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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 

วิทยาเขตหาดใหญ�  คณะวิทยาศาสตร�  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

 

หมวดท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

 (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science Program in Computer Science  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
 ชื่อย�อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computer Science) 
 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Computer Science) 
 

3. วิชาเอก (ถ1ามี) 
- 
 

4.  จํานวนหน)วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  36 หน�วยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 

 5.2  ภาษาท่ีใช1 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปFนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข1าศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างชาติ 

 5.4 ความร)วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปFนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การให1ปริญญาแก)ผู1สําเร็จการศึกษา 
  ใหMปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กําหนดเปSดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 �  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 �  ไดMรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ� ในคราวประชุม ครั้งท่ี 14(4/2559) 
  เม่ือวันท่ี 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 �  ไดMรับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 381(1/2560) 
  เม่ือวันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
 
7.  ความพร1อมในการเผยแพร)หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรMอมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
ในป[การศึกษา 2561 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได1หลังสําเร็จการศึกษา 
 (1)  นักวิชาการทางดMานวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 (2)  อาจารย�/นักวิจัยทางดMานวิทยาการคอมพิวเตอร� 
 (3)  วิศวกรซอฟต�แวร� 
 (4)  นักพัฒนาโปรแกรม/นักพัฒนาซอฟต�แวร�/นักพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร� 
 (5)  นักวิเคราะห�และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร� 
 (6)  ผูMดูแลระบบเครือข�าย/ผูMดูแลระบบฐานขMอมูล 
 (7)  เจMาของธุรกิจส�วนตัวดMานคอมพิวเตอร� 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู1รับผิดชอบหลักสูตร 

 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
ปEที่สําเร็จการศึกษา 

3-7008-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวสุภาภรณ�  กานต�สมเกียรติ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2538 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2534 

3-9299- xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

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

3-9599- xxxxx-xx-x อาจารย� นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธีกุล Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลMาเจMาคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2536 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
  ในสถานท่ีตั้ง คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ� 

 
11.  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปFนต1องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีนับว�ามีความสําคัญเปFนอย�างยิ่งในการพัฒนาประเทศใหMมีความ
เขMมแข็งและกMาวหนMาทัดเทียมนานาประเทศ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขMองกับวิทยาการคอมพิวเตอร�ถือว�าเปFน
เทคโนโลยีท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงจะนําพาประเทศใหMสามารถแข�งขันไดMในเชิงกลยุทธ�กับระดับนานาชาติ  การสรMาง
นวัตกรรมและงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร� จําเปFนตMองอาศัยรากฐานของวิทยาศาสตร�บริสุทธิ์และ
วิทยาศาสตร�ประยุกต�ท่ีเขMมแข็ง การพัฒนาวิทยาการเชิงบูรณาการทําใหMศาสตร�ทางวิทยาการคอมพิวเตอร�
เปFนพ้ืนฐานสําคัญ สําหรับการประยุกต�ใหMกับศาสตร�อ่ืนในยุคปkจจุบัน เช�น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เศรษฐศาสตร� ชีวสารสนเทศและการแพทย� เปFนตMน อีกท้ังการพัฒนาประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของรัฐบาล (Digital Economy) จําเปFนตMองปรับปรุงหลักสูตรใหMทันสมัย 

 
 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การท่ีประเทศไทยกMาวสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of South East Asian 
Nations) ในป[ พ.ศ. 2559 จะเปSดโอกาสใหMมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดMานต�าง ๆ อาทิเช�น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย และการทํางานร�วมกันระหว�างคณาจารย� การส�งเสริมความร�วมมือทางดMานวิชาการใน
ลักษณะเครือข�ายการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การเขMาถึงและพัฒนาวิทยาการทางดMานวิทยาการ
คอมพิวเตอร�และการประยุกต� ท้ังทางดMานฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ของประเทศในอาเซียน เพ่ือเปFนสังคม
ฐานความรูM (Knowledge-Based Society) มหาวิทยาลัยจําเปFนตMองปรับปรุงหลักสูตรใหMสอดคลMองและ
ทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคดMวย 
 
12. ผลกระทบจาก ข1อ 11.1 และข1อ 11.2 ต)อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข1องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ�ดังกล�าว การพัฒนาหลักสูตรจึงเนMนใหMมหาบัณฑิตมีความรูMความ
เขMาใจ และความชํานาญ รวมท้ังเปFนผูMท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหMเขMากับลักษณะงาน ท้ังดMานวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือสรMางองค�ความรูMและ
ผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถตอบสนองความตMองการของการเปลี่ยนแปลงทางดMานเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ     
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12.2  ความเก่ียวข1องกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�มีเปtาหมายท่ีจะเปFนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคเอเชียทํา

หนMาท่ีในการผลิตมหาบัณฑิต บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเปFนฐานการ
พัฒนาหลักสูตรจึงมีแนวคิดในการสรMางความเขMมแข็งทางวิชาการท่ีเปFนรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร�
และการประยุกต� เพ่ือใหMผูMเรียนสามารถคิดคMนนวัตกรรมผ�านกระบวนการเชิงวิจัยท่ีคํานึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดถึงผลกระทบต�อสังคมท่ีจะตามมา 

