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อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา

     (1)  นักวิชาการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร

     (2)  อาจารย / นักวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร

     (3)  วิศวกรซอฟตแวร

     (4)  นักพัฒนาโปรแกรม / นักพัฒนาซอฟตแวร / 

 นักพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร

     (5)  นักวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร

     (6)  ผูดูแลระบบเครือขาย / ผูดูแลระบบฐานขอมูล

     (7)  เจาของธุรกิจสวนตัวดานคอมพิวเตอร

เกณฑการสำเร็จการศึกษา

ใชเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได  

ตองมีคุณสมบัติตอไปนี้

สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

แผน ก แบบ ก1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นำเสนอวิทยานิพนธและ 

สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

และ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดำเนินการใหผลงาน

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่ง 

คณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ 

ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดไวในหลักสูตร ไดแตม 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ 

นำเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ 

หรือดำเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ 

หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบ 

หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนน 

เฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 สอบผานสารนิพนธ และสอบผานการประมวล 

ความรอบรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ / หรือ 

ปากเปลา และผลงานสารนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดำเนินการให 

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 

ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ 

ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หรือในรูปแบบบทความอื่น ๆ หรือ 

สื่อดิจิตอลที่เปนประโยชนตอสังคม

มีการสัมมนาเพื่อรายงานความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ หลักสูตรฯ กำหนด

ชั้น 1 อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตู ปณ 3 คอหงส 

หาดใหญ สงขลา 90112

        0 7428 8578, 0 7428 8575

Fax   0 7428 8575

สถานที่ติดตอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

รายละเอียดการรับสมัคร :

https://www.cs.psu.ac.th/interest-grad/



แผนการเรียน

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ แผน ก และ แผน ข
 

     แผน ก1 เรียนวิทยานิพนธ 36 หนวย เนนการทำวิจัยในเชิงลึก

     แผน ก2 เรียนบรรยาย 18 หนวยกิต

     และวิทยานิพนธ (การทำวิจัย) 18 หนวยกิต

     แผน ข เรียนบรรยาย 30 หนวยกิต 

     และสารนิพนธ (การทำนวัตกรรม / โครงงานกรณีศึกษา) 6 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา 

สุดทายของการศึกษาขั้นปริญญาตรี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 

2.50   หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.50 ตองมีคุณสมบัติดังนี้

    เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางดานคอมพิวเตอร หรือ

    เปนผูสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ และมีประสบการณ  

    การทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาแลวอยางนอยไมต่ำกวา 1 ป

    โดยมีผูบังคับบัญชาใหการรับรอง 

และ  เปนผูผานการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานในระดับปริญญาตรี

มาแลวอยางนอย 6 หนวยกิต

จุดเนน ดานวิชาการและวิจัย แบงเปน 5 ดาน

1)  กลุมวิจัยปญญาประดิษฐและสารสนเทศขอมูล
    Artificial Intelligence and Informatics Innovations (AI3) 
    Research Lab

2)  กลุมวิจัยระบบเครือขายและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
    IoTs and Networks (IoN) Research Lab

3)  กลุมวิจัยวิศวกรรมซอฟตแวรและการประมวลผลภาพ
    Software Development and Digital Image Processing (SD2IP)         
    Research Lab

4)  กลุมวิจัยการคำนวณและคณิตศาสตรเพื่อการจัดการ
    Management Mathematics with Computing (M&M) Research Lab

5)  หนวยพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อชุมชน

    และอุตสาหกรรม
    Computer Science Innovations Hub

ปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ไดเริ่มการสอนตอเนื่องมา 

ตั้งแตปการศึกษา 2529  และไดผลิตมหาบัณฑิตเปนจำนวนมาก 

ในการขับเคลื่อนประเทศ  โดยปรัชญาของหลักสูตรคือมุงเนนผลิต 

มหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในวิทยาการคอมพิวเตอร  

ควบคูกับการมีคุณธรรม สามารถวิเคราะห วิจัย ศึกษาหาความรู 

ดวยตนเองดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสามารถนำความรู 

ทางดานคอมพิวเตอรไปถายทอดแกผูที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

และต่ำกวาอุดมศึกษาได

1)  อธิบายหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอรได

2)  ประยุกตใชความรูทางวิทยาการคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหาเชิง 

     วิชาการหรืออุตสาหกรรม

3)  สรางองคความรูและนวัตกรรมดวยกระบวนการวิจัยจากการ 

    บูรณาการความรูและทักษะในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

4)  ติดตามและวิเคราะหความกาวหนาดานวิชาการและเทคโนโลยี 

    ทางวิทยาการคอมพิวเตอรไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง

5)  มีทักษะการสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6)  มีทักษะการทำงานเปนทีม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ

7)  มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาการ

    คอมพิวเตอร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรฯ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก1

(หนวยกิต)

แผน ข
(หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก2

(หนวยกิต)

1. หมวดวิชาเฉพาะ

    - วิชาแกน   -         6               6 

    - วิชาเฉพาะดาน  -         6               6

    - วิชาเลือก    -         6              18

2. วิทยานิพนธ   36        18               -

3. สารนิพนธ   -         -               6

4. วิชาเสริมทักษะการวิจัย  -         3               3

        (ไมนับหนวยกิต)   (ไมนับหนวยกิต)   (ไมนับหนวยกิต)

   รวม ไมนอยกวา  36        36   36          

หมายเหตุ    วิชาเสริมทักษะการวิจัย  ประกอบดวย 2 วิชา

     คือ วิชาสัมมนา  และวิชาระเบียบวิธีวิจัย


