นกลุมให2
นักเรียนเห็นชัดกวานี้ในหลักสูตร

ผู2เลือ กเรี ยน แผน ก แบบ ก1 จะต2องเป?น ผู2ที่มีค วามพร2อ ม
โดยระบุไว2ใน ข2อ 2.2 ข2อยอยที่ 3

- วิชาแนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=ปรับเพิม่
เนื้อหาเพื่อรองรับการออกแบบซอฟต=แวร=แนวใหมด2วย
- วิชาทฤษฎีการคํานวณได2ปรับเนื้อหารายวิชาใหม โดยนํา
เนื้อหาที่ซ้ํากันไปไว2ในรายวิชาแนวคิดภาษาการโปรแกรมและ
ซอฟต=แวร= และเพิ่มเนื้อหาจากรายวิชาการคํานวณเชิงตัวเลข
ซึ่งเป?นวิชาเลือกมาไว2ในวิชานี้ซึ่งเป?นวิชาบังคับ ทั้งนี้ การสอน
รายวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร=ในระดับบัณฑิตศึกษา สวน
ใหญจะมีการบูรณาการระหวางทฤษฎี การประยุกต= และการ
วิจัยในแขนงนั้น ๆ ไว2ด2วยแล2ว
ในการจัดการเรียนการสอนจริงจะเน2นลึกกวาการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งให2นักศึกษารู2ในแนวกว2าง

หลักสูตรฯ ได2จดั รายวิชาเลือกให2นักศึกษาตามแขนงวิชาที่เน2น
การวิจัยและเขียนกํากับให2เห็นชัดเจน
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ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
โดยรองศาสตราจารย ดร.โอม ศรนิล
1.

คําชี้แจงและการดําเนินการ

โครงสร2างหลักสูตรสะท2อนองค=ความรู2ที่จําเป?นสําหรับ
การวิ จั ย ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น แตเป? น ที่ น าเสี ย ดายสํ า หรั บ
ประเทศไทยที่องค=การภาครัฐและเอกชนแทบจะไมมีการ
พัฒนานวัตกรรมในระดับสูงขึ้นใช2เอง สวนใหญเป?นการ
นําซอฟต=แวร=และเครื่องมือตาง ๆ ที่ซื้อจากตางประเทศ

-

มาประยุกต=และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานในองค=การ ทําให2อาจไมได2ใช2ความรู2จากวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรได2เต็มที่ การจะตอบสนองความต2องการทั้งสอง
ด2านในหลักสูตรเดียวอาจต2องมีการเพิ่มและปรับบางวิชา
เพื่อให2เหมาะสําหรับการใช2งานจริงของนักศึกษาที่จะไป
ทํางานในองค=การเหลานั้น
2. แผน ก แบบ ก1 ถึ งแม2 ว าจะได2 เ กรด 3.5 และมี
ประสบการณ=ในการวิจัยอยางน2อย 2 ปf การที่ไมมีการ
เรี ย นวิ ช าใดๆ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเลย เป? น การนา
เสียดายโอกาสที่จะได2มุมมองและความรู2ในระดับสูงที่
เป?นประโยชน=จากผู2สอน อาจให2เรียนวิชาแกนและ/หรือ
วิชาเฉพาะด2านสัก 1 เทอม ในระหวางที่เตรียมหัวข2อการ
วิจัย
3. วิชาทฤษฎีการคํานวณอาจไมจําเป?นในระดับนี้โดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะออกไปทํ า งาน อาจให2 ไ ปเรี ย นในระดั บ
ปริญญาเอกแทน

ในทางปฏิบัติที่ผานมา หลักสูตรฯ ไมมีนักศึกษาที่เลือกเรียน
แผน ก1 แตหลักสูตรได2วางแผนชี้แนะให2นักศึกษาที่เลือกเรียน
แผนนี้เข2าเรียนในรายวิชาที่จําเป?น

ได2แก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 1แล2ว

4. ในด2า นความมั่ นคงของเครือ ขายอาจเพิ่ มวิ ชาด2า นการ หลักสูตรฯ ได2เพิ่มคําอธิบายรายวิชาตามข2อเสนอแนะนี้แล2ว
audit information system, security incident และในทางปฏิบัติได2สอนเรื่องเหลานี้แล2ว
analysis and handling, security forensic เนื่องจาก
มีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปoจจุบัน อาจดู course
จากหนวยงานที่ให2ใบรับรองมาตรฐานในด2านเหลานี้ และ
เลือกวิชาที่เหมาะสมมา 1-2 วิชา
5. ในด2 า นการพั ฒ นาซอฟต= แ วร= อาจมี วิ ช าในลั ก ษณะ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาด2านวิศวกรรมซอฟต=แวร=ได2มี
studio ให2นักศึกษาได2ทํางานเป?นทีมจริง ๆ ในหน2าที่ การให2 นั ก ศึ ก ษาทํ า งานเป? น ที ม ในห2 อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทาง
ตาง ๆ กอนที่จะออกไปทํางาน
วิศวกรรมซอฟต=แวร=และการประยุกต=ด2วยแล2ว
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ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงและการดําเนินการ

6. ควรจะเพิ่มประเด็นที่เป?นที่สนใจเพื่อความครอบคลุม
และเพิ่ มความนาสนใจของหลัก สูต ร เชน Big data
storage and computation technologies, Big data
analytics, Agile framework, Scrum methodology,
Augmented Reality อาจใช2การเพิ่มวิชาหรือแทรกใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข2อง (และอาจปรับชื่อวิชาให2สะท2อน
เนื้อหา) ตามที่คณะเห็นสมควร
7. ในกลุม AIอาจเพิ่มวิชา Machine Learning เพื่อให2
นักศึกษาได2เห็นภาพกว2างของกลุมวิธีการตางๆ หรือแทน
วิชา neural network ซึ่งแม2วาจะมีหัวเรื่องจํานวนมาก
แตลงลึกในกลุมเดียว นักศึกษาอาจเรียนสวนหนึ่งของ
Machine Learning และไปตอยอดในงานวิจัยตอไป
8. อาจเพิ่มวิชา ERP เพื่อให2นักศึกษาสามารถออกไปทํางาน
ได2จริงและเข2าใจกระบวนการธุรกิจ ประเด็นนี้อาจไมเป?น
วิทยาการคอมพิวเตอร=นัก แตในบริบทของประเทศไทย
นาจะจําเป?น
9. วิชาคลังข2อมูลควรจะแยกออกจาก Data Mining โดยใน
วิชาคลังข2อมูลอาจกลาวถึง Data mining วาเป?นการ
ประยุต=ใช2ข2อมูลในคลัง และอธิบายข2อจํากัดในบริบทของ
Big data และเชื่อมโยงไปสูเรื่องดังกลาวได2 สวน Data
mining เห็นวานาจะแยกออกมาเน2นประเด็นตางๆ ด2าน
การวิเคราะห=ข2อมูลและมี lab ตางๆ ให2ปฏิบัติจริง
10. อาจเพิ่มวิชา Enterprise System Development เพื่อ
เตรียมนักศึกษาถึงเทคโนโลยีตางๆ สําหรับการพัฒนา
ระบบขนาดใหญ

ได2ดําเนินการแก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 2
แล2วนอกจากนี้ รายวิชาวิศวกรรมซอฟต=แวร=ได2มีการสอนและ
ประยุ ก ต= ใ นลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข2 อ งกั บ
Agile
framework, Scrum methodology แล2ว

ได2ดําเนินการแก2ไขตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 2
แล2ว

หลักสูตรฯ ได2เพิ่มไว2ในวิชาใหม คือ Enterprise Software
Development ตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 1

ในรายวิชา Data Warehouse and Data Mining เนื้อหาวิชา
ในสวนของคลั ง ข2 อ มู ล ไมได2 มี ม ากนั ก แตเน2 น การทํ า เหมื อ ง
ข2อมูล และในวิชาData Science (วิชาใหม) ได2เน2นเนื้อหา
คลังข2อมูลและ Big Data

หลักสูตรฯ ได2เพิ่มไว2ในวิชาใหม คือ Enterprise Software
Development ตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 1
แล2ว

11. อยากให2แยกนักศึกษา 2 กลุมออกจากกันและมีวิชาเลือก หลักสูตรฯ ได2จัดการฝEกฝนเชิงวิชาชีพให2กับนักศึกษาแผน ข
ที่สนองทั้งสองกลุมได2 ในกลุมที่จะไปทําวิจัยหลักสูตรทํา ในห2องปฏิบัติการเฉพาะทางและในรายวิชาสารนิพนธ=
ได2ดีอยูแล2ว แตกลุมที่จะออกไปทํางานอาจจะต2องมีวิชา
ในลั ก ษณะ practical
หรื อ current/future
technologies ที่ให2ความรู2ในระดับบัณฑิตศึกษาให2เขา
พร2อมปฏิบัติงานได2ทันทีในขณะที่สามารถปรับตัวเมื่อมี
เทคโนโลยีใหมเกิดขึ้นได2เองด2วย
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ความเห็นของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ศาสตรา วงศธนวสุ
1. หลั กสู ตรมีข2 อมู ลรายละเอี ยดชัด เจน ครบถ2 วน และ
ครอบคลุมองค=ประกอบทั้ง 8 หมวด ได2แก โครงสร2าง
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา ผลการเรียนรู2 การ
บริหารจัดการ การประเมินผลนักศึกษา การพัฒนา
อาจารย= การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินผล
การปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ควบคุ ม
คุณภาพ และหลักสูตรฯ มีความเป?นมาตรฐาน

