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(1) 

 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 2 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 2 
5) รูปแบบของหลักสูตร 2 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 4 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 4 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 4 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 5 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 7 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 7 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 7 
13)  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 9 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 10 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 13 
2) การด าเนินการหลักสูตร 13 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 20 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 56 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 56 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 59 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 63 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 65 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ/์วิธีการวัดและการประเมินผล 67 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร(PLOs)  75 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 80 



(2) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 81 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 81 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 81 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 84 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 85 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 85 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1) การก ากับมาตรฐาน 87 
2) บัณฑิต 88 
3) นักศึกษา 88 
4) คณาจารย ์ 89 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 90 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 91 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 95 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 98 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 98 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 98 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 98 

 



(3) 
 

 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาติ  
ง-2 Memorandum on Agreement (MOA) หรือ Memorandum on Understanding (MOU) 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชัน้บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
และ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

------------------------------- 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต หาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 หลักสูตรปริญญาโท 
รหัสหลักสูตร : 25510101110695 
ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Engineering Program in Computer Engineering 

 1.2  หลักสูตรปริญญาเอก  
รหัสหลักสูตร : 25510101110706 
ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 หลักสูตรปริญญาโท 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Computer Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Eng. (Computer Engineering) 
2.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Computer Engineering)  
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3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 หลักสูตรปริญญาโท  
- แผน ก1 มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
- แผน ก2 มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
- แผน ข มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

4.2 หลักสูตรปริญญาเอก   
- แบบ 1.1 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต  
- แบบ 2.2 มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ  
   หลักสูตรระดบัปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี 

- แผน ก1  
- แผน ก2  
- แผน ข  

 หลักสูตรระดบัปริญญาเอก  หลักสูตร 3 ปี  และ 4 ปี 
- แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี  
- แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี  
- แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี  

 5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3. การรับเข้าศึกษา 

หลักสูตรปริญญาโท 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

หลักสูตรปริญญาเอก 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรปริญญาโท 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ หรือ 
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 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Program  จะถือให้เป็นไปตาม MOU ของ
สถาบนัการศึกษาทีไ่ด้ท าความรว่มมือกับแต่ละสถาบันนั้น ได้แก ่
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน 

   ชื่อสถาบนั Kanazawa University  ประเทศ ญี่ปุ่น  
  รูปแบบของการร่วม 

   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ หรือ 
 ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Program  จะถือให้เป็นไปตาม MOU ของ
สถาบนัการศึกษาทีไ่ด้ท าความรว่มมือกับแต่ละสถาบันนั้น ได้แก ่
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน 

   ชื่อสถาบนั Kanazawa University  ประเทศ ญี่ปุ่น  
  รูปแบบของการร่วม 

   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  5.5.1 หลักสูตรปริญญาโท 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว หรือ 
  อ่ืน ๆ ได้รับปริญญาจากสถาบันหรือทั้ง 2 สถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. หลักสูตรร่วมกับสถาบัน Kanazawa University ประเทศญีปุ่่น 

- การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาที่เลือก
ศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือ อาจได้รับปริญญาจากสอง
สถาบัน (Dual Program) หากเข้าศึกษาในแผนการศึกษาหลักสูตรร่วม กับ Kanazawa University 
ประเทศญี่ปุ่น  

- ให้เป็นไปตาม Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Master’s 
Program between  Kanazawa University, Japan and the Faculty of Engineering, Prince 
on Songkla Universiity, Kingdom of Thailand  และ Agreement on the Double-Degree 
Master’s Program between Kanazawa University, Japan and the Faculty of 
Engineering, Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand 

  5.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  หรือ  
 อ่ืน ๆ ได้รับปริญญาจากสถาบันหรือทั้ง 2 สถาบนั โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 หลักสูตรร่วมกับสถาบนั Kanazawa University ประเทศญี่ปุน่ 

- การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาที่เลือก
ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือ อาจได้รับปริญญาจาก



4 
 

 

สองสถาบัน (Dual Program) หากเข้าศึกษาในแผนการศึกษาหลักสูตรร่วม กับ Kanazawa 
Universiity ประเทศญี่ปุ่น 

- ให้เป็นไปตาม Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Doctor’s 
Program between Kanazawa, Japan and the Faculty of Engneering, Prince of Songkla 
University, Kingdom of Thailand  และ Agreement on the Double-Degree Doctor’s 
Program between Kanazawa, Japan and the Faculty of Engneering, Prince of Songkla 
University, Kingdom of Thailand 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560   และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     

  ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 21(2/2564)      
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564        

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังที่         
เมื่อวันที่     เดือน            พ.ศ.         

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565  ส าหรับปริญญาโท และ ปีการศึกษา 2566 ส าหรับปริญญาเอก 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1)  วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) 
(2) นักวิจัยและพฒันาระบบปญัญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ (AI Researcher and Developer) 
(3) นักวิจัยและพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ (Computer System Researcher and Developer) 
(4)  นักวิจัยและพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Researcher and Developer) 
(5)  นักวิจัยและพฒันาระบบสารสารเทศ (Information System Researcher and Developer) 
(6) อาจารย์ (Professor) ดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(7) นักวิจัยด้านการประมวลผลภาพและการมองเห็น (Image Processing and Vision Researcher)   
(8) นักวิจัย (Researcher) ด้าน Computer Engineering 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่
งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่

ส าเร็จ 
การศึก

ษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายสนิชยั  กมลภิวงศ ์ ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2542 
 
 

2530 
2527 

Ph.D. 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Electrical and 
Communications 
Engineering 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

The University of New South 
Wales, Australia 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล 
 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2538 
2534 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Electrical Engineering 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Santa Clara University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวพชิญา ตัณฑัยย์  ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2543 
2540 
2532 

Ph.D. 
M.Phil. 
วศ.บ. 

Computer Science 
Computer Science 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Manchester, U.K. 
University of Manchester, U.K. 
มหาวิทยาลยัาสงขลานครินทร ์

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายธเนศ  เคารพาพงศ ์ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

2544 
 

2542 
 

Ph.D. 
 

D.E.A. 
 

Systems 
Automatiques 
Systems 
Automatiques 

Institut National Polytechnique 
de Toulouse, France 
Institut National Polytechnique 
de Toulouse, France 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่
งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่
ส าเร็จ 
การศึก

ษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 
 

ปริญญาตร ี 2533 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก มีการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ 
มากมายเช่น การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งการพัฒนาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัวและ IoT  ระบบการควบคุมและหุ่นยนต์ และระบบซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการต่าง ๆ 
เป็นต้น การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นการเรียนรู้และวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้           
ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต สามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมได้ ทั้งในส่วน
ของการสนับสนุนภาคการผลิต การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ตามเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจใหม่ผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เป็นระเบีย งเศรษฐกิจภาคใต้             
สู่การเป็นเมืองนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Southern Economic Corridor หรือ SEC) 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิต 
การท างาน และความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จ าเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการประยุกต์และสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อยกระดับสังคมไทยสู่สังคมดิจิตัล             
ที่มีคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ และทางสังคม วัฒนธรรม ข้างต้น  ได้น าไปสู่                   
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง
อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื ่องจากเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ เพียงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ยังสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
การน าไปประยุกต์ใช้ในพหุศาสตร์ต่าง ๆ  
 ประกอบกับผลการส ารวจบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป พบว่า มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยไม่ประสงค์จะท าวิจัยขั้นสูงหรือรับปริญญา ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้เพิ่มรายวิชามอดลู 
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(ชุดวิชา) ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ดังกล่าว และผู้เรียนยังสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อ
รวบรวมชุดวิชาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาและเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์เพื่อรับปริญญาได้อีก
ด้วย 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล ็งเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรที่จะเน้นการประยุกต์การท าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทันสมัย โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มวิชาหลัก ดังนี้ คือ 

- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) 
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design) 
- ระบบฝงัตัวและไอโอที (Embedded Systems and Internet of Things) 
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 
- ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent 

Systems)  
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเปน็

กลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชัน้น า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 3 ข้อ ดังนี้ 
พันธกิจ 1  สร้างความเป็นผู้น าทางวชิาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคมและเครือข่ายสากล 
พันธกิจ 2  สร้างบัณฑิตที่มสีมรรถนะทางวชิาการและวิชาชพี ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 สามารถประยกุต์ความรู้บนพืน้ฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
พันธกิจ 3   พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพืน้ฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้น สร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรม โดยมีพันธกิจ 4 ข้อ ดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะระดับสากล 
พันธกิจที่ 2 สร้าง บูรณาการ และเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาศักยภาพของภาคใต้และเชื่อมโยง  

สู่สากล 
พันธกิจที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พันธกิจที่ 4 สร้างระบบบริหารทรัพยากรเพื่อพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษา ฝึกฝน
พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ่ง รู ้จักแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน รู ้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง                    
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มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  อีกทั้ง สามารถประยุกต์ความรู้ โดย
จัดการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆ และบริการใน
พื้นที่ภาคใต้ ระดับประเทศ และสากล เช่น การแพทย์ การเกษตร การบริการและการท่องเที่ยว ตามพันธกิจของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทาง              

ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที ่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู ้จักวิเคราะห์และประยุกต์ ความรู้                   
ด้านคอมพิวเตอร์ได ้อย่างเช ี ่ยวชาญ มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการสร ้างและประยุก ต ์ใช ้ความรู้ ใหม่                      
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ                     
ด้านยางพาราและปาล์มน ้ามัน  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพื ้นที ่ภาคใต้                    
ของประเทศไทย การเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเร ียนรู ้  ส ่งเสริมและสนับสนุนการเร ียนรู้  ตลอดชีว ิต โดยขอให้ถือประโยชน์ของเพื ่อนมนุษย์                  
เป็นกิจที่หนึ่ง  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้าง                 
องค์ความรู ้ใหม่หรือนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ด ้านการแพทย์ และสาธารณสุข                         
การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้านยางพาราและปาล์มน ้ามัน  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรม                
การท่องเทียว ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย การเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิง
รุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  ตลอดชีวิตโดยขอให้ถือประโยชน์              
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
จากสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ และทางสังคม วัฒนธรรม และแนวนโยบายการมุ่งเน้นพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล  
หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ สามารถตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ  

- เพ ิ ่มบ ุคลากรที ่ขาดแคลนในว ิชาช ีพว ิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ระด ับปร ิญญาโทและ ปริญญาเอก                       
ด้านวิศวกรรมสารสนเทศ  การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัวและไอโอที เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยา่ง
รวดเร็ว 

- ผลิตบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยขั ้นสูง  ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง                    
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทัน                 
กับนานาอารยประเทศ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

- เพิ่มบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีองค์ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการ โดยการลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาตามความสนใจและสามารถรวบรวมชุดวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา เพื่อรับ
ปริญญาได้และเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์เพื่อรับปริญญาได้อีกด้วย 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
ระดับปริญญาโท 
1) เพื ่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที ่มีความรู ้ความสามารถใน                  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าทางวิชาการที่สามารถผลิต
งานวิจัยที ่มีคุณภาพ เพื ่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ด้านการแพทย์                
และสาธารณสุข การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้านยางพาราและปาล์มน ้ามัน อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย  

2) เพื่อน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์  ใช้ในสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ  อันจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 

ระดับปริญญาเอก 
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการขั้นสูงที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้านยางพารา                
และปาล์มน้ามัน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ
ไทย  

2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เพื่อประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาการด้านอื่น ๆ  
อันจะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้คล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพืน้ฐานจาก

ความต้องการของอุตสาหกรรม
และสังคม 

2.  มีรายวิชาหัวข้อพิเศษเพื่อให้
สามารถเพิ่มเติมรายวิชาของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

1. จ านวนวิทยานิพนธ์ทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมและสังคม 

2. แบบประเมนิความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใชบ้ัณฑิต 

3. จ านวนรายวชิาหัวข้อพิเศษที่เปดิ
เพิ่มเติม 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning และ

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning และการศึกษาเชิงบูรณา

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมกิจกรรม 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (WIL) 

 

การการเรียนรู้กับการท างาน 
(WIL) 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในลักษณะ team 
teaching  

3. สร้างความเข้มแข็งในการดูแลและ
ติดตามนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

การเพิ่มพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. จ านวนกิจกรรมการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างผู้สอน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ 
    เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ศูนย์กลาง 
5. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ศูนย์กลาง 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนในหลักสูตร
ระบบมอดูล (Modular System) 

1. ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสตูรให้
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
มอดูล 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในลักษณะ team 
teaching  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบมอดูล 

1. จ านวนรายวชิาในหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนระบบมอดลู 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนระบบมอดลู 

3. รายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนระบบมอดูล 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
   การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดตา่งๆ ให้
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 
(ภาคผนวก ญ) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  วัน – เวลาราชการปกต ิ
  วันเสาร์-อาทิตย ์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

       ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 
หลักสูตรแผน ก 1 

1) เป็นผู ้ส  าเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมควบคุม, 
วิศวกรรมสื่อสาร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์, วิศวกรรมสารสนเทศ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเกี ่ยวกั บสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ 

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่ก าหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
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4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
5) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับชัน้บัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรแผน ก 2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรม
สื ่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์วิศวกรรมสารสนเทศและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ  