 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปHดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
  13.1  กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปHดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า อ่ื น  ๆ  ท่ี เ ปS ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� หรือสถาบันอ่ืน ๆ ไดMโดยความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 13.2  กลุ)มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปHดสอนให1ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต1องมาเรียน  
นักศึกษาจากหลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปSดสอนในหลักสูตรฯ ไดM โดยความ

เห็นชอบจากอาจารย�ผูMสอนและกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 13.3  การบริหารจัดการ 
    1)  แต�งต้ังผูMประสานงานรายวิชาในรายวิชาท่ีมีผูMสอนหลายคน เพ่ือทําหนMาท่ีประสานงานกับ

ภาควิชา ฯ อาจารย�ผูMสอน และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล 

    2)    มอบหมายใหMคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใหMบรรลุเปtาหมายรายวิชา 

3)    อาจารย�ผูMรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย�ผูMสอน ดMานเนื้อหาสาระใหMสอดคลMอง
กับมาตรฐานผลการเรียนรูM  
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หมวดท่ี 2 ข1อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มุ�งเนMนผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

ความรูMความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการประยุกต� ควบคู�กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนําองค�ความรูMท่ีไดMเรียนไปวิเคราะห� สังเคราะห� พัฒนา วิจัยเพ่ือเกิดองค�ความรูMใหม�ท่ีเปFนประโยชน�
ในวิทยาการของศาสตร�นี้ต�อไป 

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ไดMเริ่มทําการสอนต�อเนื่องมา
ต้ังแต�ป[การศึกษา 2529 และไดMผลิตมหาบัณฑิตเปFนจํานวนมากในการขับเคลื่อนประเทศ หากแต�การพัฒนา
ทางเทคโนโลยีของแขนงวิชานี้เปFนไปอย�างรวดเร็ว และเพ่ือใหMทันต�อการเปลี่ยนแปลง จึงหลีกเลี่ยงมิไดMใน
การปรับปรุงแกMไขหลักสูตรใหMทันสมัย ครอบคลุมวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต�ละแขนง
สาขา สอดคลMองกับการเปลี่ยนแปลงขององค�ความรูMทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ในระดับสากล อันไดMแก� 
เครือข�ายคอมพิวเตอร� วิศวกรรมซอฟต�แวร� การประยุกต�สารสนเทศข้ันสูง และปkญญาประดิษฐ� เพ่ือใหM
ผูM เรียนมีความรูM ท่ีเพียงพอต�อการวิจัยและพัฒนาความรูM เ พ่ือกMาวไปอีกข้ันในศาสตร�แห�งวิทยาการ
คอมพิวเตอร� 

 
1.3 วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูM ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการ
ประยุกต�ท่ีสามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความตMองการของหน�วยงาน ท้ังของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยต�อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาท่ีใกลMเคียงกันไดM 

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถสอนและถ�ายทอดความรูMทางวิทยาการคอมพิวเตอร�แก�ผูMท่ี
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตํ่ากว�าระดับอุดมศึกษา และถ�ายทอดความรูMสู�ภาคสังคม 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต�อตนเอง สังคมและสิ่งแวดลMอม 

4. เพ่ือพัฒนาองค�ความรูMทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และการประยุกต� สรMางผลงานวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเปFนประโยชน�ต�อการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการแก�สังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
การปรับปรุงหลักสูตรจะดําเนินการทุก 5 ป[ ส�วนการปรับปรุงแผนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
จะดําเนินการทุกป[ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ)งชี้ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรใหMเปFนไปตาม
เกณฑ�มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

-  ติดตามประเมินหลักสูตรอย�างสม่ําเสมอ 
-  ประชุม/สัมมนาผูMรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย�ประจําหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
-  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน -  ประเมินรายวิชา 
-  ประเมินการสอนของอาจารย� 

-  ผลการประเมินรายวิชา 
-  ผลการประเมินการสอนของ 

อาจารย� 

3.  ปรับปรุงวิธีการประเมินขMอสอบ
และระดับขั้นการใหMคะแนน 

 -  ประเมินขMอสอบ 

  

 -  ประเมินระดับขั้นคะแนน 

-  ผลการประเมินขMอสอบจาก 
คณะกรรมการประเมินขMอสอบ 

-  ผลการใหMระดับขั้นคะแนนจาก 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร1างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  
 จัดการศึกษาระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห� 
 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร1อน  
  ไม�มี 
 

1.3  การเทียบเคียงหน)วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม�มี 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
 �  วัน – เวลาราชการปกติ หรือ 

 �  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) 
-  วันจันทร� – วันศุกร�  เวลา 17.00 – 20.00 น.  
-  วันเสาร� – วันอาทิตย�  เวลา 09.00 – 20.00 น.  