คําชี้แจงและการดําเนินการ

-

2. หลักสูตรควรจะเน2นให2มีความโดดเดน หรือมุงที่จะให2 หลักสูตรฯ ได2เน2นการมุงสูระดับนานาชาติที่เป?นสากลอยูแล2ว
เกิดความโดดเดนด2านใด ? โดยมี AEC และ Digital ในเชิงวิจัยและเพิ่มข2อมูลที่เป?นแนวทางการจัดการเรียนการ
economy เป?นปoจจัยรวมพิจารณา ?
สอนแตละด2านตามข2อเสนอแนะของผู2ทรงคุณวุฒิคนที่ 1
3. เพิ่มรายวิชา
ปoจจุบันศาสตร=คอมพิวเตอร=พัฒนาแบบพลวัตรไปตาม
เวลา วิทยาการเกิดใหมหรือที่มีอยูแล2วแตปรับตัวเอง
เพื่อรับทิศทางเทคโนโลยี และการใช2ประโยชน= ได2รับ
การพัฒนาขึ้นมา เชน Cloud computing, Data
mining, Big data analytics, Software
engineering เป?นต2น ซึ่งวิทยาการเหลานี้มีการบูรณา
การความรู2 Machine learning ไปแก2ปoญหา การเพิ่ม
รายวิชา Machine learning และ/หรือ รายวิชาที่
เกี่ยวข2องจะทําให2หลักสูตรมีความโดดเดน

หลักสูตรฯ ได2ปรับเพิ่มเนื้อหาเพื่อบูรณาการ Machine
learning ในรายวิชาที่เกี่ยวข2อง เชน 344-571, 344-573,
344-672
ในสวนของรายวิชา Data Warehouse and Data Mining
เนื้อหาวิชาในสวนของคลังข2อมูลไมได2มีมากนัก แตเน2นการทํา
เหมืองข2อมูล และในวิชาData Science (วิชาใหม)ได2เน2น
เนื้อหาคลังข2อมูลและBig Data แล2ว
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ภาคผนวก ง
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
นางนิษฐิดา เอลซ
วุฒิ Ph.D.
ตําแหน)งทางวิชาการ

สาขาวิชา Computer Engineering
ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-531 เครือขายคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-532 โปรโตคอลระหวางเครือขาย
344-533 ความมั่นคงของระบบเครือขาย
344-534 การบริหารจัดการระบบเครือขาย
344-535 สถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=ขั้นสูง
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
344-591 สัมมนา
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L.,July 4 – 6, 2012, "SIPE-SAP:SIP
Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth
International Conference onUbiquitous and Future Networks (ICUFN 2012),
Phuket, Thailand, pp. 296-300.
(2) SangmeeP.,Thanon N., and Elz N., April 24– 26, 2012, “Anomaly Detection
Using New MIB Traffic Parameters based on Profile”, Proceedings of the
8thInternational Conference on Computing Technology and Advanced
Information Technology Management, Korea.
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(3) นิษฐิดา เอลซ=, นิธิ ทะนนท=, ชนันท=กร จันแดง, จารุทรรศน= พัฒนพันธ=ชัย, คณกรณ=
หอศิริธรรม และศิริพงษ= ศิริวรรณ, 2559, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง “โครงการ
พัฒนาระบบวิเคราะหและตรวจสอบข,อมูลบันทึกการใช,งานเครือข)ายคอมพิวเตอร”,
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Network Management, Network Security
นายภัทร อัยรักษ
วุฒิ Ph.D

สาขาวิชา Physics

ตําแหน)งทางวิชาการ

ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
344-511
344-573
344-601
344-602
344-603
344-691

รายวิชา
การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
เครือขายประสาทเทียม
วิทยานิพนธ=
วิทยานิพนธ=
สารนิพนธ=
หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) K. Hemkaew, C. Dechwayukul, P. Aiyarak, R. Spontak, and W. Thongruang.
2015. “Batching method and effects of formulation and mechanical
loading on electrical conductivity of natural rubber composites filled
with multi-wall carbon nanotube and carbon black”, Digest Journal of
Nanomaterials and Biostructures; Vol.10; Page : 883-893.
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(2)

(3)

T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki P. Aiyarak, and P. Sunheem. 2015.
“Design and implementation of microwave attenuation measurements
to estimate the dry rubber content of natural rubber latex”,
Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.37; Page : 713-718.
T. Phanthong, T. Maki, T. Ura, T. Sakamaki and P. Aiyarak. 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.

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Sae-Lim W., Wettayaprasit W. and Aiyarak P., “Leukemia classification
using deep belief network”, in Proceedings of the IASTED International
Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2013.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Hardware Programming, Artificial Intelligence, Mobile Programming, Computer
Simulation
นางสาวสุภาภรณ กานตสมเกียรติ
คุณวุฒิ วศ.ด.
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร=
ตําแหน)งทางวิชาการ

ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-552 วิธีอยางเป?นทางการในวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต=แวร=
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Sukpisit, S., Kansomkeat, S., Sae Ueng P., Thadadech, A., and Skrbic S.
“Polygon Intersection Based Algorithm for Fuzzy Set Compatibility
Calculations,” International Journal of Machine Learning and Computing,
Vol. 6, No. 1, pp. 32 – 35, February.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Polpong J., and Kansomkeat S., April 21 – 23, 2015, "Syntax-based Test
Case Generation for Web Application", Proceedings of the International
Conference on Computer, Communication, and Control Technology (I4CT
2015), Imperial Kuching Hotel, Malaysia, pp. 390-394.
(2)

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

(3)

(4)

(5)

Kansomkeat S., Intasara J., and Thadadech A., May 15-17, 2013, "WEB
SERVICE TEST CASE GENERATION BASED ON GRAMMAR",Proceedings of
theThe 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and
Technology (ICET-2013),Novi Sad, Serbia, pp. 1-5.
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(ICCIS
2012), Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, pp. 895-899.
กาญจนี เพชรทะนันท= และสุภาภรณ= กานต=สมเกียรติ, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน
2555, “การสร,างกรณีทดสอบบนพื้ นฐานของไวยากรณ AbS โดยใช,แผนภาพ
กิจกรรม”, Proceedings of the 9th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, หน2า 4247.

(6)

Intajag S., and Kansomkeat S., June 26 – 28,2012, “Enhanced Vegetation
Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”,Proceedings of the 8th
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International Conference on Information Science and Digital Content
Technology (ICIDT 2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529.
(7)

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.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Software Testing, Software Engineering
นายอํานาจ เปาะทอง
คุณวุฒิ Ph.D.

สาขาวิชา Computer Science

ตําแหน)งทางวิชาการ

ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต=แวร=
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Pohthong A., Samoh. A., and Hengtakaeh H., 2014, "Computer Games and
Digital Media for Promoting Awareness of Civic Education : A Case
Study of Some Critical Problems in Thailand", International Journal of
Future Computer and Communication (IJFCC), Vol.3, No. 4, August 2014,
ISSN : 2010 – 3751.
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Pohthong, A., 2015, "The Study of Programming Problems in the First
Programming Course for Students Enrolled in Computing Curricular
Programs at Higher Education Levels", The Second Asian Conference on
Education for Sustainability (ACES 2015), Hiroshima, Japan, March 22-24,
2015.
(2) Pohthong A., Kaewprang J., and Ngamphak T., 2013, “A Computer Game
for Cultural Learning and Promotion: A Case Study of Thai Risk-Loss
Cultures”, Proceedings of the Asian Conference on Society, Education and
Technology, , Osaka, Japan, 0349.
(3) Budgen D., Kitchenham B., Charters S., Gibbs S., Pohthong A., Keung J., and
Brereton P., 2013, “Lessons from Conducting a Distributed Quasiexperiment”, Proceedings of the 2013 ACM/IEEE International Symposium
on Empirical Software Engineering and Measurement, October 10-11, 2013,
Baltimore, Maryland, USA., 143-152.
(4) Pohthong A., and Trakooldit P., “An Electronic Learning System for
Integrating Knowledge Management and Alumni Systems”, 2013,
Proceedings of the 2013 World Conference on Information Systems and
Technologies (WorldCIST13), March 27-30, 2013, Algarve, Portugal, Springer
Press, V.206, 11-21.
(5) Naktia S., and Pohthong A., 2012, “A Framework for Generating Test
Cases from Form-Based Requirements Specification”, Proceedings of the
5th National Conference and 2012 International Conference on Applied
Computer Technology and Information Systems (ACTIS 2012) , September
21-22, 2012, Songkhla, Thailand, ISSN: 1906-9006.
(6) Pohthong A., and Sriyanaluk S., 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.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Software Engineering, Information System, Knowledge Management, Programming
Language Concept
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นางสาวเพ็ญณี หวังเมธีกุล
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน)งทางวิชาการ

อาจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-581 ทฤษฎีการคํานวณ
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
3(3-0-6)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Wangmaeteekul P., 2016, "Fair Allocation through Social Norm",
Proceedings of COMPSE, The First EAI International Conference on
Computer Science and Engineering, Penang, Malaysia.
(2) Kaewchanid P., and Wangmaeteekul P., 2016, “Solving a Teaching
Assistant Timetabling using Constraint Based Approach”, Proceedings of
the ICCIA, International Conference on Computational Intelligence and
Applications.
(3) คันธารัตน= วัฒนา, ปoณณธร พูลสวัสดิ์ และเพ็ญณี หวังเมธีกุล, 20-21 กุมภาพันธ=,
2557, “ระบบจั ด การสมาชิ ก ชุ ม ชนเครื อ ข) า ยผู, ป ฏิ บั ติ ง าน IT กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”, Proceedings of the 2nd ASEAN Undergraduate
Conference in Computing, Sripatum University, Thailand.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Theory of Computation, Solving Real-world Complex Problems, Multi-agent System,
Management Information System, Decision Support System
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นายสาธิต อินทจักร
คุณวุฒิ วศ.ด.