3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาใกล้เคียงที่ก าหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
5) คุณสมบัติอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรแผน ข  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อ่ืนๆ, 
วิทยาการคอมพิวเตอร์,  สาขาวิทยการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.5 หรือ  

2) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับชัน้บัณฑิตศึกษา  
2.2.2 หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 
หลักสูตรแบบ  1.1   

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
เก่ียวข้องและมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แสดงความสามารถในการท าวิจัย และ 

2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
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3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 

4) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรแบบ  2.1   
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่
เก่ียวข้อง  หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องและมีบทความงานวิจัย หรือ 

3) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
5) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรแบบ  2.2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และมีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยม
อันดับ 2 ขึ้นไป หรือ 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื ่น ๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และ 

3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 
4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ 
5) คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับชั้นบัณฑิตศึกษา  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนทั้งในหลักสูตรปริญญาโทและเอก  ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวชิา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า  อาจมีทักษะและพืน้ฐานความรู้ไม่เพียงพอต่อการเรียนในหลักสูตร
ฯ หรือไม่มีทักษะภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าและเขียนงานวิจัย 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- มีการสอบเพื่อวัดความรู้ของนักศึกษา 
- นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอจะก าหนดให้เรียนบางรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐานที่เหมาะสมตาม

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
- นักศึกษาจะต้องแนบผลการสอบ PSU-GET หรือเทียบเท่า ในการสมัครเข้าเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

แผนการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 256
6 

256
7 

2568 

แผน ก1 ปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

แผน ก2 ปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

แผน ข ปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

แผนการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 256
6 

256
7 

2568 

แผน 1 ปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ปีที่ 2 - 2 2 2 2 

ปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

แผน 2.1 ปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ปี่ที่ 2 - 2 2 2 2 

ปีที่ 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 2 2 2 
แผน 2.2 ปีที่ 1 1 1 1 1 1 

ปีที่ 2 - 1 1 1 1 
ปีที่ 3 - - 1 1 1 

รวม - - 1 1 1 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 

 หมายเหตุ ระดับปริญญาเอก รับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 
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งบประมาณตามแผน 

ระดับปรญิญาโท 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 1,164,000 2,328,000 3,492,000 4,656,000 4,772,400 
ค่าลงทะเบียน 636,000 1,272,000 1,908,000 2,544,000 2,607,600 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – – – – – 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,380,000 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 58,094 116,188 174,282 232,376 238,185 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 63,062 126,124 189,186 252,248 258,554 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 106,000 212,000 318,000 424,000 434,600 

รวม (ก)  227,156 454,312 681,468 908,624 931,340 
ข. งบลงทนุ 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 

  รวม (ข) 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 
รวม (ก) + (ข) 327,156 559,312 791,718 1,024,387 1,052,891 

จ านวนนักศึกษา  15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (คน/ป)ี 21,810 18,643 26,390 34,146 35,096 
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ระดับปรญิญาเอก 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 58,094 116,188 174,282 232,376 238,185 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 63,062 126,124 189,186 252,248 258,554 
3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 106,000 212,000 318,000 424,000 434,600 

รวม (ก) 227,156 454,312 681,468 908,624 931,340 
ข. งบลงทนุ 

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 
รวม (ข) 100,000 105,000 110,250 115,763 121,551 

รวม (ก) + (ข) 327,156 559,312 791,718 1,024,387 1,052,891 
จ านวนนักศึกษา  5 10 15 15 15 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (คน/ป)ี 65,431 55,931 52,781 68,292 70,193 

2.6 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเน็ต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...แบบออนไลน์......... 

  

รายละเอียดรายรับ 
 ปีงบประมาณ  
 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา  194,000 388,000 582,000 776,000 795,400 

ค่าลงทะเบียน 106,000 212,000 318,000 424,000 434,600 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล – – – – – 

รวมรายรับ 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,230,000 
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2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.8 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนศึกษาโดยการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วย
ตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Project-based Learning) การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated 
Learning /WIL) การเรียนการสอนแบบวิวัฒนาการนิยม (Progressivism)  และการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรนี้เปิดสอนทัง้แผน ก และแผน ข โดยแผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การวิจัยโดยมีการท า
วิทยานพินธ ์ แบง่เป็น 2 แผน คือ  แผน  ก  แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานพินธ ์และอาจก าหนดให้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติมก็ได้ โดยไม่นบัหน่วยกิต และแผน  ก  แบบ ก2  ท าวิทยานิพนธ์ ร่วมกับศึกษารายวชิา 
และแผน ข ที่ซึ่งเปน็แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวชิา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่มกีารศึกษา
ค้นคว้าอิสระหรือการท าสารนิพนธ์  ดังนี้  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

  แผน ก1 36 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์ 36 หน่วยกิต  

  แผน ก2 36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบงัคับ  3 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์ 21 หน่วยกิต  

  แผน ข  36 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบงัคับ  3 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 27 หน่วยกิต 
  - สารนิพนธ ์  6 หน่วยกิต  

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรนี้มี 3 แผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัย 

- แบบ 1.1  ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก   
- แบบ 2.1  ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก หรือ แผน ข 
- แบบ 2.2  ส าหรับผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 - 72 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  

  แบบ 2.1 60 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบงัคับ - หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  

  แบบ 2.2 72 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาบงัคับ 3 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
  - วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต  
หมายเหตุ   รายวิชาสัมมนา 1-3 บังคับเรียนผา่นส าหรับแบบ 2.2 ซึ่งเป็นการลงทะเบยีนเรียนโดยไม่

นับหน่วยกิต (audit) รายวิชา 200-501 ถือเป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคบัและนับหนว่ยกิต (credit) ส าหรับ
แบบ 2.2   
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3.1.3  รายวิชา  
 3.1.3.1 รายวิชาหลักสูตร 
หมวดวิชาบังคับ 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม   
Research Methodology in Engineering 

3((3)-0-6) 

200-502 สัมมนาวิศวกรรม  
Seminar in Engineering 

1(0-2-1) 

240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 
Seminar  II (Research Proposal Writing) 

1(0-2-1) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

หมายเหตุ    
1. นักศึกษาระดับปริญญาโททุกคนทั้งแผน ก และแผน ข และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ต้อง

ลงทะเบียนเรียนวิชา สัมมนา 1-3  แต่จะไม่นับหน่วยกิต (audit)  และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอกแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ไม่บังคับให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว แต่หากนักศึกษา
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. รายวิชา 200-501 ถือเป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหน่วยกิต (credit) ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโทแผน ก2 และแผน ข และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2  แต่บังคับเรียนผ่าน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก1 โดยไม่นับหน่วยกิต (audit) และส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่บังคับให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว แต่หากนักศึกษา
ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดวิชาเลือก 
 

 1.  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  
 ระดับปรญิญาโท  
240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสงู และการประยุกต์ใช้งาน  

Advanced Database Concepts and Applications 
3((3)-0-6) 

240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทนัสมัยเพื่อพฒันาแอปพลิเคชันเวบ็แบบหลายแพลตฟอร์ม 

Module: Modern Web and Multiplatform Application 
Development Technology 

6((3)-6-9) 

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 

Module: Engineering and Management in software project 
management with ISO/IEC 29110 standard 

6((3)-6-9) 

240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
Special Topics in Information Engineering I 

3((3)-0-6) 

 ระดับปรญิญาเอก  
240-610   สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  

Service-Oriented Architecture for IoT applications 
3((3)-0-6) 

240-611    เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งาน 
Semantic Web Technology and Applications 

3((3)-0-6) 

240-612    เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใชท้ี่มีความพิการ  
Web Content Accessibility Technology for Disability Users 

3((3)-0-6) 

240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
Special Topics in Information Engineering II 

3((3)-0-6) 

 
 2.  กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  
 ระดับปรญิญาโท  
240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Experimental Design in Computer Engineering 
3((2)-2-5) 

240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 
Advanced Unix Programming 

3((3)-0-6) 

240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
Scientific and Engineering Programming 

3((3)-0-6) 

240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3((3)-0-6) 
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Algorithm design and analysis 
240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย 

Module: Parallel and Distributed Simulation Systems 

6((4)-4-10) 

240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง 
Module: High Performance Computing 

6((4)-4-10) 

240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1 
Special Topics in Computer System Design I 

3((3)-0-6) 

 ระดับปรญิญาเอก  
240-630 ระบบกระจายสมัยใหม ่

Modern Distributed Systems 
3((3)-0-6) 

240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Architectural Patterns 

3((3)-0-6) 

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์
Cloud Computing Principle and Paradigm 

3((3)-0-6) 

240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data System Architecture 

3((3)-0-6) 

240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 
Special Topics in Computer System Design II 

3((3)-0-6) 

 
 3.  กลุ่มวิชาระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  
 ระดับปรญิญาโท  
240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 

Embedded and Real Time Systems 
3((3)-0-6) 

240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต า่และการเขียนโปรแกรม 
Module: Low Power Processor Architectures and Programming 

6((3)-6-9) 

240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิง่1 
Special Topics in Embedded & IoT I 

3((3)-0-6) 

 ระดับปรญิญาเอก  
240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิตอลเพื่อทดสอบ 

Testing and Testable Design of Digital Systems 
3((3)-0-6) 

240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียนโปรแกรมแบบมลัติคอร์ 
Multi-core architectures and Multi-core programming 

3((3)-0-6) 

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิง่ 2 
Special Topics in Embedded & IoT II 

3((3)-0-6) 
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 4.  กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ระดับปรญิญาโท  
240-550 ขุดวิชาความมัน่คงไซเบอร์ 

Module: Cybersecurity 

6((3)-6-9) 

240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน 
Cryptography and Blockchain 

3((3)-0-6) 

240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
Special Topics in Computer Networks I 

3((3)-0-6) 

 ระดับปรญิญาเอก  
240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 

Principles of Wireless Networks 
3((3)-0-6) 

240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครอืข่าย 
Cryptography and Network Security 

3((3)-0-6) 

240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขัน้สูง 
Advanced Wireless and Mobile Networks 

3((3)-0-6) 

240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่ายทางสาย  
Routing and Switching Principles 

3((3)-0-6) 

240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
Special Topics in Computer Networks II 

3((3)-0-6) 

   
 5.  กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ  
 ระดับปรญิญาโท  
240-570 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3((3)-0-6) 

240-571 สัญญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3((3)-0-6) 

240-572 ชุดวิชาแมชชีนวชิัน 
Module: Machine Vision 

9((6)-6-15) 

240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม่  
Module: AI for Next Generation Robotics 

9((6)-6-15) 

240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึ้งของเคร่ือง  

Module: Machine Deep Understanding 

9((6)-6-15) 

240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 3((3)-0-6) 
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Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent 
Systems I 

 ระดับปรญิญาเอก  
240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

Digital Signal Processing 
3((3)-0-6) 

240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง 
Speech and Audio Signal processing 

3((3)-0-6) 

240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 
Principles of Pattern Recognition 

3((3)-0-6) 

240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 
Advanced Image Processing 

3((3)-0-6) 

240-674 การเรียนรู้ของเคร่ือง  
Machine Learning 

3((3)-0-6) 

240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
Computer Vision 

3((3)-0-6) 

240-676 วิศวกรรมข้อมูล 
Data Engineering 

3((3)-0-6) 

240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent 
Systems II 

3((3)-0-6) 

 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 ระดับปริญญาโท  
240-800 วิทยานพินธ ์

Thesis  
21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์  
Minor Thesis  

6(0-18-0) 

 ระดับปริญญาเอก  
240-900 วิทยานพินธ ์

Thesis 
48(0-144-0) 
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
 รายวิชาประกอบด้วยรหัสรายวิชา  ซึ่งเป็นหมายเลขประจ ารายวิชานั้นๆ  และค าอธิบาย

รายวิชาซึ่ง สรุปเนื้อหาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นยังมีตัวเลขซึ่งแสดงจ านวนหน่วยกิตและ
ปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น 3(2-2-5) หมายถึง 3 หน่วยกิต ประกอบด้วยการบรรยาย                  
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ การปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
 ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวชิาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา

นั้นๆ  
 ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 

5xx  หมายถึง  วิชาที่เปิดให้เรียนแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 

6xx-7xx หมายถึง   วิชาที่เปิดให้เรียนแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา   
  (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
8xx  หมายถึง   วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ระดบัปริญญาโท 
9xx  หมายถึง   วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

ตัวเลขที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงรหัสประจ ากลุ่มวชิาดงันี ้
0 หมายถึง   กลุ่มวิชาสัมมนาและกลุ่มวิชาวทิยานิพนธ์ 
1-2 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 
3  หมายถึง   กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
4  หมายถึง   กลุ่มวิชาระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
5-6 หมายถึง   กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7-8 หมายถึง   กลุ่มวิชาระบบควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ  
9 หมายถึง   กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ตัวเลขที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถึงล าดบัวิชาในแต่ละกลุ่มวชิา  
  3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาโท  
 หลักสูตรแผน ก1  

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 

(audit) 
200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1 หน่วยกิต* 

240-801 วิทยานพินธ์    9 หน่วยกิต 240-801 วิทยานพินธ์    9  หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
240-702 สัมมนา 2 1  หน่วยกิต* 240-801 วิทยานพินธ์    9  หน่วยกิต 

240-801 วิทยานพินธ์    9 หน่วยกิต 240-703 สัมมนา 3 1 หน่วยกิต* 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 