2.2 คุณสมบัติของผู1เข1าศึกษา 
คุณสมบัติของผูM เขMา ศึกษาเปFนผูM มี คุณสมบัติสมัครเขMาเรียนระดับปริญญาโทตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าดMวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีคุณสมบัติข้ันตํ่า ดังนี้ 
1. เปFนผูMสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ต่ํากว�า 2.50 หรือ 
1.2 เปFนผูMสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 2.50 ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขMองทางดMานคอมพิวเตอร� หรือ 

1.3 เปFนผูMสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว�า 2.50 และมี
ประสบการณ�การทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอร�มาแลMวอย�างนMอยไม�ตํ่ากว�า 1 ป[ โดยมี
ผูMบังคับบัญชาใหMการรับรองโดยจะตMองไดMรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือก และ 

2. เปFนผูMเคยผ�านการเรียนวิชาคณิตศาสตร�พ้ืนฐานอย�างนMอย 6 หน�วยกิต ในระดับปริญญาตรี 
3. ผูMเลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 จะตMองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.50 ในสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร� สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีประสบการณ�ในการทํางานหรือการวิจัยไม�นMอยกว�า 2 ป[ 

4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปFนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3  ปLญหาของนักศึกษาแรกเข1า 
 1.  ความรูMและทักษะพ้ืนฐานดMานภาษาอังกฤษค�อนขMางตํ่า 

2.  พ้ืนฐานดMานวิชาการท่ีแตกต�างกันของนักศึกษา ทําใหMการเรียนการสอนในวิชาต�าง ๆ มีปkญหา 
โดยเฉพาะกรณีท่ีนักศึกษาไม�ไดMสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร�หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.4  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก1ไขปLญหา/ข1อจํากัดของนักศึกษาในข1อ 2.3 
 1.  นักศึกษาท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษไม�เปFนไปตามเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยจะตMองลงทะเบียน

 เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2.  กําหนดใหMนักศึกษาท่ีไม�ไดMสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร�เปFนผูMร�วม

เรียนรายวิชาหลัก ร�วมกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
เพ่ือเพ่ิมพูนพ้ืนฐานวิชาการท่ีจําเปFนตMองใชMในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู1สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปE 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต)ละปEการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นป[ท่ี 1 15 15 15 15 15 

ชั้นป[ท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว�าจะจบการศึกษา - - 15 15 15 
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3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู1สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน)วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36   หน)วยกิต 

 3.1.2  โครงสร1างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน  ก  แบบ ก 1 

(หน)วยกิต) 
แผน  ก  แบบ ก 2 

(หน)วยกิต) 
แผน  ข 

(หน)วยกิต) 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 
- วิชาเฉพาะดMาน 
- วิชาเลือก 

 
- 
- 
- 

 
6 
6 
6 

 
6 
6 
18 

2. วิทยานิพนธ� 36 18 - 

3. สารนิพนธ� - - 6 

4. วิชาเสริมทักษะการวิจัย - 
(ไม�นับหน�วยกิต) 

3  
(ไม�นับหน�วยกิต) 

3  
(ไม�นับหน�วยกิต) 

รวม ไม)น1อยกว)า 36 36 36 
 

หมายเหตุ วิชาเสริมทักษะการวิจัย ประกอบดMวย 2 วิชา ดังนี ้
 344-591 สัมมนา      1(0-2-1) 
  Seminar 
 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4)  

 Research Methodology 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 

 3.1.3.1  หมวดวิชาเฉพาะ 
 - วิชาแกน    6   หน)วยกิต 

 344-511 การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี      3(3-0-6)  
 Algorithm Analysis and Design 

 344-521 องค�ประกอบและสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร� 3(3-0-6)
  Computer Organization and Architecture 

 

 - วิชาเฉพาะด1าน   6   หน)วยกิต 
 344-541 แนวคิดภาษาการโปรแกรมและซอฟต�แวร� 3(3-0-6) 

 Programming Language and Software Concepts   
 344-581 ทฤษฎีการคํานวณ 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) 
 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต1องการเน1นด1านเครือข)ายและความปลอดภัย 

 344-531 เครือข�ายคอมพิวเตอร�ข้ันสูง      3(3-0-6) 
 Advanced Computer Networks  

 344-532 โปรโตคอลระหว�างเครือข�าย 3(3-0-6) 
 Internetworking Protocols 

 344-533 ความม่ันคงของระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 

 Network Security               

 344-534 การบริหารจัดการระบบเครือข�าย 3(3-0-6) 

 Network Management  

 344-535 สถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร�ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Architectures  

 344-542 โปรแกรมแปลภาษา 3(3-0-6) 
 Compiler   

 344-543 การออกแบบและสรMางระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems Design and Implementation 
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 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต1องการเน1นด1านวิศวกรรมซอฟต�แวร� 
 344-551 ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมซอฟต�แวร� 3(3-0-6) 

 Software Engineering Methodology 
 344-552 วิธีอย�างเปFนทางการในวิศวกรรมซอฟต�แวร� 3(3-0-6) 

 Formal Methods in Software Engineering 
344-553    การจัดการโครงการซอฟต�แวร�      3(3-0-6) 

 Software Project Management 
344-554 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต�แวร�     3(3-0-6) 

 Software Testing and Quality Assurance 
344-555 การพัฒนาซอฟต�แวร�ทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

 Enterprise Software Development 
344-651  การวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