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟwา

ตําแหน)งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห=
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร=วิชัน
344-674 คอมพิวเตอร=กราฟBกส=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Chankhachon S., and Intajag S., "Resourceful Method to Romove Mixed
Gaussian-Impulse Noise in Color Images", The 12th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015),
Prince of Sonkla University, July 22-24, 2015.
(2) Phayapchaiyakun S., Intajag S., and Jintasuttisak T. “Spectral Preservation
of Pan-sharpening for THEOS imagery”, Proceedings of 14th International
Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), KINTEX, Gyeonggido, Korea, Oct. 22-25, 2014.
(3) Jintasuttisak T., and Intajag, S. "Color Retinal Image Enhancement by
Rayleigh Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization", 14th
International Conference on Control, Automation and Systems, KINTEX,
Gyeonggi-do, Korea, Oct. 22-25, 2014, pp. 69.
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(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) Intajag S., and Kansomkeat S., June 26 – 28,2012, “Enhanced Vegetation
Index of THEOS Imagery by Pan-Sharpening”, Proceedings of the
8thInternational Conference on Information Science and Digital Content
Technology (ICIDT2012), Korea. Vol.3, pp. 524-529.
(6) สาธิต อินทจักร=, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ, และสุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2555,“การหลอมรวมข,อมูลสําหรับภาพถ)ายดาวเทียมธีออส”, Proceedings
of the 9thInternational Joint Conference on Computer Science and Software
Engineering (JCSSE), pp. 64-70.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Soft Computing, Statistical Signal Processing
นางสาวลัดดา ปรีชาวีรกุล
วุฒิ วท.ด.

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร=

ตําแหน)งทางวิชาการ

ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-521 องค=ประกอบและสถาปoตยกรรมคอมพิวเตอร=
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-621 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
18(0-54-0)
36(0-108-0)
6(0-18-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Chusri S., Preechaveerakul L.,Saelee D., and Vanichayobon S., 2015,
"RTANS: A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone",
International of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No.
1, pp. 56 – 63.
(2) Ratanothayanon, S., Srivisal, C., Vanichayobon, S.,andPreechaveerakul, 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 และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and
Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on
Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015.
(2) เจ™ะอาซียะ มามุ, ฮามีดะ เจะแต, ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรคมูลนิธิ มัสยิดบ,านเหนือ”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558.
(3) ฐิตินันท= เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย=วุธ, ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล,
“ทดสอบตาบอดสี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม
2558.
(4) บัสรันดร= ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน= วณิชโยบล, "ระบบ
ตรวจสอบการเข,าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช,รหัสคิวอาร", การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม
2558.
(5) วรัญšู ธรรมโชติ, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์,
“ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผนเฝŒาระวังพื้นที่เสี่ยงภัย”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558.
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(7)

(8)

(9)

สุรีย=รัตน= เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดาเวทย=ประสิทธิ์,
“ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตรสํ า หรั บ การดู แ ลจั ด การเครื่ อ งถอนเงิ น อั ต โนมั ติ ข อง
ธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD
2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558.
อารี บุญธรรมโมและลัดดา ปรีชาวีรกุล, “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช,
เทคโนโลยีการซ)อนข,อมูลบน OBEC LMS” การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนา
เชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558.
Rodnikorn P., Elz N., and Preechaveerakul L., July 4 – 6, 2012, "SIPE-SAP:
SIP Extension for Signaling Attacks Protection", Proceedings of the Fourth
International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2012),
Phuket, Thailand, pp. 296-300.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Internet Computing, Mobile Computing, Information Retrieval, Information Security
นางวิภาดา เวทยประสิทธิ์
วุฒิ วท.ด.
ตําแหน)งทางวิชาการ

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร=
ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-571 ปoญญาประดิษฐ=
344-572 ระบบชํานาญการ
344-573 เครือขายประสาทเทียม
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-673 หุนยนต=
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Baka A., Wettayaprasit W., and Vanichayobon S., "A Novel Discretization
Technique Using Class Attrubute Interval Average", The Fourth
International Conference on Digital Information and Communication
Technology and its Applications (DICTAP 2014), University of the Thai
Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand May 6-8, 2014.
(2) สาธิต อินทจักร=, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ์, และ สุวรรณี พยับไชยกุล, 30 พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2555, “การหลอมรวมข,อมูล สําหรับภาพถ)ายดาวเทียมธีออส”, Proceedings
of the Ninth International Joint Conference on Computer Science and
Software Engineering (JCSSE), pp. 64 – 70.
(3) อับดุลเลาะ บากา, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ์ และศิริรัตน= วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณน้ําท)วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ)”, Proceedings of the 9th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012),
Bangkok.
(4) 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.
(5) Tippayawong S., Somboonsuk B., Towattana P., and 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.
(6) Intajag S., Wettayaprasit W., and 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.
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3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Knowledge Management, Data Mining, Expert Systems, Artificial Intelligence, Neural
Network
นางสาวศิริรัตน วณิชโยบล
คุณวุฒิ Ph.D.

สาขาวิชา Computer Science

ตําแหน)งทางวิชาการ

ผู2ชวยศาสตราจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-511 การวิเคราะห=และออกแบบขั้นตอนวิธี
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล
344-563 การสืบค2นสารสนเทศ
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-661 การจัดรูปแบบและออกแบบฐานข2อมูล
344-662 คลังข2อมูลและเหมืองข2อมูล
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
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 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Chusri S., Preechaveerakul L., Saelee D., and Vanichayobon S., 2015,
"RTANS: A Real-time Tracking and Navigation System for Smartphone",
International of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 6, No.
1, pp. 56 – 63.
(2) 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.
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L. and
Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on
Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015.
(2) เจ™ะอาซียะ มาม, ฮามีดะ เจะแต, ศิริรัตน= วณิชโยบลและ ลัดดา ปรีชาวีรกุล, “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรคมูลนิธิ มัสยิดบ,านเหนือ”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558.
(3) ฐิตินันท= เพชรชลธาร, กชกร ลาวัลย=วุธ, ศิริรัตน= วณิชโยบล และลัดดา ปรีชาวีรกุล,
“ทดสอบตาบอดสี (Color Blindness Test on Mobile)”, การประชุมวิชาการ
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม
2558.
(4) บัสรันดร= ดาเลาะ ฮัมดี หะยีแวจิ ลัดดา ปรีชาวีรกุลและศิริรัตน= วณิชโยบล, "ระบบ
ตรวจสอบการเข,า ชั้น เรี ยนของนัก ศึก ษาโดยใช, ร หัสคิวอาร", การประชุมวิช าการ
งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม
2558.
(5) วรัญšู ธรรมโชติ, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุลและวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์,
“ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผนเฝŒาระวังพื้นที่เสี่ยงภัย”, การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558.
(6) วรัญšู ธรรมโชติ และศิริรัตน= วณิชโยบล, “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรติดตาม
สถานที่ได,รับผลกระทบจากเหตุการณความไม)สงบ”, การประชุมวิชาการระดับชาติด2าน
การบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 (NCAM 2015), วันที่ 28 มิถุนายน 2558.
(7) สุรีย=รัตน= เลิศบูรณฉัตร, ศิริรัตน= วณิชโยบล, ลัดดา ปรีชาวีรกุล และวิภาดา เวทย=ประสิทธิ์,
“ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตรสํ า หรั บ การดู แ ลจั ด การเครื่ อ งถอนเงิ น อั ต โนมั ติ ข อง
ธนาคาร”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานพัฒนาเชิงประยุกต= ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD
2015), วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558.
(8) สุ รี ย= รั ต น= เลิ ศบู ร ณฉั ต ร และศิ ริ รั ต น= วณิ ช โยบล,“การประยุ ก ตใช, ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติสําหรับธนาคาร”, การประชุม
วิชาการระดับชาติด2านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 (NCAM 2015), วันที่ 28 มิถุนายน
2558.
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(9)

Keawpibal A., Wattanakitrungroj N.,and VanichayobonS., 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. 293-298.
(10) อับดุลเลาะ บากา, วิภาดา เวทย=ประสิทธิ์ และศิริรัตน= วณิชโยบล, 30 พฤษภาคม - 1
มิถุนายน 2555, “การสร,างแบบจําลองพยากรณน้ําท)วมโดยใช,เทคนิคการทําเหมือง
ข,อมูลของอําเภอหาดใหญ)”, Proceedings of the 9th International Joint
Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012),
Bangkok.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Database, Data Warehouse, Data Mining, Information Retrieval, Parallel Computing
นางจารุณี ดวงสุวรรณ
คุณวุฒิ Ph.D.

สาขาวิชา Computer Science

ตําแหน)งทางวิชาการ

อาจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
344-691 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 1

หน)วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) ภวินท= แซคู, จารุณี ดวงสุวรรณ, และลัดดา ปรีชาวีรกุล, "การระบุอาการและอาการ
แสดงจากข,อความบอกเล)าอาการสําคัญภาษาไทยตามมาตรฐาน ICD-10 โดยขั้นตอน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ", The 20th International Computer Science
and Engineering Conference, Chiang Mai Orchid Hotel, Thailand, December
14 - 17, 2016.
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(2)

(3)

Keawpibal N., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., Preechaveerakul L., and
Vanichayobon S., "DistEQ: Distributed Equality Query Processing on
Encoded Bitmap Index", The 12th International Joint Conference on
Computer Sciences and Software Engineering (JCSSE2015), July 22-24, 2015.
วิไลลักษณ= ลูกอินทร=, อดุลย= โต™ะบก และจารุณี ดวงสุวรรณ, “ระบบการจัดการคลินิก
ทันตกรรม”, The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing
(AUC2), มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร= จ.ฉะเชิงเทรา, วันที่ 28 เมษายน - 1
พฤษภาคม 2558.