 
หลักสูตรแผน ก2 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1 หน่วยกิต* 
xxx-xxx วิชาเลือก  9 หน่วยกิต xxx-xxx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

   240-800     วิทยานพินธ ์ 3 หน่วยกิต 
รวม 12 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-702 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต* 240-800 วิทยานพินธ์    9  หน่วยกิต 

240-800 วิทยานพินธ์    9 หน่วยกิต 240-703 สัมมนา 3 1 หน่วยกิต* 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9  หน่วยกิต 
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หลักสูตรแผน ข 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1 หน่วยกิต* 

xxx-xxx วิชาเลือก  9 หน่วยกิต xxx-xxx วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
240-702 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต* 240-802 สารนิพนธ์    5  หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 240-703 สัมมนา 3 1 หน่วยกิต* 
240-802 สารนิพนธ์    1 หน่วยกิต    

รวม 7 หน่วยกิต รวม 5  หน่วยกิต 

หมายเหตุ     
- นักศึกษาทั้งแผน ก1 แผน ก2 และแผน ข ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา200-502 สัมมนา

วิศวกรรม และ รายวิชาสัมมนา2-3 โดยบังคับเรียนผ่าน ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
(audit)*  

- รายวิชา 200-501 ถือเป็นรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหน่วยกิต (credit) ส าหรับแผน ก2  
และแผน ข แต่บังคับเรียนผ่านส าหรับแผน ก1 โดยไม่นับหน่วยกิต (audit) และไม่ถือเป็นรายวิชาใน
หมวดรายวิชาบังคับ 

- นักศึกษาแผน ก1 แผน ก2 สามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวชิา ซึง่อาจจะเป็นรายวิชาในหลักสูตรใด
ก็ได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการปรับ
พื้นฐานความรู้และสนับสนุนการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

- ส าหรับผู้ทีป่ระสงค์เรียน Dual Program กับ KANAZAWA University Japan ต้องเรียนที่
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ก่อนไปศึกษา ณ  KANAZAWA อยา่งน้อย                
1 ภาคการศึกษา 
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หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8  หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8  หน่วยกิต 
 รวม 8  หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก  และแผน ข 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8  หน่วยกิต 

 รวม 12  หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ ์ 8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต 
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หลักสูตรแบบ 2.2   ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้าน

วิศวกรรม 
3 หน่วยกิต 200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1 หน่วยกิต* 

xxx-xxx วิชาเลือก  9 หน่วยกิต xxx-xxx วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

      
 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
240-702 สัมมนา 2 1 หน่วยกิต* 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-703 สัมมนา 3 1 หน่วยกิต* 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 
 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

240-900 วิทยานพินธ์  8 หน่วยกิต 240-900 วิทยานพินธ์   8 หน่วยกิต 

 รวม 8 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   

- นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 200-502 สัมมนาวิศวกรรม และ 
รายวิชาสัมมนา2-3 ซึ่งไม่นับหน่วยกิต (audit)   

- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ซึ่งอาจจะเป็นรายวิชาในหลักสูตรใด  โดยความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็นการปรับพื้น
ฐานความรู้และสนับสนุนการศึกษาวิทยานิพนธ์ 

- กรณีนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า มีพื้นฐานความรู้ในการการท า
วิทยานิพนธ์ไม่เพียงพอ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในระดับปริญญาโท ตามความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิตก็ได้   

- กรณีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาก่อน  และอาจารย์ที่
ปรึกษาเห็นว่า นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติมส าหรับการศึกษาในระดับปริญญา
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เอก  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาเลือกเดิมในระดับปริญญาโทที่เคยศึกษา
มาแล้ว เพื่อมิให้เกิดความซ ้าซ้อน 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก.1 หมวดวิชาบังคับ 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม 
Research Methodology in Engineering 

3((3)-0-6) 

ความหมาย ประเภทของงานวจิัย จรรยาบรรณวิจัย การก าหนดปัญหาหรือโจทย์วิจยั วัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ความรู้ทางสถิติ
ของการวิจัยด้านวิศวกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย กรณีศึกษา การสื่อสารงานวิจัย การบริหารงานวิจยั 

Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; 
research objective; scope of research; literature review; research proposal writing; statistical 
method for engineering research; research methodology; analysis and interpretation of data; 
research presentation; research report writing; case studies; research communication; research 
management 

 
ก.2 หมวดวิชาเลือก 
ก.2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 

240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสงู และการประยุกต์ใช้งาน 
Advanced Database Concepts and Applications 

3((3)-0-6) 

แบบจ าลองฐานข้อมูลและระบบ ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลแบบ             
ไม่เชิงสัมพันธ์  ภาษาและการประมวลผลเพื่อสืบค้นข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลระดับองค์กร เหมืองข้อมลูและ
ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม  

Database models and systems; relational and non-relational database design theory: 
query languages and processing; enterprise database development; data mining and information 
retreival system; modern database technologies; real case studies from medical or industrial 
business sectors 

 
240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บแบบหลายแพลตฟอร์ม 

Module: Modern Web and Multiplatform Application Development 
Technology 

6((3)-6-9) 
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องค์ประกอบ โมเดล และประเภทของสถาปัตยกรรมเว็บ การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บแบบเต็มกอง 
(ฟูลสแต็ก) เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกองของเทคโนโลยีเว็บ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อนเอนต์ช่วยการพัฒนา
อินเตอร์เฟสเว็บ (UI) และเครื ่องมือ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อนเอนต์แบบที่ใช้ภาษาจาวาสคริปต์ เฟรมเวิร์ค                  
แบบลูกผสมและแบบข้ามแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชันอุปกรณ์สื ่อสารไร้สา ย กรณีศึกษาจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

Components, models and types of web application architecture; full stack web 
technology development; criteria for choosing a modern web technology stack; front-end web 
UI frameworks and tools; front-end JavaScript frameworks; hybrid and cross-platform mobile 
application development frameworks; case studies from industrial sector 

 
240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล  

ISO/IEC 29110 

Module: Engineering and Management in software project management 
with  
ISO/IEC 29110 standard 

6((3)-6-9) 

ความจ าเป ็นด้านการจัดการระบบและโครงการซอฟต์แวร์ส  าหร ับองค์กรขนาดเล็กมาก 
มาตรฐานสากล ISO/IEC 2910 การฝึกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการโครงการ การฝึกปฏิบัติ
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม 

The need of lightweight systems and software project management in very small 
entities; ISO/IEC 2910 standard; project management objectives practices; software 
implementtation objectives practices; case studies from industrial sector 

 
240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 

Special Topics in Information Engineering I 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in information engineering 
according to the approval granted by the Program Committee 

 
240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  

Service-Oriented Architecture for IoT applications 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยีทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การประสมบริการจากเว็บที่แตกต่างกัน                   
การตระหนักรู้ในการให้บริการเชิงคุณภาพส าหรับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง การให้บริการแบบไมโคร
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เซอร์วิสของงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาของบริการคลาวด์ และบริการจากขอบเครือข่าย
คลาวด์ในสิ่งแวดล้อมของอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

Service-oriented architecture design technologies; composition of heterogeneous 
web services; quality-of-service aware service provisioning for IoT applications; case studies in 
cloud and edge services in IoT environments; case studies from industrial sector  

 
240-611 เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งาน 

Semantic Web Technology and Applications 
3((3)-0-6) 

ระบบชาญฉลาดในสิ่งแวดล้อมของเว็บ การแทนความรู้ส าหรับเว็บเชิงความหมาย วิศวกรรม                       
ออนโทโลยี การค้นพบข้อมูลผ่านการสอบถาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและเว็บบริการ       
การพัฒนาโปรแกรมเว็บเชิงความหมาย ฐานข้อมูลเชิงกราฟ การเตรียมชุดฝึกข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับ                 
การเรียนรู้ของเคร่ือง กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร  

Web Intelligence; knowledge representation for the semantic web; ontology 
engineering; discovering information – querying; semantic web applications and services;          
semantic web programming; graph database; quality training data for machine learning;  case 
studies in industrial and architectural sector 

 
240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใชท้ี่มีความพิการ  

Web Content Accessibility Technology for Disability Users 
3((3)-0-6) 

การออกแบบเว็บที่เข้าถึงได้ตามข้อแนะน ามาตรฐาน WCAG การออกแบบการต่อประสานผู้ใช้ที่
เข้าถึงได้ เครื่องมือช่วยการตรวจสอบ การออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ใช้ (UX) ที่ดี เทคนิคการปรับแต่ง
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บให้เข้าถึงได้ส าหรับผู้ใช้ที ่มีความพิการ กรณีศึกษาส าหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทางสายตา                 
หรือทางการเรียนรู้ 

Accessible web design technology and web content accessibility guidelines (WCAG); 
accessibility in UI design; web accessibility validation tools; user experience (UX) design guideline 
for people with disabilities; adaptation techniques to improve web accessibility for disability 
users; case studies for visually impaired or learning disability users 

 
240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 

Special Topics in Information Engineering II 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in information engineering 
according to the approval granted by the Program Committee 
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ก.2.2 กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Experimental Design in Computer Engineering 
3((2)-2-5) 

ตัวอย่างกรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาต่าง ๆ ตัวอย่างในเชิงลึก แนวปฏิบัติ
มาตรฐาน การออกแบบเชิงนวัตกรรม ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โครงงานอิสระ การออกแบบและ
ด าเนินการทดลองวิจัย การน าเสนอผล การวิจารณ์และถกปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

Experimental case studies in computer engineering: exemplary depth, standard 
practices, innovative designs, and unforeseen flaws; independent project: design and execute 
experiments for either students’ own research or prior work; results visualization; constructive 
criticism and discussion on each other's designs 

 
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 

Advanced Unix Programming 
3((3)-0-6) 

การพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์โดยใช้ภาษาซี เครื่องมือที่จ าเป็นในการพัฒนาโปรแกรม          
การใช้งานระบบไฟล์ โครงสร้างของไฟล์ ไดเร็กทอรีโปรโตคอล ไลบรารีมาตรฐานส าหรับอินพุตและเอาต์พุต 
ไฟล์ข้อมูลของระบบ โปรเซสและสิ่งแวดล้อมของยูนิกซ์ การควบคุมโปรเซส ความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส                 
การสื่อสารระหว่างโปรเซส โปรเซสแบบเดมอน การส่งสัญญาณ เทอร์มินอลส าหรับอินพุตและเอาต์พุต 

Unix network development using C programming necessary tools;  file structure; 
directory protocol; standard library for input and output; file system; Unix process environment, 
process relation, process communication, demon  process; terminal for input and output  

 
240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

Scientific and Engineering Programming 
3((3)-0-6) 

การเขียนโปรแกรม การประมวลผลด้วยสูตร โครงสร้างข้อมูล วงวนและลิสต์ ฟังก์ชัน อินพุต                    
การจัดการข้อผิดพลาด การประมวลผลอาร์เรย์ แคลคูลัสไม่ต่อเนื่อง สมการอนุพันธ์ การสร้างภาพนามธรรม 

Programming; computing with formulas; data structure; loops and lists; functions; 
input; error handling; array computing; discrete calculus; differential equations; visualization; 

 
240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

Algorithm design and analysis 
3((3)-0-6) 

บทบาทของขั้นตอนวิธีในการประมวลผล หลักการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การเติบโตของฟังก์ชัน  
ก าหนดการพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟมูลฐาน ปัญหาเส้นทางสั้นที่สุด ต้นไม้แบบทอดข้าม
ต ่าสุด สายงานสูงสุด การจับคู่สายอักขระ เรขาคณิตเชิงคอมพิวเตอร์เอ็นพีสมบูรณ์ข้ันตอนวิธีการประมาณ 
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Role of algorithms in computing; divide-and-conquer; growth of functions; dynamic 
programming; greedy algorithms; elementary graph algorithms, shortest path problems,minimum 
spanning trees, maximum flow; string matching; computational geometry; NP-completeness; 
approximation algorithms 

 
240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย 

Module: Parallel and Distributed Simulation Systems 
6((4)-4-10) 

การประมวลผลการจ าลองแบบขนานและกระจาย แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และพื้นฐานการจ าลอง                          
การจ าลองเหตุการณ์ดิสครีตและระบบ  สิ่งแวดล้อมเทียมแบบกระจาย การจ าลองเหตุการณ์ดิสครีตแบบขนาน 
โมเดลการจ าลองแบบความแม่นย าต ่า การกระจายข้อมูล การเข้าจังหวะและจัดกา รเวลา อัลกอริทัมและ
โปรโตคอลต่าง ๆ การตรวจพบการติดตายและการฟื้นคืนกลับ การจ าลองแบบเวลาจริง มาตรฐานและกรอบการ
ท างาน สถาปัตยกรรมระบบการจ าลองระดับสูง บริการการกระจายข้อมูล กรณีศึกษา 

Parallel and distributed processing; hardware platforms and simulation fundamentals; 
discrete event simulation basics and systems; distributed virtual environments, parallel discrete 
event simulation; dead reckoning model; data distribution; time synchronization and 
management; real-time simulations; algorithms and protocols; deadlock detection and recovery; 
standards and frameworks: high-level architecture, data distribution services; data case studies  