Object-Oriented Analysis and Design 
 

 รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต1องการเน1นด1านระบบฐานข1อมูลและสารสนเทศ 
 344-561 ระบบสนับสนุนการจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Support Systems                              
 344-562 ระบบจัดการฐานขMอมูล       3(3-0-6) 

 Database Management Systems  
 344-563 การสืบคMนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Retrieval 
344-661  การจัดรูปแบบและออกแบบฐานขMอมูล 3(3-0-6) 

 Database Modeling and Design   
344-662 คลังขMอมูลและเหมืองขMอมูล 3(3-0-6) 

 Data Warehouse and Data Mining 
344-663     การวิเคราะห�ขMอมูลและวิทยาการขMอมูล                                              3(3-0-6) 

               Data Analytics and Data Science 
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รายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาท่ีต1องการเน1นด1านปLญญาประดิษฐ� 
 344-571 ปkญญาประดิษฐ� 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence                              
 344-572 ระบบชํานาญการ 3(3-0-6) 

 Expert Systems 
 344-573 เครือข�ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 Neural Networks 
344-671 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร�วิชัน     3(3-0-6) 

 Image Processing and Computer Vision  
344-672 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 Natural Language Processing  
344-673 หุ�นยนต� 3(3-0-6) 

  Robotics   
 344-675 ระบบมัลติเอเจนท� 3(3-0-6) 

 Multiagent Systems 
 

 รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ 

 344-582 การจัดทําแบบจําลองและการวิเคราะห� 3(3-0-6) 

 Simulation Modeling and Analysis 
 344-611    วิทยาการเขMารหัสลับ       3(3-0-6) 

  Cryptography   
344-621 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย     3(3-0-6) 

 Distributed Operating Systems 

344-674 คอมพิวเตอร�กราฟSกส� 3(3-0-6) 

 Computer Graphics 

344-691 หัวขMอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Science I 

344-692 หัวขMอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2 2(2-0-4) 

 Special Topics in Computer Science II 

344-693 หัวขMอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 3 1(1-0-2) 

  Special Topics in Computer Science III  
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หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปSดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ไดMโดยความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และคณะกรรมการบริหาร
ประจําหลักสูตร 

 
    3.1.3.3  วิทยานิพนธ�  

แผน ก แบบ ก1  36  หน)วยกิต 

344-602 วิทยานิพนธ� 36(0-108-0) 
   Thesis 
 
แผน ก แบบ ก2   18  หน)วยกิต
344-601 วิทยานิพนธ�  18(0-54-0) 

 Thesis 

 
แผน ข    6  หน)วยกิต 
344-603 สารนิพนธ�   6(0-18-0) 

 Minor Thesis                         

  

   3.1.3.4  วิชาเสริมทักษะการวิจัย 3    หน)วยกิต
 344-591 สัมมนา      1(0-2-1)  

 Seminar  
 344-592 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4)  

 Research Methodology 
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 3.1.3.5  ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชา ประกอบดMวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต�อไปนี้   
1) เลข 3 ตัวแรก   เปFนรหัสประจําภาควิชา คือ 344 ซ่ึงเปFนรายวิชาท่ีเปSดสอน  

 โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
2) ตัวเลขหลักรMอย   หมายถึง   ชั้นป[ตามแผนการศึกษา 

 เลข 5  หมายถึง   ชั้นป[ท่ี 1 
 เลข 6  หมายถึง   ชั้นป[ท่ี 2      

3) ตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง   วิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
 เลข 0  หมายถึง   กลุ�มวิชาวิทยานิพนธ� และสารนิพนธ� 
 เลข 1  หมายถึง   กลุ�มวิชาข้ันตอนวิธี และโครงสรMางขMอมูล 
 เลข 2  หมายถึง    กลุ�มวิชาองค�ประกอบ และสถาปkตยกรรม 

เลข 3 หมายถึง   กลุ�มวิชาการประมวลผลเครือข�าย การสื่อสาร และเครือข�าย     
    คอมพิวเตอร� 

 เลข 4  หมายถึง   กลุ�มวิชาซอฟต�แวร�ระบบ และภาษาการโปรแกรม 
 เลข 5  หมายถึง   กลุ�มวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟต�แวร� 
 เลข 6 หมายถึง กลุ�มวิชาฐานขMอมูล การสืบคMน ระบบสารสนเทศและ 
  การจัดการ 
 เลข 7  หมายถึง   กลุ�มวิชาปkญญาประดิษฐ�กราฟSกส�และการประมวลผลภาพ 
 เลข 8  หมายถึง   กลุ�มทฤษฎีการคํานวณ การดําเนินการคํานวณ คณิตศาสตร�
       และสถิติท่ีเก่ียวขMอง 

เลข 9  หมายถึง   กลุ�มวิชาสัมมนาและอ่ืน ๆ เช�น หัวขMอพิเศษทางวิทยาการ 
         คอมพิวเตอร� 
 4) ตัวเลขหลักหน�วย   หมายถึง   ลําดับรายวิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
 