3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Agent Technology, Multi-Agent Systems, Intelligent Building Control System,
Normative System, Artificial Intelligent, Natural Language Processing
นางสาวจารุทรรศน พัฒนพันธชัย
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน)งทางวิชาการ

อาจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต=แวร=
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-693 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3

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

2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมมี
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H., “TWINE: Supporting
assessment of trustworthiness of web information using linked data”,
In Proceeding of the 3rd International Conference on Information and
Communication Technology (ICoICT), pp. 234 – 239. IEEE Conference
Publications, 2015.
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(2) Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H.,“Trustworthinesscriteria for
supporting users to assess the credibility of web information”, In
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web
companion (WWW '13 Companion), pp. 1123-1130. International World
Wide Web Conferences SteeringCommittee, Republic and Canton of
Geneva, Switzerland, 2013.
(3) Pattanaphanchai J., Kieron O'H., and Wendy H., “HETWIN : helping
evaluate the trustworthiness of web information for web users
framework usingsemantic web technologies”, Poster presented at The
8th International Conference onSemantic Systems (I-SEMANTICS 2012), Graz,
Austria, 2012.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Semantic Web Technology, Social Media Analysis, Big Data, DataAnalytics
นางสาวน้ําทิพย ตระกูลเมฆี
คุณวุฒิ Ph.D.
สาขาวิชา Computer Science
ตําแหน)งทางวิชาการ

อาจารย=

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
344-553 การจัดการโครงการซอฟต=แวร=
344-555 การพัฒนาซอฟต=แวร=ทางธุรกิจ
344-562 ระบบจัดการฐานข2อมูล
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย
344-601 วิทยานิพนธ=
344-602 วิทยานิพนธ=
344-603 สารนิพนธ=
344-693 หัวข2อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร= 3

หน)วยกิต
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)
1(1-0-2)
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2. ผลงานทางวิชาการย,อนหลัง 5 ปG
2.1 บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ
(1) Trakulmaykee N., and Benrit P., “Investigating determinants and
interaction quality effects on tourists' intention to use mobile tourism
guide”, International Journal of Innovation and Technology
Management,2015, pp. 1225 – 1229.
(2) Seng, C. L., Baharudin, A. S., and Trakulmaykee N., “E-Commerce
Adoption: The moderation effects of Perceived Strategic Value on
factors influence Small Medium Enterprises in Malaysia”, Australian
Journal of Basic and Applied Sciences, 2015, pp.89 – 96.
(3) Hnuchek K., and Trakulmaykee N., “The Importance of Perceived
Franchisor Support toward Franchisee Satisfaction”,Journal of
Management Sciences, 2 (2), 2015, pp. 47 – 64.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีการพิมพรวมเล)ม
(1) Trakulmaykee N., Trakulmaykee Y., & Hnuchek K.,“Statistical analysis:
Improvement of technology acceptance model in mobile tourist guide
context”, Proceeding ofthe 6th International Conference on Information
Management and Engineering, Paris, France, December 6 – 7, 2014.
3. สาขาวิจัยที่สนใจ
Information Technology, Mobile Technology, Technology Adoption, Knowledge
Management, Multimedia, IT in Tourism, IT in Marketing, M-Learning
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ภาคผนวก จ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ว)าด,วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556

---------------------------------เพื่ อ ให2 ก ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร= มี ค วามสั ม พั น ธ= ส อดคล2 อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต2องการความรู2แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได2ต2องมีการค2นคว2าและวิจัยที่เข2มแข็งการทําวิจัยต2อง
สามารถตอบสนองความต2องการของมนุษย= สังคม และสิ่งแวดล2อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=จึงต2องสร2างนักวิจัยให2กับสังคม
โดยเป?นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู2ด2วยตนเองตลอดชีวิต และนําความรู2ที่ได2ไปชวยเหลือสังคมด2วยคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรให2ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให2เหมาะสม
และสอดคล2 อ งกั บ เกณฑ= ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ= ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
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 346 (2/2556)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ= 2556 จึงวางระเบียบไว2ดังตอไปนี้
ข2อ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2556
ข2อ 2 ระเบียบนี้ให2ใช2สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=ที่เข2าศึกษาตั้งแต
ปfการศึกษา 2556 เป?นต2นไป
ข2อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข2อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวใน
ระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กลาวเป?นอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแย2งกับความในระเบียบนี้ ให2ใช2ระเบียบนี้แทน
ข2อ 4 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหนวยงานที่เทียบเทา ที่มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู2อํานวยการวิทยาลัยผู2อํานวยการสถาบัน หรือผู2บริหาร
หนวยงานที่เทียบเทาคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ”
หมายถึ ง คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= 2 “หนวยกิตสะสม” หมายถึง หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให2ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจํา ของ
วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสถาบันหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=
ข2อ 5 ให2อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป?นผู2รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ข2อสงสัย หรือ
มิได2ระบุไว2ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเป?นต2องผอนผันข2อกําหนดในระเบียบนี้เป?นกรณีพิเศษให2อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได2รับมอบหมายเป?นผู2วินิจฉัยและให2ถือเป?นที่สุด แล2วรายงานให2สภาวิชาการทราบ

หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข2อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให2ดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป?นผู2กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน2าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน2าที่จัด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข2อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให2มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข2องกับหลาย
คณะ
ข2อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให2ดาํ เนินการดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปfการศึกษาโดยไมแบงภาคแตละปfการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมน2อยกวา 30
สัปดาห=
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเป?นภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค แตละปfการศึกษาแบงออกเป?น 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลา
ศึกษาไมน2อยกวา 15 สัปดาห=
7.2.2 ระบบไตรภาค แตละปfการศึกษาแบงออกเป?น 3 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมน2อยกวา 12 สัปดาห=
7.2.3 ระบบจตุรภาค แตละปfการศึกษาแบงออกเป?น 4 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมน2อยกวา 10 สัปดาห=
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดระบบการจัดการศึกษาตางๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจ
จัดภาคฤดูร2อนได2ตามความจําเป?นของแตละหลักสูตร
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อน เป?นการจัดการศึกษาปfละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไมน2อยกวา 8
สัปดาห=
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ข2อ 8 การคิดหนวยกิต สําหรับแตละรายวิชา
8.1 ระบบตลอดปfการศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช2บรรยายหรืออภิปรายปoญหาไมน2อยกวา 30 ชั่วโมงตอปfการศึกษาให2มคี าเทากับ 1
หนวยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไมน2อยกวา 60 ชั่วโมงตอปfการศึกษาให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามที่ใช2เวลาฝEก ไมน2อยกวา 90 ชั่วโมงตอปfการศึกษาให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได2รับมอบหมาย ที่ใช2เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม
น2อยกวา 90 ชั่วโมงตอปfการศึกษา ให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.1.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ที่ใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไมน2อยกวา 90 ชั่วโมงตอปfการศึกษาให2มคี าเทากับ 1
หนวยกิต 8.1.6 1 หนวยกิตระบบตลอดปfการศึกษาเทียบได2กับ 2 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/15 หนวยกิ
ตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หนวยกิตระบบจตุรภาค
8.2 ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไมน2อยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให2มีคา
เทากับ1หนวยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไมน2อยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มคี าเทากับ 1
หนวยกิต
8.2.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนามที่ใช2เวลาฝEก ไมน2อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคาเทากับ 1
หนวยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได2รับมอบหมายที่ใช2เวลาทําโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม
น2อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ที่ใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไมน2อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2คาเทากับ
1 หนวยกิต
8.3 ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไมน2อยกวา 12 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไมน2อยกวา 24 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มคี าเทากับ 1
หนวยกิต
8.3.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ที่ใช2เวลาฝEก ไมน2อยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคาเทากับ 1
หนวยกิต
8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได2รับมอบหมายที่ใช2เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมน2อย
กวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ที่ใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไมน2อยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.3.6 1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบได2กับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบ
ได2กับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค
8.4 ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายปoญหาไมน2อยกวา 10 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
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8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช2เวลาฝEกหรือทดลอง ไมน2อยกวา 20 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มคี าเทากับ 1
หนวยกิต
8.4.3 การฝEกงานหรือการฝEกภาคสนาม ที่ใช2เวลาฝEก ไมน2อยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคาเทากับ 1
หนวยกิต 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได2รับมอบหมาย ที่ใช2เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไมน2อยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให2มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ= หรือ สารนิพนธ= ที่ใช2เวลาศึกษาค2นคว2า ไมน2อยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให2มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
8.4.6 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบได2กับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบได2
กับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค
ข2อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบงเป?น 2 แผน คือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวน
หนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมน2อยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกําหนด
จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น2อยกวา 9 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค
การเปลีย่ นการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให2อยูในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจําคณะ
ข2อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได2
สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให2เป?นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 2
หลักสูตร
ข2อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป?นหลักสูตรการศึกษาที่สร2างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทาง
วิชาชีพ เป?นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มาแล2ว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป?นหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความก2าวหน2าทางวิชาการและหรือการวิจยั ในสาขาวิชา
ตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป?นหลักสูตรการศึกษาที่สร2างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป?นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
6 ปf หรือ ผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแล2ว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป?นหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมการสร2างองค=ความรู2ใหมและหรือความก2าวหน2าทาง
วิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ข2อ 12 โครงสร2างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให2มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม
น2อยกวา 24 หนวยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให2มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน2อยกวา 36 หนวยกิตโดยแบงการศึกษาเป?น
2 แผน คือ
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แผน ก เป?นแผนการศึกษาที่เน2นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ= ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ=ไมน2อยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให2ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได2 โดยไมนับหนวยกิต แตต2องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ=ไมน2อยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมน2อยกวา 12 หนวยกิต
ไมเกิน 18 หนวยกิต ทั้งนี้ ยกเว2นหลักสูตรทางวิชาชีพให2เป?นไปตามสาขาวิชาชีพกําหนด
แผน ข เป?นแผนการศึกษาที่เน2นการศึกษารายวิชาโดยไมต2องทําวิทยานิพนธ= แตต2องทําสารนิพนธ=
(การศึกษาอิสระ) ไมน2อยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปBดสอนหลักสูตรแผน ข จะต2องมีหลักสูตร แผน ก ด2วย
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ให2มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน2อยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผู2เข2าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมน2อยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผู2เข2าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป?นแผนการศึกษาที่เน2นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ=ที่กอให2เกิดองค=ความรู2ใหม หลักสูตร
อาจกําหนดให2มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได2 โดยไมนับหนวยกิต
แตต2องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู2เข2าศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม
น2อยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผู2เข2าศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม
น2อยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ=ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต2องมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เป?นแผนการศึกษาที่เน2นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ=ที่มีคุณภาพสูงและกอให2เกิด
ความก2าวหน2าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู2เข2าศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม
น2อยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมน2อยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผู2เข2าศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจะต2องทําวิทยานิพนธ=ไม
น2อยกวา 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไมน2อยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ=ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต2องมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข2อ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให2เป?นไปตามที่กําหนดไว2ในหลักสูตรแตไมเกิน 3
ปfการศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ให2เป?นไปตามที่กําหนดไว2ในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ปfการศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอก ให2เป?นไปตามที่กําหนดไว2ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีให2มีระยะเวลา
การศึกษาไมเกิน 8 ปfการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ให2มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปfการศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หรือที่จดั การศึกษาแบบอื่น ให2มี
ระยะเวลาการศึกษาเป?นไปตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ข2อ 14 การประกันคุณภาพให2ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให2ชัดเจน ซึง่ อยางน2อย
ประกอบด2วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
14.1 การบริหารหลักสูตร
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
14.3 การสนับสนุนและการให2คาํ แนะนํานักศึกษา
14.4 ความต2องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตและมีการดําเนินการ
ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให2อาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน2าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน2าที่อื่นที่เกี่ยวข2องแต
ละหลักสูตรต2องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปfละ 1 ครั้ง เสนอตอคณบดีต2นสังกัดและแจ2งให2บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ
ข2อ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1 ให2ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให2ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด2านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป?นระยะๆ อยางน2อยทุกๆ 5 ปf และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ปf
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว2
ในระเบียบนี้ ให2ดําเนินการโดยจัดทําเป?นประกาศมหาวิทยาลัยแล2วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
หมวด 3
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ข2อ 16 อาจารย=ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด2วย
16.1 อาจารย=ประจํา หมายถึง ข2าราชการ พนักงาน หรือผู2ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งให2ปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ทําหน2าที่หลักด2านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน2าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปBดสอน
16.2 อาจารย=ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย=ประจําที่ได2รับมอบหมายให2เป?นหลักในกระบวนการจัด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน2าที่อาจารย=ผู2สอนและหรืออาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
16.3 อาจารย= ผู2รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร หมายถึง อาจารย= ป ระจํ าหลั กสู ต รที่ไ ด2 รับ มอบหมายให2 เ ป? น
ผู2รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และหน2าที่อื่นที่เกี่ยวข2อง 16.4 อาจารย=ผู2สอน หมายถึง ผู2ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารย=ประจํา
หรืออาจารย=พิเศษ ให2ทําหน2าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข2อในแตละรายวิชา
16.5 อาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย=ประจําที่ได2รับการแตงตั้งโด ยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน2าที่ให2คําปรึกษาด2านการศึกษาและการจัดแผนการ
เรียนของนักศึกษาให2สอดคล2องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติตางๆตลอดจนเป?นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอืน่ ตาม
ความจํ า เป? น และเหมาะสม โดยให2 อ าจารย= ที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไปทํ า หน2 า ที่ จ นกระทั่ ง นั ก ศึ ก ษามี อ าจารย= ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ=หลัก หรืออาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ=
16.6 อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย=ประจําที่ได2รับแตงตั้งโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให2รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู2เพื่อ
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วิทยานิพนธ=ของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณาเค2าโครง การให2คําแนะนําและควบคุมดูแลรวมทั้งการ
ประเมินความก2าวหน2า การสอบวิทยานิพนธ= และการตีพิมพ=เผยแพรผลงานวิทยานิพนธ=ของนักศึกษา
16.7 อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย=ประจํา หรืออาจารย=พิเศษที่ได2รับ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน2าที่รวมกับ
อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักในการพิจารณาเค2าโครง รวมทั้งชวยเหลือให2คําแนะนําและควบคุมดูแลการทํา
วิทยานิพนธ=ของนักศึกษา
16.8 อาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ= หมายถึง อาจารย=ประจําที่ได2รับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย=ที่มีคุณสมบัติตามข2อ 16.6 และ 16.7 สามารถทําหน2าที่
เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ=ได2ด2วย โดยให2รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู2เพื่อสารนิพนธ=ของนักศึกษาเฉพาะราย