 
240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง 

Module: High Performance Computing 

6((4)-4-10) 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมซีพียู จีพีจีพียู คลัสเตอร์ การประมวลผลแบบขนานและ
กระจาย การจัดตารางงาน ภาระงานสมดุลย์ การวิเคราะห์ประสิทธ ิภาพ การปรับแต่งประสิทธิภาพ                       
การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ การประมวลผลควอนตัม กรณีศึกษา 

Computer architecture; CPU architecture; GPGPU; cluster; parallel and distributed 
systems; scheduling; load balancing; performance analysis; performance tuning; scientific 
computing; quantum computing; case study 

 
240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1 

Special Topics in Computer System Design I 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in computer system design 
according to the approval granted by the Program Committee 
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240-630 ระบบกระจายสมัยใหม ่
Modern Distributed Systems 

3((3)-0-6) 

แนะน าระบบกระจาย สถาปัตยกรรม โปรเซส การสื่อสาร การประสานงาน ความเป็นหนึ่งเดียวและ
การส าเนาตัวเอง ความคงทนต่อความผิดพลาด ความมั่นคงระบบ คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา 

Introduction to distributed system; architecture; processes; communication; 
synchronization; consistency and replication; fault tolerance; security;  container; case study 

 

240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Architectural Patterns 

3((3)-0-6) 

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ องค์ประกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบล าดับชั้น 
รูปแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ รูปแบบมาสเตอร์สเลฟ รูปแบบไปป์ฟิลเตอร์ รูปแบบโบรกเกอร์ รูปแบบเพียร์ทเูพยีร์ 
รูปแบบอีเวนต์บัส รูปแบบโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์ รูปแบบแบล็คบอร์ด รูปแบบอินเตอร์พลีเตอร์ กรณีศึกษาจริง
จากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Software architecture; elements of software architecture design; layered pattern; 
client-server pattern; master-slave pattern; pipe-filter pattern; broker pattern; peer-to-peer 
pattern; event-bus pattern; model-view-controller pattern; blackboard pattern; interpreter 
pattern, real case studies from medical or industrial business sectors 

 

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์
Cloud Computing Principle and Paradigm 

3((3)-0-6) 

หลักการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การจ าลองเคร่ืองเสมือน การยืดขยายและการยืดหยุน่ของระบบ 
บริการและโมเดลแบบคลาวด์ การจัดสมดุลภาระงาน การดูแลและจัดการระบบ  ประสิทธิภาพและการวัด
เปรียบเทียบสมรรถนะ  ตัวอย่างบริการคลาวด์และกรณีศึกษา 

Cloud concepts and technologies; virtualization; scalability and elasticity; cloud-based 
services and models; load balancing; monitoring and management; performance and 
benchmarking; cloud service examples; case studies 

 

240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data System Architecture 

3((3)-0-6) 
 

นิยามของข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบไฟล์แบบกระจาย การไหลของ
ข้อมูล แมพ/รีดิวซ์ การประมวลผลแบบสตรีม การสร้างภาพนามธรรม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์
หรืออุตสาหกรรม 
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Big data definition; big data database; distributed file system; data flow; map/reduce; 
stream processing; visualization; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 

Special Topics in Computer System Design II 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 
ก.2.3 กลุ่มวิชาระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 
Embedded and Real Time Systems 

3((3)-0-6) 

การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวที ่ท างานได้ในเวลาจริง  เน้นการเลือกเทคโนโลยีของหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลย่อย และการผสมผสานระหว่างซอฟแวร์ และฮาร์ดแร์ และสามารถใช้งาน
จริงเพื ่อแก้ปัญหาแก่ผู ้ประกอบแบบ Entrepreneurship กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม  

Embedded system design for Real-time responsibility, technology of processor, 
microcontroller, sub-processors, and software-Hardware partition, problem solving with 
entrepreneur via Entrepreneurship; real case studies from medical or industrial business sectors  

 
240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต า่และการเขียนโปรแกรม 

Module: Low Power Processor Architectures and Programming  
6((3)-6-9) 

การโปรแกรมก าลังต ่า การโปรแกรมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแรงดัน การปรับ
ความถีต่ัวประมวลผล โหมดพัก โปรเซสเซอร์ร่วม หน่วย SIMD และการโปรแกรม โปรเซสเซอร์หลายแกน การวัด
พลังงาน การหาประสิทธิภาพ วิธีหาค่าที่เหมาะสม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Low power programming, energy efficient programming, dynamic voltage scaling, CPU 
frequency scaling, sleep modes, coprocessors, SIMD unit and its programming model, multi-core 
SIMD processors, energy measurement, performance evaluation, optimization methods; real case 
studies from medical or industrial business sectors  

 
240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่งิ 1 

Special Topics in Embedded & IoT I 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
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Special topics in the development of the new technology in Embedded System & IoT 
according to the approval granted by the Program Committee 

 
240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิตอลเพื่อทดสอบ 

Testing and Testable Design of Digital Systems 
3((3)-0-6) 

การก าหนดข้อผิดพลาดและโมเดลข้อผิดพลาด เครื่องมือส าหรับการทดสอบ การก าเนิดข้อมูล
ทดสอบส าหรับวงจรตรรกะรวมและวงจรล าดับ การจ าลองการท างานหาข้อผิดพลาด การทดสอบหน่วยความจ า                    
และไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบวงจรเพื่อการทดสอบ เทคนิคการสร้างวงจรทดสอบตนเอง และการระบุ
ต าแหน่งข้อผิดพลาด กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Faults and fault modeling, test equipment, test generation for combinational and 
sequential circuits, fault simulation, memory and microprocessor testing, design for testability, 
built-in self-test techniques, and fault location; real case studies from medical or industrial 
business sectors 

 
240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียนโปรแกรมแบบมลัติคอร์ 

Multi-core architectures and Multi-core programming 
3((3)-0-6) 

สถาปัตยกรรมมัลติคอร์ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดับเธรด  รูปแบบ
ที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบักโปรแกรมแบบขนาน ชุดค าสั่งแบบเอสไอเอ็มดี ชุดค าสั่ง เอ็ม
เอ็มเอ็กซ์ ชุดค าสั่งเอสเอสอี ชุดค าสั่งเอวีเอ็กซ์ การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรมแบบขนาน  

Multi-core architectures; concept of parallel programming; thread-level parallelism; 
design patterns for parallel programming; debugging parallel programs; SIMD instructions; MMX 
instruction set; SSE instruction set; AVX instruction set; performance analysis and optimization; 
development tools 

 
240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่งิ 2 

Special Topics in Embedded & IoT II  
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางงระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in Embedded System & 
IoT according to the approval granted by the Program Committee 
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ก.2.4 กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
240-550 ชุดวิชาความมัน่คงไซเบอร ์

Module: Cybersecurity 

6((3)-6-9) 

เทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์ การประเมินและจัดการความเสี่ยงในโลกไซเบอร์ ภัยคุกคามและ
การป้องกันในโลกไซเบอร์ ความมั่นคงของระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ การออกแบบและการรักษา
ความมั่นคงระบบไซเบอร์ทางกายภาพ การแฮ็กข้อมูลอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์และป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็น
อันตราย การจัดการเหตุการณ์ ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงเครือข่าย ไอเอสโอ 
27000 ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติที่ส าคัญขององค์กร กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทาง
การแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Cybersecurity technology; cybersecurity risk assessment and management; 
cybersecurity threats and defense; critical infrastructure control systems security; designing and 
securing cyber-physical systems; ethical hacking; malicious software analysis and defense; 
incident handling; system security; information security; network security; ISO27000; security and 
privacy; vital organization practices; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน 

Cryptography and Blockchain 
3((3)-0-6) 

พีชคณิค เทคโนโลยีการเข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล แฮชชิง คริปโทเคอร์เรนซี บล็อกเชน ระบบนิเวศ
บล็อกเชน สัญญาอัจฉริยะ บล็อกเชนในงานเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา 

Algebra, encryption technology, digital signatures, hashing, cryptocurrency, 
blockchain ecosystem, smart contracts, blockchain commercial use cases, case studies 

 
240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 

Special Topics in Computer Networks I 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in computer networks 
according to the approval granted by the Program Committee 

 
240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 

Principle of Wireless Netwroks 
3((3)-0-6) 

ภาพรวมของการสื่อสารไร้สาย ช่องสัญญาณการสื่อสารไร้สาย สัญญาณไร้สาย การเคลื่อนที่ของ
คลื่นวิทยุ การสื่อสารคลื่นวิเรื่องสมรรถนะ วิทยุ เสาอากาศ เครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย 
เครือข่ายระดับเมืองไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้างไร้สาย เครือข่ายเซลลูลาร์ เครือข่ายดาวเทียม  
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Overview of wireless communications, wireless channel, wireless signals, radio 
frequency propagation, radio frequency communications, antenna, wireless personal area 
networks, wireless local area networks, wireless metropolitan area networks, wireless wide area 
networks, cellular networks, satellite networks 

 
240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครอืข่าย 

(Cryptography and Network Security) 
3((3)-0-6) 

การเข้ารหัสแบบดั้งเดิม การเข้ารหัสแบบใหม่การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเข้ารหัสแบบ
กุญแจอสมมาตร การยืนยันตัวตน ความนา่เชื่อถือของข้อความ การยืนยันตัวตนของบุคคล ใบรับรอง ลายเซ็น
ดิจิทัล ฟังก์ชนัแฮช การตกลงกญุแจและการแจกจ่ายกุญแจ ความปลอดภัยเครือข่าย กรณีศึกษา 

Classical cryptography; modern cryptography, symmetric key cryptography, 
asymmetric key cryptography; authentication, message authentication, entity authentication, 
certificate, digital signature, hash function; key distribution and key agreement; network security; 
case studies 

 
240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขัน้สูง 

Advanced Wireless and Mobile Networks 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยีในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบไร้สาย การเชื่อมต่อแบบไร้สายส าหรับเครือข่าย
ของสรรพสิ่ง การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประเมินสมรรถนะ เครือข่ายไร้สายที่ใช้พลังงานต ่า 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เครือข่ายยานยนต์เฉพาะกิจ หัวข้อวิจัยที่ทันสมัยของ
เครือข่ายไร้สาย กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Wireless Internet access technologies; wireless connectivity for Internet of Things (IoT); 
mobile computing; performance evaluation; low-power wireless networks; wireless sensor 
networks; mobile ad hoc networks; vehicular ad hoc networks; current research topics in wireless 
networks; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่ายทางสาย  

Routing and Switching Principles  
3((3)-0-6) 

การสร้างอีเธอร์เน็ตเฟรม การก าหนดไอพีแอดเดรส ไอซีเอ็มพี เออาร์พี ทีซีพีไอพี แพลตฟอร์ม
ส าหรับการเลือกเส้นทาง อีเทอร์เน็ตสวิตชิ่ง สแปนนิ่งทรีโปรโตคอล ไอพียูนิคาสต์เราติ้ง โอเอสพีเอฟ ดีเอชซีพี 
เอฟทีพี เทลเน็ต วีแลน แนท การจัดการเครือข่าย เอสเอนเอ็มพี เครือข่ายไอพีวีซิก เอ็มพีเอลเอส กรณีศึกษาจริง
จากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Ethernet framing; IP addressing; ICMP; ARP; TCP/IP; routing platform; ethernet 
switching; spanning tree protocol; IP unicast routing; OSPF; DHCP; FTP; telnet; VLAN; NAT; 
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network management; SNMP; IPv6 networks; MPLS; real case studies from medical or industrial 
business sectors 

 
240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 

Special Topics in Computer Networks II 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนด กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Special topics in the development of the new technology in computer networks 
according to the approval granted by the Program Committee 

 
ก.2.5 กลุ่มวิชาระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 

240-570 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3((3)-0-6) 

การแปลงข้อมูลกายภาพให้เป็นข้อมูลด้านดิจิทัล หลักการเกิดภาพด้วยวิธีการต่างๆ แสง สี                     
การสะท้อนและพื้นผิว การประมวลผลภาพด้วยวิธีการทางสถิติ การจดจ าภาพและการจ าแนกวัตถุ  กรณีศึกษา
จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Physical properties transform to digital data; principle of image formation, light, 
colors, reflection and surface texture; statistic image processing; image recognition and 
classification; real case studies from medical or industrial business sectors  

 
240-571 สัญญาณและระบบ 

Signals and Systems 
3((3)-0-6) 

แนะน าสัญญาณและระบบ  ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลา อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์ของ
ระบบเวลาต่อเนื่อง  การแปลงฟูเรียร์ของระบบเวลาดีสครีต การประมวลผลสัญญาณและระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การตอบสนองความถี่ ฟังก์ชันการ
ถ่ายโอน โพลและซีโร  

Signal and systems; linear time-invariant systems; fourier series representation                 
of periodic signals; continuous-time fourier transform; discrete-time fourier transform; time and 
frequency characterization of signal and systems; sampling; laplace transform; Z-transform; 
frequency response; transfer function; poles and zeros 
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240-572 ชุดวิชาแมชชีนวชิัน 
Module: Machine Vision 

9((6)-6-15) 