 3.1.3.6  ความหมายของจํานวนหน)วยกิต  

 ตัวอย�างเช�น 3(2-3-4) มีความหมายดังต�อไปนี้    
 ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง   จํานวนหน�วยกิตรวม 
 ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห� 
 ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ/สัปดาห� 
 ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดMวยตนเอง/สัปดาห� 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก1 

 
ปEท่ี 1 

       
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ�  9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

   

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ�  9(0-27-0) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 
 

 

ปEท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ�  9(0-27-0) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

   

     

ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-602 วิทยานิพนธ�  9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(0-108-0) 
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แผน ก แบบ ก2 
 

ปEท่ี 1 
        

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-521 องค�ประกอบและสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร� 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะดMาน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 

        
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-511 การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะดMาน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 
    
 

ปEท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-601 วิทยานิพนธ� 9(0-27-0) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-601 วิทยานิพนธ� 9(0-27-0) 
  หน)วยกิตรวม 9(0-27-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(18-54-36) 
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แผน ข  
ปEท่ี 1 

        
ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
344-521 องค�ประกอบและสถาปkตยกรรมคอมพิวเตอร� 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะดMาน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  3(3-0-6) 
  หน)วยกิตรวม 9(9-0-18) 

     
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-511 การวิเคราะห�และออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
---------- วิชาเฉพาะดMาน  3(3-0-6) 
---------- วิชาเลือก  6(6-0-12) 
344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (ไม�นับหน�วยกิต)  2(2-0-4) 
  หน)วยกิตรวม 12(12-0-24) 

 

ปEท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหน)วยกิต 
---------- วิชาเลือก 9(9-0-18) 
344-591 สัมมนา (ไม�นับหน�วยกิต)  1(0-2-1) 
344-603 สารนิพนธ�  3(0-9-0) 
  หน)วยกิตรวม 12(9-9-18) 

     
ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหน)วยกิต 
344-603 สารนิพนธ� 3(0-9-0) 
  หน)วยกิตรวม 3(0-9-0) 
 รวมหน)วยกิตตลอดหลักสูตร 36(30-18-60) 

 
หมายเหตุ กรณีวิชา 344-601, 344-602 และ344-603 นักศึกษาจะตMองรายงานความกMาวหนMา 
ในทุกภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาดังกล�าว  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน)งและคุณวุฒิของอาจารย� 
3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา, ปEที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

1 3-9099-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางนิษฐิดา  เอลซ� 
 

Ph.D. (Computer Engineering), La Trobe University, Australia, 2543 
M.Sc. (Computer Science), University of Melbourne, Australia, 2535 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�คอมพิวเตอร�), จุฬาลงกรณ�มหาวทิยาลัย, 2529        
วท.บ. (คณิตศาสตร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2524 

ดูภาคผนวก ง 

2 3-9099-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นายภัทร  อัยรักษ� Ph.D. (Physics), University of  Essex, UK., 2543 
วท.บ. (ฟSสิกส�), มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร�, 2538 

ดูภาคผนวก ง 

3 3-1014-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวสุภาภรณ�  กานต�สมเกียรติ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร�), จุฬาลงกรณ�มหาวทิยาลัย, 2550 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2538 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2534 

ดูภาคผนวก ง 

4 3-9099-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

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

ดูภาคผนวก ง 

5 3-9599-xxxxx-xx-x อาจารย� นางสาวเพ็ญณี  หวังเมธกีุล Ph.D. (Computer Science), Durham University, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลMาเจMาคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2536 

ดูภาคผนวก ง 

6 3-9012-xxxxx-xx-x รอง 
ศาสตราจารย� 

นายสาธิต  อินทจักร� วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟtา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลMาเจMาคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟtา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลMาเจMาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
วท.บ. (สถิติศาสตร�), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533 

ดูภาคผนวก ง 



 

 

 

3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร (ต)อ) 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน)ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษาระดับ เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา, ปEที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและผลงาน
ทางวิชาการ 

7 3-9098-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2549  
พบ.ม. (สถิติประยุกต�), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2537 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2532 

ดูภาคผนวก ง 

8 3-9098-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางวิภาดา  เวทย�ประสิทธิ์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2547 
M.S. (Computer Science), University of Missouri Columbia, U.S.A., 2535 
วท.บ. (คณิตศาสตร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2530 

ดูภาคผนวก ง 

9 3-1009-xxxxx-xx-x ผูMช�วย 
ศาสตราจารย� 

นางสาวศิริรัตน�  วณิชโยบล 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 

ดูภาคผนวก ง 

10 5-9011-xxxxx-xx-x อาจารย� นางจารุณี  ดวงสุวรรณ Ph.D. (Computer Science), University of Reading, UK., 2555 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2544 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยเชียงใหม�, 2540 

ดูภาคผนวก ง 

11 5-9011-xxxxx-xx-x อาจารย� นางสาวจารุทรรศน�  พัฒนพันธ�ชัย Ph.D. (Computer Science), University of Southamton, UK., 2557 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2549 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร�), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, 2545 

ดูภาคผนวก ง 

12 5-9011-xxxxx-xx-x อาจารย� นางสาวน้ําทิพย�  ตระกูลเมฆี 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 