รวมทั้งการประเมินความก2าวหน2าและการสอบสารนิพนธ=ของนักศึกษา
16.9 ผู2ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู2ที่มิได2เป?นอาจารย=ประจํา ให2ทําหน2าที่อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวม หรือ
สอน ในกรณีที่เป?นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเป?นอยางยิ่ง สามารถเป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก
ได2 โดยอนุโลมผู2ทรงคุณวุฒิต2องได2รับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผู2เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู2ที่มิได2เป?นอาจารย=ประจํา ให2ทําหน2าที่บางสวนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู2ที่ได2รับแตงตั้งนั้นไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดใน
หน2 า ที่ นั้ น ๆ แตมี ค วามเชี่ ย วชาญ หรือ ความชํา นาญเฉพาะที่ เ ป?น ประโยชน= อ ยางยิ่ งโดยตรงตอหน2า ที่ ที่ ไ ด2 รั บ
มอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแตงตั้งให2เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ= จะต2องเป?นผู2มีความรู2 ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ=สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป?นที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด2านนั้นๆโดยให2
เป?นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการข2าราชการพล
เรือน และหนวยงานที่เกี่ยวข2องกําหนด แตหากจะแตงตั้งให2เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักต2องเป?นบุคลากร
ประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น และผู2เชี่ยวชาญเฉพาะต2องได2รับแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.11 อาจารย=พิเศษ หมายถึง ผูท2 รงคุณวุฒิหรือผู2เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได2รับแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให2ทํา
หน2าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข2อ 17 คุณสมบัติอาจารย=ประจําหลักสูตรต2องเป?นอาจารย=ประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเป?น
อาจารย=ผู2สอนตามระดับของหลักสูตรนั้นๆ
ข2อ 18 คุณสมบัติอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเป?นผู2ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน จํานวนอยางน2อย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต2องเป?นอาจารย=ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือเป?นผู2ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย=ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน
จํานวนอยางน2อย 3 คน
ข2อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ให2บริหารหลักสูตรให2เป?นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค= และเปwาหมายของหลักสูตรและตามที่ได2รับ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด
19.2 ให2แตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด2วยอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรตาม
ข2อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะกําหนด
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ข2อ 20 คณะอาจกําหนดให2คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหน2าที่กํากับ
ดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองค=ประกอบ อํานาจหน2าที่ การ
ครบวาระการดํารงตําแหนง และการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให2เป?นไปตามความ
เหมาะสมของแตละคณะ
ข2อ 21 คุณสมบัติอาจารย=ผู2สอน
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ต2องเป?นอาจารย=ประจํา หรือ ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
เป?นผู2ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผู2ชวยศาสตราจารย=ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน และต2องมี
ประสบการณ=ด2านการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ
21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต2องเป?นอาจารย=ประจํา หรือ ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเป?นผู2ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ด2านการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ข2อ 22 คุณสมบัติอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=
22.1 อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักเป?นอาจารย=ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเป?นผู2
ดํา รงตํ า แหนงทางวิ ช าการไมต่ํ ากวารองศาสตราจารย=ใ นสาขาวิช านั้ น หรื อสาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ= กั น และต2 อ งมี
ประสบการณ=ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะในกรณีที่มีความจําเป?น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจ
แตงตั้งผู2ทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผู2เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป?นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ให2เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักได2 ทั้งนี้ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
22.2 อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวมเป?นอาจารย=ประจํา หรือผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเป?นผู2ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย=ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเป?นและเหมาะสม อาจแตงตั้งผู2เชี่ยวชาญเฉพาะเป?น
อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวมก็ได2 ทั้งนี้ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 23 ภาระงานของอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ=
อาจารย=ประจํา 1 คน ให2เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกได2ไม
เกิน 5 คน หรือเป?นอาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ=ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไมเกิน 15 คน หากเป?นอาจารย=ที่
ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ=และสารนิพนธ= ให2คิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ= 1 คนเทียบได2กับจํานวน
นักศึกษาที่ทําสารนิพนธ= 3 คน ทั้งนี้ให2นับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกันหากหลักสูตร
ใดมีอาจารย=ประจําที่มีศักยภาพพร2อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ=ได2มากกวา 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได2แต
ต2องไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ ให2อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
ข2อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได2รับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวนกรรมการไมน2อยกวา 3 คน
ประกอบด2วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป?นประธาน อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักและอาจารย=
ประจําเป?นกรรมการ
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ข2อ 25 คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ=คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ= ได2รับการแตงตั้งโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมน2อยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบด2วยอาจารย=ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=หลักอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวม (ถ2ามี) อาจารย=ประจํา และหรือผู2ทรงคุณวุฒิ เป?นกรรมการ
ข2อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู2
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู2 ได2รับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน2าที่สอบประมวล
ความรอบรู2 มีจํานวนกรรมการไมน2อยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบด2วย อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ= หรือ
สารนิพนธ= และหรืออาจารย=ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู2ทรงคุณวุฒิ
ข2อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ= ได2 รั บ การแตงตั้ ง โดยคณะกรรมการประจํ า คณะ ตามคํ า แนะนํ า ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมน2อยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งไมได2เป?นอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวม ไมน2อยกวา 1 คน อาจารย=ประจําซึ่งไมได2เป?นอาจารย=ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวมไมน2อยกวา 1 คน และอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลักทั้งนี้อาจแตงตั้งอาจารย=ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=รวม (ถ2ามี) เป?นกรรมการสอบด2วยก็ได2 และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=แล2วให2แจ2งบัณฑิต
วิทยาลัยทราบอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก และอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=รวม (ถ2ามี) ต2องไมเป?นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต2องเข2าสอบวิทยานิพนธ=ด2วยทุกครั้งอาจารย=ประจําและผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่
เป?นกรรมการสอบวิทยานิพนธ= ต2องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเป?นผู2ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รองศาสตราจารย=ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ=กัน และต2องมีประสบการณ=ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่มีความจําเป?น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแตงตั้งผู2เชี่ยวชาญเฉพาะเป?นกรรมการสอบได2 ทั้งนี้ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ=คณะกรรมการสอบสารนิพนธ= ได2รับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมน2อยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบด2วย อาจารย=ที่ปรึกษาสารนิพนธ= และ
อาจารย=ประจํา หรือผู2ทรงคุณวุฒิไมน2อยกวา 2 คน โดยให2กรรมการคนใดคนหนึ่งเป?นประธานคณะกรรมการสอบ 10
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ=ชุดหนึ่ง อาจทําหน2าที่สอบสารนิพนธ=ของนักศึกษาได2มากกวา 1 คน
หมวด 4
การรับเข,าศึกษา
ข2อ 29 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตร
กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.2 หลักสูตรปริญญาโทผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนดและมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6
ปfหรือผู2สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1 ผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ
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29.4.2 ผู2เข2าศึกษาต2องเป?นผู2สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ=
กันกับหลักสูตรที่เข2าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู2ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะทําวิทยานิพนธ=ได2 หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
ข2อ 30 การรับสมัครใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดข2อ 31 การรับเข2าศึกษา
31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา ต2องได2รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
31.2 คณะเป?นผู2พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู2สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข2อ 29 เข2าเป?นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู2 หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูม2 ีคุณสมบัตติ ามข2อ 29 เข2ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
31.3.1 ผู2ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ= หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอยางเดียว
ในภาคการศึกษาแรกจะต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมน2อยกวา 6 หนวยกิตและสอบให2ได2แต2ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือ 11
31.3.2 ผู2 ท ดลองศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาเฉพาะทํ า วิ ท ยานิ พ นธ= ในภาคการศึ ก ษาแรกจะต2 อ งมี
ความก2าวหน2าในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ=ได2ผลเป?นที่พอใจโดยได2สัญลักษณ= P ตามจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผูม2 ีพื้นฐานความรูไ2 มต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเข2าศึกษาหรือวิจัย โดย
ไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได2เป?นกรณีพเิ ศษ
31.5บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย อ า จ พิ จ า ร ณ า รั บ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ รั บ เ ข2 า เ ป? น ผู2 ร ว ม เ รี ย น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยการศึกษาของผู2รวมเรียน 31.6 กรณีผู2สมัครกําลังรอผลการศึกษา การ
รับเข2าศึกษาจะมีผลสมบูรณ= เมื่อผู2สมัครได2นําหลักฐานมาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแล2ว และมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ=ที่กําหนดไว2
ข2อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป?นนักศึกษาให2เป?นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบงเป?น 3 ประเภทคือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.2 หรือนักศึกษาทดลอง
ศึกษาที่ผานเงื่อนไขตามข2อ 31.3
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยรับเข2าเป?นนักศึกษาตามข2อ 31.4
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หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ข2อ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบงออกเป?น 2 ประเภท คือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต2องได2รับความเห็นชอบจากอาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย=ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแตกรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต2องเป?นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.4 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ให2อยูในดุลยพินิจของอาจารย=ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแตกรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให2นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได2ไมเกิน 15 หนวยกิต โดยให2นับรวม
จํานวนหนวยกิตทั้งแบบนับหนวยกิต (Credit) และไมนับหนวยกิต (Audit) ยกเว2นการลงทะเบียนระบบอื่น
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข2าเรียน ต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไมน2อยกวา 6 หนวยกิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได2รับผลการเรียนตั้งแตระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล2วมิได2
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ได2เมื่อมีอาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=
หลักหรือสารนิพนธ=แล2ว 12
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ= ต2องลงทะเบียนเรียนให2ครบหนวยกิตทั้งหมดภายในภาค
การศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ= ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ=เพิ่มให2ครบหนวยกิต
วิทยานิพนธ=ได2 หลังพ2นกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให2
สามารถสอบวิทยานิพนธ=ได2ในภาคการศึกษานั้น 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ2วน
ตามหลักสูตรกําหนดแล2ว และอยูระหวางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= หรือรอสอบประมวล
ความรอบรู2 นักศึกษาจะต2องรักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ข2อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให2เป?นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว2นวิชาวิทยานิพนธ=ให2เป?นไป
ตามข2อ 34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําได2โดยได2รับความเห็นชอบจากอาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแตกรณี และแจ2งให2อาจารย=ผู2สอนทราบ
ข2อ 36 การเปลีย่ นแผนการศึกษา
36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได2โดยได2รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ2งให2บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
36.2 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได2 เมื่อเข2าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล2วไมน2อยกวา 1 ภาค