การได้มาของภาพ ข้อมูลภาพ การแปลงภาพ เทคโนโลยีกล้องและการออกแบบระบบวิชัน การ
กรอง การหาขอบของภาพ การหาคุณสมบัติเด่น รูปทรง ตัวด าเนินการทางสัณฐานวิทยา การปรับเทียบ รุ่น
ของกล้อง พารามิเตอร์กล้องภายในและภายนอก การปรับเทียบกล้อง ตรวจจับการเคลื่อนไหว ออฟติคัลโฟร์ 
การติดตามวัตถุ การจับการเคลื่อนไหว เรขาคณิตแบบเอพิโพล่า การมองเห็นแบบสามมิติ ภาพในช่วงแอคทีฟ 
ระบบ การสร้างโมเดล เทคนิคการสร้างโมเดลส าหรับระบบอัตโนมัติ  ฟิวชันข้อมูล การประมาณการต าแหน่ง 
การควบคุมคุณภาพ การท าแผนที่และการท าทางหุ่นยนต์ การเฝ้าระวังการท ากิจกรรม การประมาณการ
เคลื่อนไหว ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ภาพทางชีวการแพทย์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม 

Computer vision: Image acquisition, nature of images, homogeneous 
transformations, camera technologies and vision systems design, filtering, edge detection, 
Features detection, contours, segmentation, morphological operators, camera model, intrinsic 
and extrinsic camera parameters, camera calibration, motion detection, optical flow, object 
tracking, motion capture, three-dimensional imaging: epipolar geometry, stereoscopic vision, 
active range imaging, structured lighting, modeling techniques for autonomous systems, data 
fusion, pose estimation, quality control, mapping and robot guidance, activity monitoring, 
motion estimation, autonomous systems, biomedical imaging; real case studies from medical 
or industrial business sectors 

 
240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม่  

Module: AI for Next Generation Robotics 
9((6)-6-15) 

ทฤษฎีการประมาณค่า  กลไกการเคลื่อนที่ การเจรจาแบบหลายตัวแทน ภาษาธรรมชาติ การ
เรียนรู้ของเคร่ือง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โมเดลด้านความน่าจะเป็น การสร้างแบบจ าลองและบูรณาการ
ข้อมูลภาพ สัมผัส มอเตอร์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง การสร้างพฤติกรรมในหุ่นยนต์ โมเดลเป็นฐานและโมเดล
อิสระ ฟังก์ชันค่าเป็นฐานและนโยบายกระบวนการค้นหา ค่าตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ โมเดลแบบประมาณ 
ความรู้ก่อน การรับรู้เชิงรุก ความรู้และเข้าใจเชิงพื้นที่ กลยุทธ์การประสานงานและการน าทาง แนวทางแบบ
เบย์ การเข้าใจแบบลึก ระบบจ าลอง ฝึกปฏิบัติด้วยภาษาไพตอนและเครื่องมือโอเพนเอไอ กรณีศึกษาต่าง ๆ  

Estimation theory, mobility mechanisms, multi-agent negotiation, natural language 
interfaces, machine learning, active computer vision, probabilistic models, and the modeling 
and integration of visual, haptic, auditory and motor information, reinforcement learning, 
behavior generation in robots, Model-based and model-free, value-function-based and  policy-
search methods, effective representations, approximate models, prior knowledge, active 
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perception, spatial cognition, coordinate and navigate strategies, b ayesian approaches, deep 
understanding , simulation, practice in Python and in open AI, case Study 

 
240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึ้งของเคร่ือง  

Module: Machine Deep Understanding 

9((6)-6-15) 

การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาทเทียม  เครือข่ายคอนโวลูชัน เครือข่ายแบบวนซ ้า เครือข่าย
แบบความจ าสั้น-ยาว การเพิ่มประสิทธิภาพแบบอดัม การโยนทิ้ง แบตนอม การให้ค่าเริ่มต้นแบบซาวิเอและฮี 
กรณีศึกษาด้านการแพทย์ รถยนต์ไร้คนขับ การอ่านป้ายจารจร การสร้างเพลง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
ฝึกการใช้งานด้วยไพทอนและเทนเซอร์โฟล ภาษาแห่งความไม่แน่นอน การเรียนรู้ลึกแบบเบย์ คุณภาพความ   
ไม่แน่นอน การประยุกต์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมแรง อภิปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้   
องค์ความรู้ เคร่ืองจักรความรู้สู่ระบบความรู้ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Deep learning, neural networks, convolutional networks, RNNs, LSTM, adam, 
Dropout, batch norm, Xavier/He initialization. case studies from healthcare, autonomous 
driving, sign language reading, music generation, and natural language processing, practice in 
python and in tensorflow. language of uncertainty, bayesian deep learning, uncertainty quality, 
application, deep insights, deep reinforcement learning, metacognition, cognitive learning 
theory, cognitive machine to cognitive system; real case studies from medical or industrial 
business sectors 

 
240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 

Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent Systems I 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อัจฉริยะ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in computer control 
systems and intelligent systems according to the approval granted by the Program Committee 

 
240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 

Digital Signal Processing 
3((3)-0-6) 

สัญญาณ การประมวลผลสัญญาณ  สัญญาณเวลาเต็มหน่วย ระบบเวลาเต็มหน่วย ระบบเชิงเส้นที่
ไม่แปรตามเวลา สมการผลต่างสืบเนื ่อง  การรวมยอดผลประสาน การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาต่อเนื ่อง                    
การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาเต็มหน่วย  การตอบสนองความถี่ของระบบ การสุ่มสัญญาณ และการควอนไทซ์
สัญญาณ การสุ่มสัญญาณเวลาต่อเนื่อง การออกแบบวงจรกรองอนาล็อก การแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย  การรวม
ยอดผลประสานแบบวงกลม  การรวมยอดผลประสานโดยใช้การแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย  การแปลงฟูเรียรแ์บบ
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เร็ว  การแปลงแซด พื้นที่ของการลู่เข้า  การแปลงแซดผกผัน  โพลและซีโร ฟังก์ชันถ่ายโอน  การออกแบบ
วงจรกรองดิจิทัล  

Signal; Signal processing; discrete-time signals, discrete-time systems; linear time-
invariant system; difference equation; convolution; continuous-time Fourier transform; 
discrete-time Fourier transform; frequency response of a system; sampling and quantization; 
sampling of continuous-time signals; analog filter design; discrete Fourier transform; circular 
convolution; linear convolution using discrete Fourier transform; fast Fourier transform;                    
z-transform; region of convergence; Inverse z-transform; pole and zero; transfer functions; 
digital filter design 

 
240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง 

Speech and Audio Signal Processing 
3((3)-0-6) 

การก าเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด ระบบรู้จ าเสียงพูด เทคนิคการสกัดค่าลักษณะเด่นของ
เสียงพูด สัมประสิทธิ์เค็ปสตรัมเมล การเข้ารหัสแบบท านายเชิงเส้น แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ เครือข่าย
ประสาทเทียมดีพเลิร์นนิงส าหรับการรู้จ าเสียงพูด เครื่องมือส าหรับระบบรู้จ าเสียงพูด ระบบรู้จ าเสียงพูดค า
ต่อเนื่องที่มีจ านวนค าศัพท์มาก การสร้างแบบจ าลองภาษา การสังเคราะห์เสียงพูด เทคนิคการสังเคราะห์
เสียงพูด ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูด กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

Speech production; speech perception; speech recognition systems; feature 
extraction techniques; Mel frequency cepstral coefficients; linear predictive coding; Hidden 
Markov model; deep learning neural networks for speech recognition; tools for speech 
recognition; large vocabulary continuous speech recognition; language modeling; speech 
synthesis; speech synthesis techniques; text-to-speech systems; real case studies from medical 
or industrial business sectors 

 
240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 

Principles of  Pattern Recognition 
3((3)-0-6) 

การรู ้จ ารูปแบบ ระบบรู ้จ ารูปแบบชนิดต่างๆ การเรียนรู ้แบบมีการก ากับ การเรียนรู ้แบบ           
ไม่มีการก ากับ  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเบยส์ ตัวจ าแนกรูปแบบ การจ าแนกแบบความผิดพลาดต ่าสุด ฟังก์ชัน
จ าแนก พื้นผิวการตัดสินใจ ความหนาแน่นแบบเกาส์เซียน การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบความน่าจะเป็น
สูงสุดการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบยส์ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การเลือกค่าลักษณะเด่น                
การจัดกลุ ่มแบบเคมีนส์  แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ ฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้น  โครงข่ายประสาทเทียม                   
การจ าแนกแบบตรรกศาสตต์คลุมเครือ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 
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Pattern recognition, pattern recognition systems, supervised learning, unsupervised 
learning; Bayesian decision theory; classifiers; minimum-error-rate classification; discriminant 
functions; decision surfaces; Gaussian density; maximum-likelihood parameter estimation; 
Bayesian parameter estimation; principle component analysis; feature selection; k-means 
clustering; Hidden Markov models; linear discriminant functions; neural networks; fuzzy logic 
classification; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 

Advanced Image Processing 
3((3)-0-6) 

การประมวลผลภาพ การเกิดภาพ การได้มาของภาพดิจิทัล การแสดงภาพโดยอุปกรณ์แสดง
ผลต่างๆ การประมวลผลภาพด้วยวิธีทางสถิติ และการแปลงสองมิติ การแก้ไขการบิดเบือนของภาพ ตัวกรอง
เชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การด าเนินการโมโฟโลจิคอล การเสริมการคอนทราสต์ การก าจัดสิ่งรบกวน             
การแก้ภาพเบลอ การจัดภาพเชิงเรขาคณิต การหาเส้นขอบ การสกัดลักษณะเด่น การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 
การค้นหาและติดตามวัตถุ การจ าแนกวัตถุภายในภาพ การประมวลผลภาพแบบเวลาจริง  กรณีศึกษาจริงจาก
ภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Image processing, principle of image formation; digital image acquisition; display using 
digital devices; statistic image processing and two-dimensional transforms;  image distortion 
correction; linear and nonlinear filtering; morphological operations; contrast enhancement; 
noise removal; image de-blurring; image registration; geometric transformation; edge detection; 
feature extraction; motion analysis; object tracking; object classification; real-time image 
processing; real case studies from medical or industrial business sectors  

 
240-674 การเรียนรู้ของเคร่ือง  

Machine Learning 
3((3)-0-6) 

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอยแบบเชิงเส้น โมเดลแบบเสริม ค่าความคล้ายสูงสุด  การเรียนรู้
แบบแอกทีฟ การแยกประเภทข้อมูล การถดถอยเชิงตรรกะ การปรับแต่งข้อมูล วิธีการแยกแยะข้อมูลด้วย
เวกเตอร์สนับสนุน การเลือกคุณลักษณะ วิธีการรวบวิธีค านวณ วิธีแบบบูสติงค์ ความซับซ้อน การลดความเสี่ยง        
เชิงโครงสร้าง ความยาวของค่าคุณสมบัติ โมเดลผสม การหาค่าประมาณความคล้ ายสูงสุดของพารามิเตอร์     
การผสมแบบมีเงื ่อนไข การประมาณค่าความหนาแน่นแบบไม่มีพารามิเตอร์ การเรียนรู้ แบบไม่มีผู ้สอน                 
การแบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลแบบเลือกส่วนส าคัญและส่วนที่เป็นอิสระ โมเดลมาร์คอฟ โมเดลมาร์คอฟ
แบบซ่อน โมเดลเชิงภาพ เครือข่ายเบย์เซียน ตัวอย่างวินิจฉัยทางการแพทย์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง สรุปผล  
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Supervised learning; linear regression; additive models; maximum likelihood; active 
learning; classification; logistic regression; regularization; support vector machines; feature 
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selection; combination of methods; boosting; complexity; structural risk minimization; 
description length; mixture models; Expectation–Maximization (EM); conditional mixtures;              
non-parametric density estimation; unsupervised learning, clustering; principal Component 
Analysis (PCA) and Independent Component Analysis (ICA); markov models; hidden markov 
models; Bayesian networks; medical diagnosis example; reinforcement learning, conclusion; 
real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์  

Computer Vision 
3((3)-0-6) 

หลักการส าคัญทางด้านคอมพิวเตอร์วิชัน การประมวลผลภาพในสองมิติ การวิเคราะห์ผลภาพ 
การหาขอบ ลักษณะส าคัญของวัตถุจากข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพในโดเมนความถี่และการดัดแปลงภาพเพื่อ
การสังเคราะห์ภาพด้วย เทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นในการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัตถุจริงในสามมิติ จากข้อมูล              
ที่มากกว่าหนึ่งภาพ การหาความลึกจากระบบกล้องสเตอริโอและโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมจากการเคลื่อนที่
ของกล้อง กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม  

Fundamental concepts in computer vision; 2D vision, low-level image analysis 
methods, image formation, edge detection, feature detection, image analysis in frequency 
domain, image transformations (warping, morphing, mosaics) for image synthesis; 3D vision 
methods for reconstructing three-dimensional scene using techniques; depth from stereo, and 
structure from motion; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-676 วิศวกรรมข้อมูล  

Data Engineering 
3((3)-0-6) 

แนะน าวิศวกรรมข้อมูล, การท าความสะอาดข้อมูล, อีทีแอล, ไปป์ไลน์ข้อมูลอัตโนมัติ, การบูรณา
การข้อมูล, เอสคิวแอล และ โนเอสคิวแอล, สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่, การสตรีมข้อมูล, ข้อมูลเสมือน, 
แนวคิดวิทยาการข้อมูล การโปรแกรม กรณีศึกษา 

Introduction to data enigeering, data cleansing, ETL, automate data pipelines, data 
integration, SQL and NoSQL, big data architecture, data streaming, data virtualization, data 
science concept, programming, case Study 