3.2.2  อาจารย�ประจํา 
  ไม�มี    

20 
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4.  องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝQกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู1ของประสบการณ�ภาคสนาม 

ไม�มี 

4.2 ช)วงเวลา 
ไม�มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม�มี 

 

5.  ข1อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยย)อ  

หลักสูตรนี้เปFนหลักสูตรแผน ก และ ข โดยแผน ก กําหนดใหMนักศึกษาทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ�ตMอง
เสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ�ต�อท่ีประชุมทางวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไม�นMอยกว�า 1 
ครั้ง หรือผลงานวิทยานิพนธ� หรือส�วนหนึ่งของผลงานไดMรับการยอมรับใหMตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารทางวิชาการ 
หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการ อย�างนMอย 1 เรื่อง ซ่ึงผูMท่ีเขMาศึกษาแผน ก แบบ ก1 ทําวิทยานิพนธ�จํานวน 36 หน�วย
กิต และผูMท่ีเขMาศึกษา แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ�จํานวน 18 หน�วยกิต สําหรับแผน ข กําหนดใหMนักศึกษา
ทําสารนิพนธ�จํานวน 6 หน�วยกิต 

 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู1 
นักศึกษามีความรูMความเขMาใจและมีทักษะครอบคลุมผลการพัฒนาการเรียนรูM ท้ัง 5 ดMาน ผ�าน

กระบวนการวิจัยและสามารถใชMกระบวนการวิจัยในการพัฒนา และสรMางสรรค�ผลงานท่ีสามารถเผยแพร�ในวง
วิชาการไดM 

 

5.3  ช)วงเวลา  
แผน ก แบบ ก1  ชั้นป[ท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2  ชั้นป[ท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผน ข   ชั้นป[ท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

5.4  จํานวนหน)วยกิต  
รายวิชาวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
แผน ก แบบ ก1  จํานวน      36 หน�วยกิต 
แผน ก แบบ ก2  จํานวน      18  หน�วยกิต 
แผน ข   จํานวน   6 หน�วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
1)  ชี้แจงใหMนักศึกษาทราบเก่ียวกับข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�ในวันปฐมนิเทศ 

 รวมท้ังแนะนําสาขาย�อยในหลักสูตร อาจารย�และงานวิจัยท่ีสนใจ เพ่ือเปFนขMอมูลใหMนักศึกษา
 สามารถเลือกหัวขMอเรื่องและอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�ตามท่ีตนเองสนใจ 

  2)  แต�งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�ก�อนการลงทะเบียนเรียนวิชา 
   วิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
 3)  ใหMนักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ�จากบัณฑิตวิทยาลัย 

  4)  กําหนดใหMนักศึกษาสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�ใหMแลMวเสร็จตามท่ีระบุไวMใน 
   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดMวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 5)  อํานวยความสะดวกเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชMในการวิจัย 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
1)  ใหMนักศึกษารายงานความกMาวหนMาในการทําวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�ทุก 6 เดือน 
2)  ใหMนักศึกษานําเสนอผลงานในวิชาสัมมนา 
3)  จัดการสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
4)  จัดสอบวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ� 
5)  ผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ�และสารนิพนธ�จะตMองไดMรับการตีพิมพ� หรือดําเนินการใหMผลงาน

ไดMรับการยอมรับใหMตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการประจํา
คณะใหMความเห็นชอบหรือเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู1 กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความสามารถในการใชMภาษาอังกฤษ - กําหนดใหMใชMภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา 

- สนับสนุนใหMนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติ 

- สนับสนุนใหMนักศึกษามีโอกาสไปทําวิจัยในต�างประเทศ 
- นักศึกษาตMองสอบผ�านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ 

1.2 มีความสามารถดMานเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีทักษะการสืบคMนขMอมูลโดยใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน�ของเพ่ือน
มนุษย�เปFนกิจท่ีหนึ่ง 

- นักศึกษาเขMาร�วมงานสัปดาห�วิทยาศาสตร� และมอ.วิชาการ 
- นักศึกษาเขMากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ท่ีทางภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร�จัดข้ึน 

1.4 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมต�อวิชาชีพ - มีทักษะการเปFนนักวิจัย และนักวิชาการดMานวิทยาการ-
คอมพิวเตอร�ท่ีสามารถนําเสนอ และถ�ายทอดความรูM โดย
ผ�านการฝ�กฝนตามรายวิชาเสริมทักษะการวิจัยและสัมมนา 
และสนับสนุนใหMนักศึกษามีการนําเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา หรือในการประชุมวิชาการต�าง ๆ เพ่ือไดMรับ
ประสบการณ�จริง 

1.5 มีภาวะผูMนําและความรับผิดชอบต�อตนเอง
และสังคม 

- มีกระบวนการในการสรMางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบต�องานท่ีทํา เช�น การเขMาเรียนตรงเวลา การ
กําหนดส�งรายงานความกMาวหนMางานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ� 
ทุก 6 เดือน 

- สนับสนุนใหMมีการทํางานเปFนทีม 

1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรม - มีรายวิชาสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของนักวิจัยและวิชาชีพ 

 