การศึกษา
ข2อ 37 การย2ายสาขาวิชานักศึกษาสามัญขอย2ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ=ดังตอไปนี้
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37.1 นักศึกษาอาจขอย2ายสาขาวิชาได2 โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทั้งสองฝ•าย
และได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให2เป?นไปตามข2อ 40
ข2อ 38 การเปลีย่ นระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป?นระดับปริญญาเอกหรือ กลับกันได2ใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา
คณะ และได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ=ดังตอไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกที่
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได2รับ
การพิจารณาเข2าศึกษาในระดับปริญญาเอกได2 โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต2องมี
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ= ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให2เป?นวิทยานิพนธ=ในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกได2 หรือในกรณีที่เป?นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต2องศึกษารายวิชามาแล2วไมน2อย
กวา 12 หนวยกิต และได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบัตกิ ารสอ บวิทยานิพนธ=ไมผาน
อาจได2รับการพิจารณาเข2าศึกษาในระดับปริญญาโทได2
38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได2เพียง 1 ครั้ง เทานั้น
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 13
ข2อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศเป?น
นั ก ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยได2 รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจําคณะและได2รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต ต2องมีหลักเกณฑ=ดังนี้
39.2.1 เป?นรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการ
หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เป?นรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไมน2อยกวาสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เป?นรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ําากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา หรือ
สัญลักษณ= S
39.2.4 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
39.2.5 ใช2เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางน2อย 1 ปfการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน
วิทยานิพนธ=ตามหลักสูตรที่เข2าศึกษาไมน2อยกวา 12 หนวยกิต
39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปBดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเข2าศึกษาได2ไมเกินกวาชั้นปfและภาค
การศึกษาที่ได2รับอนุญาตให2มีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ได2รับความเห็นชอบแล2ว
ข2อ 40 การยกเว2นหรือการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเว2นหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาให2นักศึกษาที่มีความรู2ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได2จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดยนักศึกษาต2อง
ศึกษาให2ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว2ในเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ=ดังตอไปนี้
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40.1 รายวิชาที่อาจได2รับการเทียบโอน ต2องเป?นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ= และได2ศึกษา
มาแล2วไมเกิน 3 ปf หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได2ผลการศึกษาเป?น
สัญลักษณ= P หรือ S หรือไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= ให2เป?นไปตามข2อ 39.2.2 และ 39.2.3 และ
ให2นําผลการศึกษารายวิชาที่ได2รับการเทียบโอนมาคิดเป?นแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.3 รายวิ ช าและจํ า นวนหนวยกิ ต ที่ ไ ด2 รั บ การยกเว2 น หรื อ เที ย บโอนให2 อ ยู ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได2รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
40.4 การเทียบโอนความรู2และการให2หนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให2
อยูในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให2เป?นไปตามหลักเกณฑ=การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข2าสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข2อ 41 การโอนหนวยกิต
41.1 นักศึกษาอาจได2รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให2ไปเรียนรายวิชาที่เปBดสอนในสถาบันอื่น
ทั้งภายในและตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แล2วนํามาเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป?นหนวยกิตสะสมของนักศึกษาได2
41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให2เป?นไปตามข2อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข2าสูการศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข2อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
42.1 การสอบประมวลความรอบรู2 เป?นการสอบความรู2ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและประสบการณ=
การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต=ใช2ในการปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ= เป?นการสอบเพื่อวัดความรู2ความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ= ความรอบรู2ในเนื้อหาที่เกี่ยวข2องกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้ง
ด2านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ= เป?นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป?นการสอบเพื่อประเมินความรู2พื้นฐาน ความพร2อมความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดวานักศึกษามีความพร2อมในการทําวิทยานิพนธ=ใน
ระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต2องสอบวัดคุณสมบัติผานภายใน 4 ภาคการศึกษานับตั้งแตภาคการศึกษา
แรกที่เข2าศึกษา
42.5 การสอบภาษาตางประเทศ เป?นการสอบเทียบความรู2ความสามารถภาษาตางประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตาม 42.1- 42.5 ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ข2อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ= และสารนิพนธ=
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป?นระดับคะแนน ให2มีคาระดับคะแนน (Grade) ตามความหมายและคาระดับ
คะแนนดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
พอใช2 (Fairly Good) 2.5
C
ปานกลาง (Fair)
2.0
D+
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก
(Fail)
0.0
ผลการศึกษาอาจแสดงด2วยสัญลักษณ=และความหมายอื่นได2ดังตอไปนี้
สัญลักษณ=
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเป?นที่พอใจ (Satisfactory) ใช2สําหรับรายวิชาที่
กําหนดให2มีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= 15
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเป?นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช2สําหรับรายวิชาที่
กําหนดให2มีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิชาปรับพืน้ ฐานหรือ
รายวิชาวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ=
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใช2สําหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ=
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ= (Incomplete) ใช2ในกรณีนักศึกษาปฏิบตั ิงานไมครบภายใน
เวลาที่กําหนดไว2หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต2องมีการแก2ไขให2เป?น
ระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห=แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู2นั้น
ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลีย่ นสัญลักษณ= I ให2เป?นระดับคะแนน E
โดยทันที
P
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ที่ยังมีความตอเนื่อง
อยู (In progress) และมีความก2าวหน2าเป?นที่นาพอใจ
N
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทําวิทยานิพนธ= หรือสารนิพนธ= ที่ยังมีความตอเนื่อง
อยูแตไมมีความก2าวหน2าหรือไมเป?นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได2สญ
ั ลักษณ= N
นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนซ้าํ ในหนวยกิตที่ได2สัญลักษณ= N
W
การถอนรายวิชาโดยได2รับอนุมตั ิ (Withdrawn with permission)
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ข2อ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ให2มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว2นวิชาวิทยานิพนธ= หรือวิชาสารนิพนธ= ให2มี
การประเมินผลได2กอนสิ้นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตให2ครบตามหลักสูตรนั้น ให2นับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพื่อหนวยกิต และได2ผลการศึกษาเป?นระดับคะแนน A, B + , B, C + , C หรือสัญลักษณ= S หรือ
สัญลักษณ= X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว2ให2เรียนโดยไมนับเป?นหนวยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต2องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวให2ครบถ2วน และจะต2องได2สัญลักษณ= S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา 1 ครั้ง ให2นับจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
เป?นหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรได2เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดใน
กรณีที่จําเป?นต2องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่กําหนดไว2ในหลักสูตร ให2นับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได2ไมเกิน 6
หนวยกิต
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได2ลงทะเบียน
เรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ= ดังนี้
44.3.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ได2
จากการประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ได2ศึกษา
ในภาคการศึ ก ษานั้ น หารด2 ว ยหนวยกิ ต รวมของรายวิ ช าดั ง กลาว เฉพาะรายวิ ช าที่ มี ก าร
ประเมินผลเป?นระดับคะแนน
44.3.3 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ได2ศึกษามา
ตั้งแตเริ่มเข2าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด2วยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมิน ผลเป?นระดับคะแนน และในกรณี ที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใด
มากกวาหนึ่งครั้ง ให2นับจํานวน 16 หนวยกิตของรายวิชานั้น เป?นหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรได2
เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งสุดท2าย ยกเว2นรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดให2ลงทะเบียนซ้ําได2 ให2นับหนวยกิตสะสมได2ทุกครั้ง
44.3.4 แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให2คํานวณเป?นคาที่
มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปoดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได2สัญลักษณ= I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป?นระดับคะแนน
ให2รอการคํานวณแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว2กอน
จนกวาสัญลักษณ= I จะเปลี่ยนเป?นอยางอื่น
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หมวด 7
การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ข2อ 45 การทําวิทยานิพนธ=
45.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ=
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธ=ไ ด2เมื่อมีอาจารย=ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=หลักแล2ว
45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธ=ไ ด2เมื่อมีอาจารย=ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ=หลักแล2ว
45.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ= ให2เป?นไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
45.2 การสอบโครงรางวิทยานิพนธ=เป?นการสอบวัดความรู2ความเข2าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของ
งานวิจัยให2สอดคล2องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน=ที่ได2รับจากการวิจัยนักศึกษาจะต2องสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ=ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยกําหนด
45.3 การขอเปลีย่ นแปลงโครงรางวิทยานิพนธ= ให2เป?นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ข2อ 46 การทําสารนิพนธ= มีความมุงหมายเพื่อให2นักศึกษาได2เรียนรู2การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง โดยให2นักศึกษาได2ทํา
เป?นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให2เป?นไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ข2อ 47 การประเมินผลความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
47.1 การประเมินผลความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ต2องกระทําในทุกภาคการศึกษา
47.2 อาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=มีหน2าที่ในการประเมินผลความก2าวหน2าในการทํา
วิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
และคณะกรรมการประจําคณะ
47.3 ใช2สัญลักษณ= P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสาร
นิพนธ=ของนักศึกษาเป?นที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ที่ได2รับการประเมิน
ให2ได2สัญลักษณ= P ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น และใช2สัญลักษณ= N (No progress)
สําหรับผลการประเมินที่ไมมีความก2าวหน2า หรือไมเป?นที่พอใจ แตทั้งนี้ต2องไมเกินจํานวนหนวยกิตที่
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป?นดังนี้
47.3.1 ให2สัญลักษณ= P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได2ในภาคการศึกษานั้น
47.3.2 การให2สัญลักษณ= P หรือ N อาจให2ได2ตามสัดสวนของความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=หรือสาร
นิพนธ= แนวปฏิบัติในการประเมินความก2าวหน2าในการทําวิทยานิพนธ=ให2จัดทําเป?นประกาศของคณะ
และหากนักศึกษายังไมได2รับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ= จะประเมินผลให2สัญลักษณ= P ได2ไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ=ตามหลักสูตร
47.3.3 ให2สัญลักษณ= S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
เรียบร2อยแล2ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใช2เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให2มีการประเมินผลเป?นดังนี้
47.4.1 ให2สัญลักษณ= P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
47.4.2 ให2มีการประเมินเป?นระดับคะแนนตามข2อ 43
ข2อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได2รับอนุมัติให2เปลี่ยนหัวข2อวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ให2อาจารย=ที่ปรึกษาประเมินจํานวนหนวยกิตจากหัวข2อเดิมที่
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สามารถนําไปใช2กับหัวข2อใหมได2 แตต2องไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผานในหัวข2อเดิม ทั้งนี้ให2นับจํานวนหนวยกิ
ตดังกลาว เป?นจํานวนหนวยกิตที่ผานได2สัญลักษณ= P ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได2
โดยต2องได2รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
สําเนาแจ2งบัณฑิตวิทยาลัย
ข2อ 49 การสอบวิทยานิพนธ=
49.1 การสอบวิทยานิพนธ=ประกอบด2วยการตรวจ อานวิทยานิพนธ= การทดสอบความรู2นักศึกษาด2วยการ
ซักถาม หรือด2วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ=
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ=ที่เป?นผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมินการให2คําแนะนําและ
ข2อเสนอแนะด2วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=เป?นผู2นําเสนอผลการประเมินตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช2เครือขายอินเตอร=เน็ต
49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ=ให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 50 การสงวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=การสงวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ให2เป?นไปตามจํานวนและวิธีการที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