36 

 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู1ในแต)ละด1าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย�สุจริต 
2)  มีวินัยตรงต�อเวลาและความรับผิดชอบต�อตนเองวิชาชีพและสังคม 
3)  มีภาวะความเปFนผูMนําและผูMตาม สามารถทํางานเปFนทีมและสามารถแกMไขขMอขัดแยMง

  และลําดับความสําคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูMอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�าและศักด์ิศรีของ

 ความเปFนมนุษย� 
5)  เคารพกฎระเบียบและขMอบังคับต�าง ๆ ขององค�กรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะห�ผลกระทบจากการใชMคอมพิวเตอร�ต�อบุคคลในองค�กรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านคณุธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดใหMมีวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือปลูกฝkงใหMนักศึกษามีความรับผิดชอบและระเบียบ

วินัย 
2) เนMนการเขMาชั้นเรียนตรงเวลาและการแต�งกายใหMเปFนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายใหMนักศึกษาทํางานเปFนกลุ�มเพ่ือฝ�กการเปFนผูMนํา และการเปFนสมาชิกกลุ�ม  
4) อาจารย�ผูMสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

  2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต�อเวลาของนักศึกษาในการเขMาเรียน การส�งงานท่ีไดMรับมอบหมาย 

การเขMาร�วมกิจกรรม 
2) ความมีวินัยและความพรMอมเพรียงของนักศึกษาในการเขMาร�วมกิจกรรม 
3) การรับผิดชอบในหนMาท่ีท่ีไดMรับมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
5) การอMางอิงแหล�งวิชาการท่ีถูกตMองและการไม�คัดลอกผลงานของผูMอ่ืนโดยเจตนาไม�

อMางอิง 
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 2.2  ความรู1 
 2.2.1 ผลการเรียนรู1ด1านความรู1 

  1)  มีความรูMและความเขMาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
 2)  สามารถวิเคราะห�ปkญหาเขMาใจและอธิบายความตMองการทางคอมพิวเตอร� รวมท้ัง

ประยุกต�ความรูMทักษะและการใชMเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกMไขปkญหา 
  3)  สามารถวิเคราะห� ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค�ประกอบ

ต�างๆของระบบคอมพิวเตอร�ใหMไดMตรงตามขMอกําหนด 
 4)  สามารถติดตามความกMาวหนMาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร� รวมท้ังการ

นําไปประยุกต� 
  5)  มีความรูM เขMาใจ และสนใจพัฒนาความรูMความชํานาญทางคอมพิวเตอร�อย�างต�อเนื่อง 
   6)  มีความรูMในแนวกวMางของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือใหMเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขMาใจ

  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม�ๆท่ีเก่ียวขMอง 
  7)  มีประสบการณ�ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต�ซอฟต�แวร�ท่ีใชMงานไดMจริง 
  8)  สามารถบูรณาการความรูMในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูMในศาสตร�อ่ืนๆท่ีเก่ียวขMอง 

  2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านความรู1 
1) เนMนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต�ใชMในทางปฏิบัติใหMเปFนไปตามลักษณะของ

รายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2) จัดใหMมีการเรียนรูMจากสถานการณ�จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยมีวิทยากรภายนอกท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ�ตรง 
3) จัดใหMรายวิชาวิทยานิพนธ�/รายวิชาสัมมนา และรายงานความกMาวหนMาวิทยานิพนธ�ทุก

ช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ 

  2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู1ด1านความรู1 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดMานต�าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน 
4) การนําเสนองาน 
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 2.3  ทักษะทางปLญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 

  1)  คิดอย�างมีวิจารณญาณและเปFนระบบ 
  2)  สามารถสืบคMน ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใชMในการแกMไขปkญหาอย�าง

สรMางสรรค� 
  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และสรุปประเด็นปkญหา และความตMองการ 
 4)  สามารถประยุกต�ความรูMและทักษะกับการแกMไขปkญหาทางคอมพิวเตอร�ไดMอย�าง

เหมาะสม 

  2.3.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 
1) มอบหมายใหMคMนควMา เขียนรายงาน รวมท้ังการนําเสนอ 
2) จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติงานจริง 
3) จัดใหMมีรายวิชาวิทยานิพนธ� รายวิชาสัมมนา และรายงานความกMาวหนMาวิทยานิพนธ�ทุก

ช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ 

2.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปLญญา 
1) การสอบขMอเขียน/สอบปากเปล�า 
2) ประเมินจากการนําเสนองาน การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น ตลอดจน

ประเด็นอภิปรายต�าง ๆ 
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานท่ีไดMรับมอบหมาย 
4) ประเมินจากรายงานความกMาวหนMาของวิทยานิพนธ�ทุกช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�าง

สมํ่าเสมอ และในรายวิชาสัมมนา 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายไดMอย�างมี
   ประสิทธิภาพ 

 2)  สามารถใหMความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกMปkญหาสถานการณ�ต�างๆ
ท้ังในบทบาทของผูMนําหรือในบทบาทของผูMร�วมทีมทํางาน 

  3)  สามารถใชMความรูMในศาสตร�มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
  5)  สามารถเปFนผูMริเริ่มแสดงประเด็นในการแกMไขสถานการณ�ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม พรMอม