ข2อ 51 การสอบสารนิพนธ=การสอบสารนิพนธ=ประกอบด2วยการตรวจ อานสารนิพนธ= การทดสอบความรู2นักศึกษา
ด2วยการซักถาม หรือด2วยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ= การดําเนินการสอบสารนิพนธ=ให2เป?นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 52 การสงสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=การสงสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ให2เป?นไปตามจํานวนและวิธีการทีบ่ ัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
ข2อ 53 รูปแบบการพิมพ= และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
53.1 รูปแบบการพิมพ=วิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ให2เป?นไปตามคูมือการพิมพ=วิทยานิพนธ=ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
53.2 ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ= ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ= เ ป? น ข อ งมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร= นักศึกษา และ/หรืออาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=เรื่องนั้นๆ
สามารถนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการได2 แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช2เพื่อประโยชน=อื่นให2
เป?นไปตามหลักเกณฑ=และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ที่ได2รับทุนวิจัยที่มีข2อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ห รื อสิทธิบัตรโดยได2รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให2ดําเนินการตามข2อผูกพันนั้นๆ
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หมวด 8
การสําเร็จการศึกษา
ข2อ 54 การสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได2ต2องมีคณ
ุ สมบัตติ อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถ2วนตามหลักสูตร
54.1.2 แต2มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรู2ภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2อง
ได2รับการตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิม พ=ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให2ความเห็น ชอบหรือเสนอตอที่ป ระชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ=และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2อง
ได2รับการตีพิมพ=หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิมพ=ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณ ะให2ความเห็นชอบหรือ เสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ในกรณีที่เป?นวิทยานิพนธ=ซึ่งเกี่ยวข2องกับ
สิ่งประดิษฐ= อาจถือการได2รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ=
ในวารสารทางวิชาการได2
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 สอบผานสารนิพนธ= และสอบผานการสอบประมวลความรอบรู2 (Comprehensive
Examination) ด2วยข2อเขียนและ หรือ ปากเปลาในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผานความรู2ภาษาตางประเทศตามเกณฑ=ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการ
ตีพิมพ= หรือดําเนินการให2ได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ=และเป?นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได2แต2มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ= นําเสนอวิทยานิพนธ=และสอบผานการสอบปากเปลา
ขั้นสุดท2าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ= และผลงานวิทยานิพนธ=จะต2องได2รับการตีพิมพ=
หรือดําเนินการให2ผลงานได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ=และเป?นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในกรณีที่เป?น
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วิทยานิพนธ=ซึ่งเกี่ยวข2องกับสิ่งประดิษฐ= อาจถือการได2รับการจดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ
อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ=ในวารสารทางวิชาการได2
54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเป?นทีเ่ รียบร2อยแล2ว
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตรกําหนด
ข2อ 55 วันสําเร็จการศึกษาวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให2เป?นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข2อ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ให2ยื่นคําร2องแสดงความจํานง
ขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
56.2 นักศึกษาซึ่งจะได2รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยต2องมี
คุณสมบัติดังนี้
56.2.1 เป?นผูส2 ําเร็จการศึกษาครบถ2วนตามข2อ 54
56.2.2 ไมมีหนีส้ ินหรือค2างชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และหรือไมเป?นผู2มีพันธะสัญญาอื่นใด
กับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ข2อ 57 การลาป•วยหรือลากิจ ให2ดาํ เนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=วาด2วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข2อ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได2ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
58.1.1 เจ็บป•วยจนต2องพักรักษาตัวเป?นเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห= โดยมีใบรับรองแพทย=
58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให2อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงค=จะลาพักการศึกษาต2องแสดงเหตุผลและความจําเป?นผานอาจารย=ที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารย=ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ=หลัก แล2วแตกรณีและให2ยื่นคําร2องตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให2ความเห็นชอบและแจ2งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
58.3 การลาพักการศึกษาเป?นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ2าได2ลงทะเบียนเรียนไปแล2วเป?นการยกเลิก
การลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไ ด2ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
58.4 การลาพักการศึกษา ให2ลาพักได2ไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
58.5 นักศึกษาที่ได2รับอนุมัติให2ลาพักการศึกษาจะต2องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได2รับ
การอนุมัติให2ลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว2นภาคการศึกษาที่ไ ด2
ลงทะเบียนเรียนไปกอนแล2ว
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ข2อ 59 การลาออก
นักศึกษาผู2ประสงค=จะลาออกจากการเป?นนักศึกษา ให2เสนอใบลาออกผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี ผู2ที่จะได2รับการอนุมัติให2ลาออกได2 ต2องไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข2อ 60 การรักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให2เป?นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว2ในข2อ 34.9 และข2อ 58.5
ข2อ 61 การพ2นสภาพการเป?นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ2นสภาพการเป?นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข2อใดข2อหนึง่ ตอไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ได2รับอนุมัติให2ลาออก
61.3 ถูกให2ออกหรือไลออกเนื่องจากต2องโทษทางวินัย
61.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไมรักษาสถานภาพการเป?นนักศึกษา หรือไมชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปBดภาคการศึกษาปกติโดยมิได2รับอนุมัติให2ลา
พักการศึกษา
61.5 ได2แต2มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนได2จํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธ=แล2วได2แต2มระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 2.75
61.7 ใช2เวลาในการศึกษาตามที่กาํ หนดในข2อ 13 แล2ว และได2หนวยกิตไมครบตามหลักสูตร หรือได2แต2ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00
61.8 ไมได2รับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ=ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
61.8.1 ระบบทวิภาค
61.8.1.1 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.1.2 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.1.3 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.1.4 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2 ระบบไตรภาค
61.8.2.1 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2.2 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
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2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2.3 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.8.2.4 กรณีที่เป?นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธ= หรือสอบประมวลความรอบรู2 หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ไมผาน
61.10 ไมสามารถสงวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ได2ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ=ผาน เว2นแต
ได2รับอนุมัติให2ขยายเวลาการสงวิทยานิพนธ=ฉบับสมบูรณ=จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต2องไมเกินเวลาที่กําหนดในข2อ 13
61.11 ไมสามารถสงสารนิพนธ=ฉบับสมบูรณ=ได2ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ=ผาน เว2นแตได2รับ
อนุ มั ติ ใ ห2 ข ยายเวลาสงสารนิ พ นธ= ฉ บั บ สมบู ร ณ= จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต2องไมเกินเวลาที่กําหนดในข2อ 13
61.12 เป?นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเป?นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได2
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม
61.14 ได2รับการอนุมัตปิ ริญญา
หมวด 10
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ข2อ 62 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให2ดําเนินการและพิจารณาลงโทษ ตาม
ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงข ลานคริ น ทร= ว าด2 ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี และข2 อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม
ข2อ 63 การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
63.1 ขั้นตอนสําคัญที่นักศึกษาจะต2องดําเนินการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ด2วยตนเอง
63.1.1 การจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
63.1.2 การทําการทดลอง (ถ2ามี)
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจยั
63.1.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป?นไมสามารถดําเนินการด2วยตนเองให2
ขออนุมัติตอประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
63.2 เมื่อมีผู2กลาวหาเป?นลายลักษณ=อักษรวานักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=
ให2แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด2วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรอง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได2รับมอบหมาย เป?นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียน
การสอนผู2เกี่ยวข2องที่อธิการบดี เห็นสมควรอยางน2อย 2 คน เป?นกรรมการ ผู2แทนฝ•ายกฎหมาย
เป?นเลขานุการและเจ2าหน2าที่บัณฑิตวิทยาลัย เป?นผู2ชวยเลขานุการ
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63.3 คณะกรรมการมีอํานาจหน2าที่ดังตอไปนี้
63.3.1 ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให2มีอํานาจเรียกบุคคลผู2เกี่ยวข2องมาให2ถ2อยคําหรือ
ให2 ถ2 อ ยคํ า เป? น ลายลั ก ษณ= อั ก ษรเรี ย กเอกสารที่ อ ยู ในครอบครองของบุ ค คลหรื อ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข2อง
63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษตออธิการบดี
63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต2องให2โอกาสผู2ถูกกลาวหาได2ชี้แจงข2อเท็จจริง
หรือนําพยาน หลักฐานมาชี้แจงแก2ข2อกลาวหาด2วย
63.5 ให2คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข2อเท็จจริงให2แล2วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
ประธานกรรมการได2รับทราบคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการกรณีที่ไมอาจสอบสวนให2แล2วเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งให2ขอขยายเวลาสอบสวนได2ไมเกิน 30 วัน
63.6 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล2วให2เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี ดังนี้
63.6.1 คณะกรรมการเห็ นวา เป?นเหตุ กรณีที่ มิไ ด2เป? นการจงใจ หรือเป? นกรณี ที่
นักศึกษาละเลยการดําเนินการตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ=ที่กําหนดไว2และไม
ร2ายแรง อาจปรับให2การสอบวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ= ปรากฏผลเป?น “ตก” และ
นักศึกษาต2องเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ใหม ทั้งนี้ ต2องไมถือเป?น
เหตุให2ต2องการมีการตอระยะเวลาการศึกษา
63.6.2 หากเป?นการทุจริตร2ายแรง ให2เสนอบทลงโทษตออธิการบดี เพื่อสั่งการให2พ2น
สภาพการเป?นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป?นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแล2วให2เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา
63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นวามีการละเลยหน2าที่ของผู2ที่มีสวนเกี่ยวข2องกับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ=หรือสารนิพนธ=ของนักศึกษาให2เสนอบทลงโทษทางวินัยเชนกัน
63.7 คณะกรรมการจะต2องแจ2งผลการสอบข2อเท็จจริงให2นักศึกษาทราบเป?นลายลักษณ=อักษร
ภายใน 7 วัน ทําการ นับจากสอบสวนข2อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล2ว
63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยให2ทําเป?นลายลักษณ=อักษรและให2มหาวิทยาลัยแจ2ง
สิทธิและกําหนดเวลา ในการอุทธรณ=
63.9 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ=ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจากวันที่ทราบ
คํ า สั่ ง ล ง โ ท ษ นั้ น โ ด ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ= แ ล ะ วิ ธี ก า ร อุ ท ธ ร ณ= ใ ห2 เ ป? น ไ ป ต า ม ข2 อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร= วาด2วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม
ข2อ 64 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร2างข2อมูลเท็จ และการมิได2
ทําผลงานวิชาการด2วยตนเอง
64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข2อความของผู2อื่นและของตนเอง
ที่ตีพิมพ=ไปแล2ว โดยไมมีการอ2างอิง หรือปกปBดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงาน
ทางวิชาการที่มีผู2อื่นกระทําไว2มาเป?นของตนเอง
64.2 การสร2างข2อมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงข2อมูลหรือการสร2างข2อมูลที่ไมตรงกับความเป?น
จริง
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64.3 การมิได2ทําผลงานวิชาการด2วยตนเอง หมายถึง การจ2างหรือให2ผู2อื่นชวยทํา หรือทําแทนตน
หรือการมอบให2ผู2อื่นทําแทนนอกเหนือจากงานที่ได2ระบุไว2ในโครงรางวิทยานิพนธ=ที่ได2รับอนุมัติ
แล2ววาจะกระทําเอง ทั้งนี้ไมรวมถึงการเก็บรวบรวมข2อมูล การประมวลผลข2อมูล การวิเคราะห=
ข2อมูลการแปลวิทยานิพนธ=จากภาษาไทยเป?นภาษาตางประเทศ
64.4 เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให2ถือวาเป?นความผิด
ร2ายแรงไว2กอน แตอาจลดหยอนโทษได2 ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษให2อยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
64.5 หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล2ว ให2คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา

บทเฉพาะกาล
ข2อ 65 การดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช2บังคับ และยังดําเนินการไมแล2วเสร็จในขณะที่ระเบียบ
นี้มีผลใช2บังคับ ให2ดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช2บังคับอยูกอน
วันที่ระเบียบนี้มีผลใช2บังคับ จนกวาจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล2วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)

เกษม
สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย=เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร=

สําเนาถูกต2อง

(นางนันทพรนภาพงศ=สุริยา)
หัวหน2าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ภัคสราภรณ=/ราง/พิมพ=
นันทพร/ทาน
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