ท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
   6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูMท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนMนการทํางานเปFนกลุ�ม และงานท่ีตMองมีปฏิสัมพันธ�
ระหว�างบุคคล 

2) จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ� และการเขMาใจวัฒนธรรมของ

องค�กร ในรายวิชาต�าง ๆ 

 2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ�ม 
2) การนําเสนอผลงานเปFนกลุ�มและการรายงานความกMาวหนMาของการวิจัยเ พ่ือ

วิทยานิพนธ�/สารนิพนธ� 
3) ประเมินความสมํ่าเสมอการเขMาร�วมกิจกรรมกลุ�ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหนMาท่ีท่ีไดMรับมอบหมาย 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1)  มีทักษะการใชMเครื่องมือท่ีจําเปFนท่ีมีอยู�ในปkจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
   2)  สามารถแนะนําประเด็นการแกMไขปkญหา โดยใชMสารสนเทศทางคณิตศาสตร� หรือการ

แสดงสถิติประยุกต�ต�อปkญหาท่ีเก่ียวขMองอย�างสรMางสรรค� 
  3)  สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พรMอมท้ังเลือกใชM

รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดMอย�างเหมาะสม 
   4)  สามารถใชMเทคโนโลยีสารสนเทศไดMอย�างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
  การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีฝ�กทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟkง การเขียน ในระหว�าง

ผูMเรียน ผูMสอน และผูMเก่ียวขMองอ่ืน ๆ 

2) จัดประสบการณ�ใหMผูMเรียนนําเสนอผลงานโดยใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร�และสถิติ 
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2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 
  การใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ   

1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 

2) ทักษะการเขียนรายงาน 

3) ทักษะการนําเสนอโดยใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใชMทักษะทางคณิตศาสตร�และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานไดM

อย�างเหมาะสม 

5) เทคนิคการวิเคราะห�ขMอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร�ในการแกMปkญหาเชิงตัวเลข 

 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู)รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู1ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตย�สุจริต 
2) มีวินัยตรงต�อเวลาและความรับผิดชอบต�อตนเองวิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเปFนผูMนําและผูMตาม สามารถทํางานเปFนทีมและสามารถแกMไขขMอขัดแยMงและลําดับ

ความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟkงความคิดเห็นของผูMอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�า และศักด์ิศรีของความเปFน

มนุษย� 
5) เคารพกฎระเบียบและขMอบังคับต�าง ๆ ขององค�กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห�ผลกระทบจากการใชMคอมพิวเตอร�ต�อบุคคลในองค�กรและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2  ความรู1 
1) มีความรูMและความเขMาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห�ปkญหาเขMาใจและอธิบายความตMองการทางคอมพิวเตอร� รวมท้ังประยุกต�

ความรูMทักษะและการใชMเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกMไขปkญหา 
3) สามารถวิเคราะห� ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค�ประกอบต�างๆของ

ระบบคอมพิวเตอร�ใหMไดMตรงตามขMอกําหนด 
4) สามารถติดตามความกMาวหนMาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร� รวมท้ังการนําไป

ประยุกต� 
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5) มีความรูM เขMาใจ และสนใจพัฒนาความรูMความชํานาญทางคอมพิวเตอร�อย�างต�อเนื่อง 
6) มีความรูMในแนวกวMางของสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือใหMเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขMาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม�ๆท่ีเก่ียวขMอง 
7) มีประสบการณ�ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต�ซอฟต�แวร�ท่ีใชMงานไดMจริง 
8) สามารถบูรณาการความรูMในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูMในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขMอง 

3.3  ทักษะทางปLญญา 
1) คิดอย�างมีวิจารณญาณและเปFนระบบ 
2) สามารถสืบคMน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชMในการแกMไขปkญหาอย�างสรMางสรรค� 
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และสรุปประเด็นปkญหา และความตMองการ 
4) สามารถประยุกต�ความรูM และทักษะกับการแกMไขปkญหาทางคอมพิวเตอร�ไดMอย�างเหมาะสม 

3.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว)างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคนหลากหลายไดMอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
2) สามารถใหMความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกMปkญหาสถานการณ�ต�าง ๆ ท้ังใน

บทบาทของผูMนํา หรือในบทบาทของผูMร�วมทีมทํางาน 
3) สามารถใชMความรูMในศาสตร�มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
5) สามารถเปFนผูMริเริ่มแสดงประเด็นในการแกMไขสถานการณ�ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม พรMอมท้ังแสดง

จุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูMท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

3.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใชMเครื่องมือท่ีจําเปFนท่ีมีอยู�ในปkจจุบันต�อการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกMไขปkญหา โดยใชMสารสนเทศทางคณิตศาสตร�หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต�ต�อปkญหาท่ีเก่ียวขMองอย�างสรMางสรรค� 
3) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน พรMอมท้ังเลือกใชMรูปแบบของสื่อ

การนําเสนอไดMอย�างเหมาะสม 
4) สามารถใชMเทคโนโลยีสารสนเทศไดMอย�างเหมาะสม 