   
240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 

Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent Systems II 
3((3)-0-6) 

หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อัจฉริยะ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
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Special topics in the development of the new technology in computer control 
systems and intelligent systems according to the approval granted by the Program Committee 

 
ก.3 รายวิชาสัมมนา 

200-502 สัมมนาวิศวกรรม 
Seminar in Engineering 

1(0-2-1) 

การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่น ๆ เพื่อหาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวข้อทาง
วิศวกรรมในสาขาวิชาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพื่อฝึกฝนทักษะการ
อ่าน การเขียน และการน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าในการเตรียมการของ
อาจารย์ประจ าวิชา หรือคณาจารย์สาขาวิชา การน าเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้สาขาวิชาเพื่อมาแก้ปัญหา  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of 
interested in engineering program and related areas; participation in presentation and 
discussion in seminar in order to train research publication reading, writing, and presentation 
skills under supervision of course instructors; presentation of knowledge application to solve 
problems 

 
240-702    สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 

Seminar II  (Research Proposal Writing) 
1(0-2-1) 

การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวชิาการ ในหัวข้อทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวชิาฯ เพื่อ
ฝึกฝนทักษะการเขียนและการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of 
interested in computer engineering and related areas; participation in presentation and 
discussion in the department seminar in order to train research proposal writing and 
presentation skills  

 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพื่อหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง การเข้าร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาฯ เพื่อ
ฝึกฝนทักษะการเขียนและน าเสนอบทความวิจัย  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of 
interested in computer engineering and related areas; participation in presentation and 



49 
 

 

discussion in department seminar in order to train research proposal writing and presentation 
skills 

 
ก.4 รายวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ระดับปรญิญาโท 

240-800  วิทยานพินธ ์
Thesis 

21(0-63-0) 

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม  เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  และ
เขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

Research on topics of interested in computer engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in 
proper form 

 
240-801 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
36(0-108-0) 

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม  เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  และ
เขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

Research on topics of interested in computer engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in 
proper form 

 
240-802 สารนิพนธ์ 

Minor Thesis 
6(0-18-0) 

ศึกษาค้นคว้าอิสระหรือศึกษาวิจัยอิสระในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม  เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน  และเขียนสารนิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม  

Independent study on topics of interested in computer engineering under the 
supervision of advisors; presentation and oral examination every registered semester; 
preparation of thesis in proper form 
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ระดับปริญญาเอก 
240-900 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
48(0-144-0) 

ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม  เสนอผลงานต่อที่ประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  และ
เขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบที่เหมาะสม 

Research on topics of interested in computer engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in 
proper form 
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3.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแ
หน่ง
ทาง 
วิชาก
าร 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 
และ

ผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายสินชัย  กมลภิวงศ ์ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2542 
 

2530 
2527 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Electrical and 
Communications Engineering 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

The University of New South Wales, 
Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 111 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายทวีศกัดิ์  เรอืงพีระกุล ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2538 
2534 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Electrical Engineering 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Santa Clara University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 113 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2543 
2540 
2532 

Ph.D. 
M.Phil. 
วศ.บ. 

Computer Science 
Computer Science 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

University of Manchester, U.K. 
University of Manchester, U.K. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 115 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายธเนศ  เคารพาพงศ ์ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

2544 
 

2542 
 

2533 

Ph.D. 
 

D.E.A. 
 

วศ.บ. 

Systems Automatiques 
 
Systems Automatiques  
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Institut National Polytechnique de 
Toulouse, France 
Institut National Polytechnique de 
Toulouse, France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 117 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายมนตรี  กาญจนะเดชะ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2543 
2538 
2533 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Electrical Engineering  
วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Old Dominion University, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 119 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแ
หน่ง
ทาง 
วิชาก
าร 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 
และ

ผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

6 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางทศพร กมลภิวงศ ์ ปริญญาโท 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2541 
 

2534 
2529 

M. Eng. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Communication 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

The University of New South Wales, 
Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 121 

7 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 

 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2543 
2539 

Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Computer Science 
Computer Science 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

Portland State University, U.S.A. 
California State University Chico, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 123 

8 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายสุนทร วทิูสุรพจน ์ ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
 

2532 
2528 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Telecommunications  
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า  

Swinburne University of Technology, 
Australia 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 125 

9 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาววรรณรัช สนัตอิมรทัต 

 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2543 
2540 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Computer Science 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

University of Manchester, U.K. 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 128 

10 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายนิคม   สุวรรณวร ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาตร ี

2549 
 

2546 
 

2542 

Ph.D. 
 

D.E.A. 
 

วศ.บ. 

Physique 
  
Systèmes Électroniques de 
Traitement de l’Information 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

Université Paris-Sud École Doctoral STITS  
, France 
Université Paris-Sud École Doctoral STITS  
, France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 139 

11 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายปัญญยศ ไชยกาฬ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 
2545 
2542 

ปร.ด. 
วศ.ม 
วศ.บ 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯ ลาดกระบัง 

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 131 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแ
หน่ง
ทาง 
วิชาก
าร 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงาน
สอน 
และ

ผลงาน
ทาง 

วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

12 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาวเพช็รัตน์  สรุิยะไชย ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตร ี

2554 
2545 

 
2543 

Ph.D. 
M.S. 

 
B.S. 

Computer Science 
Electrical & Computer 
Engineering  
Electrical & Computer 
Engineering 

Lancaster University, U.K.  
Carnegie – Mellon University, U.S.A. 
 
Carnegie – Mellon University, U.S.A. 

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 133 

13 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายวชรนิทร์ แก้วอภิชัย ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2546 
2544 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
วิศวกรรมระบบควบคุม 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 135 

14 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน ์

 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
2543 
2534 

Dr.Agr. 
M.Agr. 
วศ.บ. 

Agricultural Science 
Agricultural Science 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Kyoto University, Japan 
Kyoto University, Japan 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 137 

15 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายไพจิตร กชกรจารุพงศ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2555 
2541 
2534 

Ph.D. 
วศ.ม. 
วท.บ. 

Information Science 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

University of Glasgow, U.K. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 139 

16 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายอนนัท์  ชกสุริวงค ์

 
ปริญญาเอก 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาตร ี

2550 
 

2546 
 

2540 

Ph.D. 
 

D.E.A. 
 

วศ.บ. 

Sciences et Technologies 
Industrielles 
Imagerie, Vision, Robotique 
 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

Universite´ d’Orleans, France 
 
Institut National Polytechnique de 
Gronoble (INPG), France 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 141 

17 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายธนาธิป  ลิ่มนา ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2553 
2550 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 143 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ 
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปีการศึกษา 
ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาวสกุณา เจรญิปัญญาศกัดิ ์
 

ปริญญาเอก 
 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
 
 

2544 
2540 

Ph.D. 
 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Reseaux, 
Telecommunications, 
Systems 
วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโทรคมนาคม 

Institut National Polytechnique de 
Toulouse, France  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสยาม 

ดูภาคผนวก  ข  
หน้า 130 

ดูภาคผนวก  ข 
หน้า 145 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวอารีย์ ธรีภาพเสร ี ปริญญาเอก 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2548 
 

2544 
2543 
2540 

Ph.D. 
 

D.E.A. 
Maitrise 
วศ.บ. 

Computer Science 
Informatique Systems 
Et Communication  
Informatique 
วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

University Grenoble 1, France 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 นักศึกษาทุกคนต้องมีหัวข้องานวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ
ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ผู ้ควบคุม มีขอบเขตการวิจัยและแผน               
การท างานที่ชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามรูปแบบ                  
ที่ก าหนด เสนอวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 หัวข้องานวิจัยหรือการค้นความอิสระเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จะก าหนดโดยการส ารวจสภาพของปัญหา
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสหวิทยาการในโลกปัจจุบัน รวมถึงโจทย์ปัญหาวิจัยจากภาคเอกชนผ่านทางอาจารย์          
ประจ าหลักสูตรฯ เพื่อให้มีการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน าผลงานไปทดลองใช้งานจริง                    
กับผู้ใช้หรือภาคเอกชน  

ระดับปรญิญาโท  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 วิทยานพินธ์ เปน็งานวิจัยเชงิลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือการน าความรู้
ทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้วจิัยร่วมกับสาขาวิชาการดา้นอ่ืน ๆ  อนัจะน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง  
 สารนิพนธ์ เป็นการค้นคว้าอิสระหรือการศึกษาวิจัยอิสระ โดยอาศัยการอ่าน การรวบรวม วิเคราะห์ การกลั่นกรอง
ความรู้ และสาระในเนื้อหาตา่ง ๆ ที่มีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้วมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้น าไปใชป้ระโยชน์ได้จริง 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

เพื่อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือโครงการทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3) สามารถด าเนินงานวิจัย โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ เพื่อ

หาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยส าคัญ 
4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถ

น าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 
5) สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการ  กับ

บริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6) สามารถสังเคราะห์องค์ความรูท้างด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
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5.3 ช่วงเวลา  

หลักสูตรระดับปรญิญาโท  
- หลักสูตรแผน ก1  

  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศกึษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
- หลักสูตรแผน ก 2  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศกึษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
- หลักสูตรแผน ข  

ภาคการศึกษาที่1 ของปีการศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
5.4 จ านวนหนว่ยกิต    

หลักสูตรปริญญาโท  
- แผน ก1 มีจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
- แผน ก2  มีจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร  21 หน่วยกิต 
- แผน ข  มีจ านวนหน่วยกิตสารนิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร   6 หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาเอก  
- แบบ 1.1  มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1  มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต  
- แบบ 2.2  มีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
1) หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานพินธ์และสารนิพนธ์ 
2) นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอกต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กอ่นการเข้าเรียน

ในภาคการศึกษาแรก 
3) นักศึกษาปริญญาโทแผน ก ควรสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์  ภายในปีการศึกษาแรก   
4) นักศึกษาแผน ข ควรสอบผ่านการประมวลความรอบรู้  ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศกึษาที่  2    

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

โดยน าเสนอเป็นภาษาไทย 1 ครั้ง และภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง ให้กับกรรมการวิชาการของสาขาวิชาตลอด
ระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

2) นักศึกษาแผน ก ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                     
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

3) นักศึกษาแผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
4) นักศึกษาแผน ข ต้องเสนอสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ                     

ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5) นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก าหนด 



57 
 

 

6) ข้อก าหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563  

ระดับปรญิญาเอก  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิทยานพินธ์ เปน็งานวิจัยเชงิลึกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือการน าความรู้
ทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้วจิัยร่วมกับสาขาวิชาการดา้นอ่ืนๆ อนัจะน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริง  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถวางแผน ก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการท าวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือโครงการ

ทางวิชาการอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง      

มีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3) สามารถด าเนินงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  ระเบียบวิธี

วิจัย   และการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิมหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่าง                
มีนัยส าคัญ 

4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการเขียน รวมทั้งสามารถ
น าเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 

5) สามารถสืบค้น ตีความ และใช้ความรู้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการ                   
กับบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

6) สามารถประเมินและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค ์
5.3 ช่วงเวลา  

- หลักสูตรแบบ  1.1   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
- หลักสูตรแบบ  2.1   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
- หลักสูตรแบบ  2.2 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต    
- หลักสูตรแบบ  1.1   
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
- หลักสูตรแบบ  2.1   
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
- หลักสูตรแบบ  2.2 
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
1) หลักสูตรมีการแนะน าแนวทางการท าวิทยานพินธ์ 
2) นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรก 
3) นักศึกษาควรสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน 2 ภาคการศึกษาของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์   
4) นักศึกษาแบบ 1.1 ควรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ภายในปีการศึกษาแรก   
5) นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 ควรสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในปี

การศึกษาที่ 2   
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2) นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยน าเสนอเป็นภาษาไทย 1 

คร้ัง และภาษาอังกฤษ 1 คร้ัง ให้กับกรรมการวิชาการของสาขาวิชาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 
3) นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4) นักศึกษาต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ก าหนด 
5) ข้อก าหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1 ระดับปริญญาโท 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. สามารถประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อแก้ปัญหาใน 
พหุศาสตร์ต่างๆ 
(Multidisciplinary 
applications) 

 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
- มีการสอนการออกแบบการวิจยั การพัฒนา 
การแก้ปัญหาที่ใช้กรณีศึกษาจรงิผ่าน
กระบวนการศึกษาเชงิบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน เพื่อให้นักศึกษาสัมผัสการท างาน
จริง  

- จ ัดให ้ม ีการน  าเสนอความก ้าวหน ้าของ
วิทยานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน าจากคณาจารย์ 
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่สนใจ 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา 
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การแพทย์ในภาคใต ้

2. มีการคิดเชิงวิเคราะห์
และ ความคิดอย่างมี
ระบบ (analytic and 
systematic thinking) 

 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 
- มีการใช้กรณีศึกษาจริงผ่านกระบวนการศึกษา

เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน เพื่อให้
นักศึกษาสัมผัสการท างานจริง  

-  จัดการเรียนการสอนที ่มีการมอบหมายงาน
เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผน
เชิงระบบ เพื่อฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหา โดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

- มีการเรียนการสอนนอกสถานที ่เช่น จัดให้
นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน  

- เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ 
-  จ ัดให ้ม ีการน  า เสนอความก ้าวหน ้าของ

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน า
จากคณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่สนใจ 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และ
เทคนิคในแขนงต่างๆ ของศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอรเ์ข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสมในการท างานด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การแพทย์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

3. มีทักษะการสื่อสาร 
การท างานเปน็ทีม และ
การประสานงาน 
(Communication , 
Teamwork and 
Collaboration) 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นกัศึกษาท างาน
เป็นทีมมีการประสานงานกันภายในทีม 

- มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการ
น าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน การสื่อสาร
กับบุคคลหลายกลุ่ม การตั้งค าถาม และการ
ตอบค าถาม 

- เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ 
-  จ ัดให ้ม ีการน  า เสนอความก ้าวหน้ าของ

วิทยานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน าจากคณาจารย์ 
เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่สนใจ 

PLO3: แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสารและประสานงานกบัเพื่อน
ร่วมงานเพื่อให้งานถูกต้องและส าเร็จได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

4. มีทักษะการปรับตัว
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Adaptability 
and Life-long 
Learning) 

- เข ้าร ่วมงานประช ุมทางว ิชาการ เพ ื ่อให้
นักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษารู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

PLO4: แสดงออกถ ึ งท ักษะการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มีจรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
(Ethical, Social and 
Personal 
Responsibilities) 

- การสอดแทรกจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพใน
วิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับ 

- สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์
ของเพื ่อนมนุษย์เป็นกิจที ่หนึ ่งของคณะฯ/
มหาวิทยาลัย 

-  สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน 
และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน
การท างานวชิาชีพด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเองต่อสังคม 
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1.2 ระดับปริญญาเอก 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

1. สามารถสร้างและ
ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวชิา วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อ
แก้ปัญหาในพหุศาสตร์ 
(Multidisciplinary 
applications) 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
- มีการสอนการออกแบบ การพัฒนา การบูร

ณาการ การแก้ปัญหาที่ใช้กรณศีึกษาจริง
ผ่านกระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน เพื่อให้นักศึกษาสัมผัส
การท างานจริง  

- จ ัดให้ม ีการน าเสนอความก้าวหน้าของ
ว ิทยาน ิพนธ ์  เพ ื ่ อร ับค  าแนะน  าจาก
คณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่สนใจ 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร 
กรรม และการแพทย์ในภาคใต ้

2. มีทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ และ 
ความคิดอย่างมีระบบ
(Innovative thinking 
and systematic 
thinking) 

 
 
 
 
 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎ ี
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 
- มีการใช้กรณีศึกษาจริงผ่านกระบวนการ

ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน เพื่อให้นักศึกษาสัมผัสการท างาน
จริง  

- จัดการเรียนการสอนที่มีการมอบหมายงาน
เพื ่อฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
วางแผนเชิงระบบ เพื ่อฝ ึกให้น ักศึกษา
แก้ปัญหา โดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

- มีการเรียนการสอนนอกสถานที่เช่นจัดให้
นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 

- จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของ
วิทยานพินธ์ เพื่อรับค าแนะน าจาก
คณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผูท้ี่สนใจ 

PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือก
วิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
การแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 

3. มีทักษะการสื่อสาร 
การท างานเปน็ทีม มี
ภาวะการเป็นผู้น า และ
การประสานงาน 
(Communication,  
Teamwork and 
Collaboration) 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาท างาน
เป็นทีม มีการประสานงานกันภายในทีม 

- มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการ
น าเสนอผลงาน การเขียนรายงาน  
การสื ่อสารกับบุคคลหลายกลุ ่ม การตั้ง
ค  าถาม และการตอบค  าถาม  เพ ื ่ อรับ
ค าแนะน าจากคณาจารย์ เพื ่อนร่วมงาน 
และผู้ที่สนใจ 

- น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น าใน
การท างานทางวชิาชีพร่วมกันและใน
การพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

- จ ัดให้ม ีการน าเสนอความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ 

- จัดให้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยที่ได้ใน
วารสารวิชาการ 

4. มีทักษะการปรับตัว
และการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต (Adaptability 
and Life-long 
Learning) 

- เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การมอบหมายงานที ่ม ีล ักษณะให้ม ีการ
ค้นคว้าเพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษารู ้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของ
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5. มีจรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อ 
ตนเองและสังคม 
(Ethics, Social and 
Personal 
Responsibility) 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- สนับสนนุการร่วมโครงการในวันถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกจิที่หนึ่งของ
คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

-  สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียน
การสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

- สนับสนนุการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน
การท างานวชิาชีพและวชิาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง
ต่อสังคม 

 



63 

 

2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
  
2.1 ระดับปริญญาโท 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active citizen) 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์ในภาคใต้ 

     

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และเทคนิคในแขนงต่างๆ ของศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมในการท างานดา้น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์ 

     

PLO3: แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับเพื่อน
ร่วมงานเพื่อให้งานถูกต้องและส าเร็จได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

     

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  

 
   

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวิชาชีพด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อสังคม 
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2.2 ระดับปริญญาเอก 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active citizen) 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร กรรม และการแพทย์ในภาคใต้ 

     

PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 

     

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น าในการท างานทางวิชาชีพร่วมกันและใน
การพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของ
ศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  

 
   

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวิชาชีพและวิชาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อ
สังคม 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู ้ใน
 สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง และ
ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา  
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติส าหรบัระดบัปริญญาเอก 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 



66 

 

  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ
สังคมที่กว้างขวางขึ้น 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนา
 นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
  2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
   แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
 ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.4 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
     ระดับปริญญาโท 

  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหา ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์
ในภาคใต้ 

 

 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 



 
 
 

  

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และเทคนิคในแขนงต่างๆ ของ
ศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมใน
การท างานดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์ 

 
 

    
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  

PLO3: แสดงออกถ ึงความสามารถในการส ื ่อสารและ
ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานถูกต้องและส าเร็จได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 

   
 

  
 

   
 

    
 

 
 

  
 

 
 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



 
    

 
    

 
  

 
 
 

  
 

  

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวิชาชีพด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเองต่อสังคม 
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 ระดับปริญญาเอก 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร กรรม และ
การแพทย์ในภาคใต้ 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

    
 

    
 

 
 

  
 

PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น าในการท างานทางวิชาชีพ
ร่วมกันและในการพัฒนาวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   
 

  
 

    
 

    
 

 
 

  
 

 
 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยน 
แปลงอย่างรวดเร็วของศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

   
 

   
 

  
 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวิชาชีพและ
วิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเองต่อสังคม 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวดัและการประเมินผล           
 
 ระดับปรญิญาโท 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา 
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และการแพทย์ในภาคใต้ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
- มีการสอนการออกแบบการวิจยั 
การพัฒนา การแก้ปัญหาที่ใช้
กรณีศึกษาจริงผ่านกระบวนการ
ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน เพื่อให้นักศึกษาสัมผัส
การท างานจริง  

- จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน า
จากคณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ที่สนใจ 

- ประเมินจากสอบ
ข้อเขียน 

- ประเมินจากรายงาน และ
การอภิปรายกลุ่ม  การ
เสนอความคิดเห็นทาง
วิชาการ 

- ประเมินจากการ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในงานประชุม
ทางวชิาการหรือ
วารสาร 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และ
เทคนิคในแขนงต่างๆ ของศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน
อย่างเหมาะสมในการท างานดา้น
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การแพทย์ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 
- มีการใช้กรณีศึกษาจริงผ่าน

กระบวนการศึกษาเชงิบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน เพื่อให้
นักศึกษาสัมผสัการท างานจริง  

-   จ ัดการเร ี ยนการสอนท ี ่ ม ีการ
มอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการคิด
เชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ 
เพื่อฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหา โดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

- มีการเรียนการสอนนอกสถานที่เช่น 
จัดให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน  

- เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ 
- - จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อ
รับค าแนะน าจากคณาจารย์ เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ที่สนใจ 

- ประเมินจากโครงรา่ง
วิทยานพินธ์ และ
ความก้าวหน้าของงาน 

- ประเมินจากการรายงาน
ความก้าวหน้า การอภิปราย
แสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการ การเขียนผลงาน
ทางวชิาการ และการ
น าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมทาง
วิชาการหรือการเขียน
ผลงานทางวชิาการระดบั
วารสาร  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

PLO3: แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสารและประสานงานกบัเพื่อน
ร่วมงานเพื่อให้งานถูกต้องและส าเร็จ
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นกัศึกษา
ท างานเปน็ทีมมีการประสานงานกัน
ภายในทีม 

- มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกการน าเสนอผลงาน การเขียน
รายงาน การสื่อสารกับบุคคลหลาย
กลุ ่ม การตั ้งค าถาม และการตอบ
ค าถาม 

- เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ 
- - จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน า
จากคณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้
ที่สนใจ 

- สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของน ักศ ึกษา
ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม การ
น าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

- ประเมินความสม ่าเสมอ
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- เข ้าร ่วมงานประชุมทางวิชาการ 
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปรับตัว
ให้เข้ากับบุคคลอ่ืนและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มี
การค้นคว้าเพื ่อจะสามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

- จ ั ดการ เร ี ยนการสอน เน ้ น ใ ห้
นักศึกษารู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- ประเมินจากทักษะการพูด
ในการน าเสนอผลงาน 

- ประเม ินจากท ักษะการ
เขียนรายงาน 

- ประเมินจากการอภิปราย
ภายในห้องสัมมนา และ
การรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 
 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน
การท างานวชิาชีพด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตนเองต่อสังคม 

- ก า ร ส อ ด แ ท ร ก จ ร ิ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณวิชาชีพในวิชาเรียน
ที่เก่ียวข้องกับ 

- สนับสนนุการร่วมโครงการในวนั
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนษุย์เปน็
กิจที่หนึ่งของคณะฯ/
มหาวิทยาลยั 

- สอดแทรกจิตส านึกของการถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และ
การท ากิจกรรมของนักศึกษา 

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก  ค ว า ม
น่าเชื่อถือและความถูกต้อง
ในกระบวนการวิจัย  และ
การอ ้างอ ิ งผลงานอย ่าง
เหมาะสม 

- ประเมินความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลา  
การแต ่ งกาย และความ
พร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาวิชา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- สนับสนนุการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม 

- ประเมินจากการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าตรงเวลา และ
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร
รายงานความก้าวหน้า  

- ประเมินจากกิจกรรมที่
นักศึกษาได้เข้าร่วม 
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ระดับปรญิญาเอก 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร 
กรรม และการแพทย์ในภาคใต ้

- จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มี
เนื ้อหาสอดคล้องกับศาสตร์ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

- จัดให้มีการสืบค้นและรายงาน
ความก้าวหน้าใหม่ในศาสตร์ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชา
สัมมนาและบางรายวิชา 
โดยเฉพาะการสอบรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์

- ท าวิทยานิพนธ์ที่มีการสืบค้น 
ทดลอง วิเคราะห์ และบูรณาการ
เพื่อสังเคราะห์และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาในศาสตร์
ต่างๆ 

- ประเมินจากสอบข้อเขียน 
- ประเมินจากรายงาน และการ

อภิปรายกลุ่ม การเสนอความ
คิดเห็นทางวิชาการ 

- ประเมินจากการน าเสนอผล 
งานทางวชิาการในงานประชุม
ทางวชิาการหรือวารสาร 

- ประ เม ินจากการอภ ิปราย
ภายในห้องสัมมนา และการ
ร า ย ง า น ค ว า ม ก ้ า ว ห น้ า
วิทยานิพนธ์ 

PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือก
วิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใน
การแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎ ี
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 
- มีการใช้กรณีศึกษาจริงผ่าน

กระบวนการศึกษาเชงิบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน เพื่อให้
นักศึกษาสัมผสัการท างานจริง  

- จ ัดการเร ียนการสอนท ี ่ม ี การ
มอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิง
ร ะบบ  เพ ื ่ อ ฝ ึ ก ให ้ น ั ก ศ ึ กษ า
แก้ป ัญหา โดยใช ้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

- มีการเรียนการสอนนอกสถานที่
เช่นจัดให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาดู
งาน 

- จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ เพื่อรับ

- ประเมินจากโครงรา่ง
วิทยานพินธ์ และความกา้ว 
หน้าของงาน 

- ประ เม ินจากการรายงาน
ความก้าวหน้า การอภิปราย
แ ส ด ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ท า ง
วิชาการ การเขียนผลงานทาง
ว ิชาการ และการน  าเสนอ
ผลงาน 

- ประเม ินจากการน  า เสนอ
ผลงานในงานประช ุมทาง
วิชาการและการเขียนผลงาน
ทางวิชาการระดับวารสาร  

-  ประเม ินจากการอภิปราย
ภายในห้องสัมมนา และการ
ร า ย ง า น ค ว า ม ก ้ า ว ห น้ า
วิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ค าแนะน าจากคณาจารย์ เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ทีส่นใจ 

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น า
ในการท างานทางวชิาชีพร่วมกนัและ
ในการพัฒนาวิชาการดา้นวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษา
ท างานเป็นทีม มีการประสานงาน
กันภายในทีม 

- มีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกการน าเสนอผลงาน การเขียน
รายงาน การสื่อสารกับบุคคลหลาย
กลุ ่ม การตั้งค าถาม และการตอบ
ค  าถาม  เพ ื ่ อร ับค  าแนะน  าจาก
คณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่
สนใจ 

- น  า เสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการ 

- จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้า
ของวิทยานิพนธ์ 

- จัดให้มีการตีพิมพ์ผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้ในวารสารวิชาการ 

-  สังเกตพฤติกรรมและการ   
   แสดงออกของนักศึกษาขณะท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
- การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
- ประเมินความสม ่าเสมอการเข้า 
  ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
- ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทัน
ต่อการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว
ของศาสตร์ด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- จัดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่มุ่งเน้น 
การสืบค้น การอ้างอิง และ
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
เหมาะสม   

- จัดให้มีการสืบค้นและรายงาน
ความก้าวหน้าใหม่ในศาสตร์ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวิชา
สัมมนาและบางรายวิชา 

- ประเมินจากทักษะการพูดในการ 
  น าเสนอผลงาน 
- ประเมินจากทักษะการเขียน 
  รายงาน 
- ประเมินจากการอภิปราย 
  ภายในห้องสัมมนา และการ   
  รายงานความก้าวหน้า  
  วิทยานพินธ ์

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน
การท างานวิชาชีพและวิชาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง
ต่อสังคม 

- จัดให้มีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่มุ่งเน้น 
การสืบค้น การอ้างอิง และ
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
เหมาะสม   

- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ  ใน
รายวิชาต่างๆ 

- ประเมินจาก ความนา่เชื่อถือ
และความถูกต้องใน
กระบวนการวิจัย  และการ
อ้างอิงผลงานอย่างเหมาะสม 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลา  
การแต่งกาย และความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยปลูกฝงัให้นักศึกษาควร
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง โดยการส่งงานตาม
ก าหนด การน าเสนองาน 
ก าหนดให้นักศึกษาควรเข้าร่วม
รับฟัง ซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นต่องานของนักศึกษาผู้อืน่
อย่างเหมาะสม  

- จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน ์

- ประเมินจากการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าตรงเวลา และ
การมีส่วนร่วมในการรายงาน
ความก้าวหน้า  

- ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก ิ จ ก ร รมที่
นักศึกษาได้เข้าร่วม 
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    5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping) 
ระดับปรญิญาโท 

 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม  3((3)-0-6)     

200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1(0-2-1)      
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 1(0-2-1)      
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั) 1(0-2-1)      
240-800 วิทยานิพนธ ์ 21(0-63-0)      
240-801 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0)      
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ       
240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสูง และการประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6)      
240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเวบ็แบบหลาย
แพลตฟอร์ม 

6((3)-6-9) 
     

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 

6((3)-6-9) 
     

240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 3((3)-0-6)      
2. กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์       
240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5)      
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสงู 3((3)-0-6)      
240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3((3)-0-6)      
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3((3)-0-6)      
240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย 6((4)-4-10)      
240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง 6((4)-4-10)      
240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1 3((3)-0-6)      
3. กลุ่มวิชาระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง       
240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝงัตัวและเวลาจริง 3((3)-0-6)      
240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต ่าและการเขียน
โปรแกรม 

6((3)-6-9) 
     

240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง1 3((3)-0-6)      
4. กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์       
240-550 ชุดวิชาความมั่นคงไซเบอร์  6((3)-6-9)      
240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน  3((3)-0-6)      
240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3((3)-0-6)      
5. กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ       
240-570 การประมวลผลภาพ 3((3)-0-6)      
240-571 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6)      
240-572 ชุดวิชาแมชชนีวิชนั 9((6)-6-15)      
240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม่ 9((6)-6-15)      
240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึง้ของเคร่ือง 9((6)-6-15)      
240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 3((3)-0-6)      



77 

 

ระดับปรญิญาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม (Research Methodology in 
Engineering) 

3((3)-0-6) 
    

200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1(0-2-1)      
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 1(0-2-1)      
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั) 1(0-2-1)      
240-900 วิทยานิพนธ ์ 48(0-144-0)      
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ       
240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิง่ 

3((3)-0-6) 
     

240-611 เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมายและการประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6)      
240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใช้ที่มีความพิการ 3((3)-0-6)      
240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 3((3)-0-6)      
2. กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์       
240-630 ระบบกระจายสมัยใหม่ 3(3-0-6)      
240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3((3)-0-6)      
240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์ 3((3)-0-6)      
240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 3((3)-0-6)      
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 3((3)-0-6)      
4. กลุ่มวิชาระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง       
240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิตอลเพื่อทดสอบ 3((3)-0-6)      
240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียนโปรแกรมแบบมัลติ
คอร์ 

3((3)-0-6) 
     

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 2  3((3)-0-6)      
4. กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์       
240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 3((3)-0-6)      
240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครือข่าย 3((3)-0-6)      
240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขั้นสูง 3((3)-0-6)      
240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่ายทาง
สาย 

3((3)-0-6) 
     

240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 3((3)-0-6)      
5. กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ       
240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6)      
240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง 3((3)-0-6)      
240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 3((3)-0-6)      
240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 3((3)-0-6)      
240-674 การเรียนรู้ของเครื่อง  3((3)-0-6)      
240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3((3)-0-6)      
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รายวิชา 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

240-676 วิศวกรรมข้อมูล  3((3)-0-6)      
240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อัจฉริยะ 2 

3((3)-0-6) 
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธก์ารเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ระบุให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษา) 
 
ระดับปรญิญาโท แผน ก1  และ แผน ก2 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 ท าวิจัยความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการท าวิจัย และเร่ิมต้นท าวิจัยได้ 

2 ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

ระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 อธิบายความรู้ดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้   

2 ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านสารนิพนธ์ 

 

ระดับปรญิญาเอก (แบบ 1.1 และ แบบ 2.1) 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 ท าวิจัยและอธิบายความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการท าวิจัย ตั้งโจทย์วิจยัและเร่ิมต้นท าวิจัยได ้

2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ทั้ง
เชิงกว้างและลึกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

ระดับปรญิญาเอก(แบบ 2.2) 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 ท าวิจัยและอธิบายความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการท าวิจัย 

2 เร่ิมต้นท าวิจัยได ้

3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

4 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์และสามารถวิเคราะห์ ประมวลผล และถ่ายทอด  
องค์ความรู้ได้ทั้งเชิงกว้างและลึกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษา
ระดับชัน้บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  (ภาคผนวก ญ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) ประเมินจากผลการเรียนและผลการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการน าเสนอ การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์หรือสิทธิบัตร ทั้งด้านจ านวนและคุณภาพต่อจ านวนนักศึกษา  
2) ประเมินจากการน าผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ 
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563                
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3.1  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

แผน ก1   
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน และ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
และ 

 3) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั  และ 
 4) เกณฑ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบัชัน้บัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ)  

แผน ก2     
 1) ศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร                

ไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00  และ 
 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน และ 
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 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 

 4) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั  และ 
 5) เกณฑ์อ่ืน ๆ ให้  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชัน้บณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ) 

แผน ข     
 1) ศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่

ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00  และ 
 2) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก

เปล่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 3)  ส าหรับรายงานสารนพินธ์หรือสว่นหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ตอ้งได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งที่สืบคน้ได ้
 4) เสนอสารนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้อง

เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน และ 
 5) เขียนร่างบทความน าเสนอผลงานวิจัยเพื ่อสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมส่งที ่ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
และ 

 6) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั  และ 
 7) เกณฑ์อ่ืน ๆ ให้  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชัน้บณัฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ) 

ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Degree (แผนการศึกษาหลักสูตรร่วม) นักศึกษาจะต้องเป็น
ผู้ที่เข้าศึกษาแบบเต็มเวลาจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ใน 
MOU ทั้งนี้ ต้องส าเร็จการศึกษาตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณา MOU ในข้อที่ 5 ผู้ที่เขา้รว่ม 
Dual Program ได้ ต้องมีระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษสอดคล้องกับที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดไว้แล้ว และ 

- การให้ปริญญาทั้ง 2 สถาบัน ต้องส าเร็จการศึกษา ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00  และ 

- การเสนอวิทยานิพนธ์และการสอบผ่านการสอบปากเปล่าในขั้นสุดท้าย ตาม MOU ได้ก าหนด
ข้อตกลงไว้ ใน CO-ADVISING ARRANGEMENT ใน section ที่ 2 Academic Provisions แล้ว 
และ 
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- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู ้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืน  และ 

- จากข้อมูลท้ายตารางเทียบเคียงรายวิชา นักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์บทความในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ และการส าเร็จการศึกษาต้องมีผลสัมฤทธิ์ และ/หรือ
ผลงานตีพิมพ์อย่างน้อยตามที่ถูกก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 

3.2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต         
แบบ 1        

 1) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั  และ 
 2) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (qualifying exam) และ 
 3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
และ  

 4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน และ 

 5) เกณฑ์อ่ืนๆ ให้  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ) 
แบบ 2          

 1) ศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่
ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00  และ 

 2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั  และ 
 3) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (qualifying exam) และ 
 4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 5) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ ยกเว้นหากมีข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน และ 

 6) เกณฑ์อ่ืนๆ ให้  เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ญ) 

ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Degree (แผนการศึกษาหลักสูตรร่วมกับสถาบัน Kanazawa 
University ประเทศญี่ปุ่น) การให้ปริญญาระดับปริญญาเอกแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา อาจได้รับปริญญาจากสอง
สถาบ ัน โดยจะต ้องเป ็นไปตามระเบ ียบบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัยฯและ เป ็นไปตาม Memorandum on the 
Implementation of the Double-Degree Doctor’s Program between the Graduate School of Natual 
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Science and Technology, Kanazawa, Japan and the Faculty of Engneering, Prince of Songkla 
University, Kingdom of Thailand และ Agreement on the Double-Degree Doctor’s Program between 
the Graduate School of Natual Science and Technology, Kanazawa, Japan and the Faculty of 
Engneering, Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

สาขาวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยเปิดช่องทางส าหรับผู้เรียนเพื่อให้สามารถท าการร้องเรียนได้หลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของหลักสูตรฯ ผู้บริหารสาขาวิชาฯ คณาจารย์สาขาวิชาฯ การเข้าพบ
อาจารย์ หรือการยื่นค าร้องผ่านฝ่ายวิชาการของคณะฯ 

4.1 หลังจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความประสงค์ขอดูผลการเรียน ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
4.1.1  กรอกแบบฟอร์ม สน.78 ค าร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ 

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4.1.2  ยื่นเพื่อขอความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงนาม 
4.1.3  น าเอกสาร สน.78 ยื่นที่กองทะเบียนเพื่อด าเนนิการส่งเร่ืองไปยงัคณะและอาจารย์ประจ า

รายวิชา 
4.1.4  นักศึกษารอผลการพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และสง่ผ่านมายัง

หลักสูตร 
4.1.5  เมื่อได้รับมติจากที่ประชุมหลักสูตรจะแจ้งนักศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจโดย

สอบถามนักศึกษาถึงระบบการอุทธรณ์เพื่อน าไปวางแผนและปรับปรุงต่อไป 
4.2.  ผลของกระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าว จะถูกน าไปเสนอในการประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในการทวนสอบ

กระบวนการอุทธรณ์ดังกล่าวต่อไป 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  
1) สนับสนนุให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2) สนับสนนุให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การ
สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 

 2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างครูมืออาชีพ การสอน
แบบ  active learning 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) สนับสนนุการพัฒนาสื่อการสอน ต าราที่มาจากผลงานวิจัย 
4) สนับสนนุการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
5) สนับสนุนการดูงาน หาโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ชุมชน เพื่อก าหนดหัวข้อวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาในระดบัมหาวิทยาลยั 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) คณะให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
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2) คณะมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายราย
เดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1) พ ั ฒ น า แ ล ะ บ ร ิ ห า ร
จัดการหลักสูตรให้ทันสมัย
เ ป ็ น ไ ป  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพระดับหลักสูตรฯ 
และปฏิบัติตามข้อก าหนด
อ ื ่ นๆ  ตามข ้อบ ั งค ับหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด ้วยการศ ึกษาระด ับชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารหลักสูตรในภาพรวม ซึ่งมีการจัดประชุมเป็น 
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี คณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ า  ทุกปี  เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ ด าเนินการหรือพัฒนา
หลักสูตร เพื่อให้ เป็นไปตามระบบก ากับมาตรฐานที่ 
ก าหนด  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
ด าเนินการตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ในเร่ือง ดังต่อไปนี้  
(1) คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรกึษา
สารนิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ 

(2) ภาระงานและผลงานวิจัยของ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

(3) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(4) การปรับปรุงหลักส ูตรตามรอบระยะ เวลาที่

ก าหนด  ทุก 5 ป ี 
(5) มีการประเมินความพึงพอใจของ หลักสูตรและ

การเรียนการสอน โดยสอบถามผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
เช่น บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  

(6) มหาวิทยาลัยท าการส ารวจความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของ ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 
และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนการ

(1) หลักสูตรได้รับการรับรองจาก 
สกอ. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ข้อก าหนดอื่นๆให้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์วา่
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2556 และความต้องการ
ของผู้ที่มี ส่วนเก่ียวข้อง 

(2) หลักสูตรก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) เพื่อใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของ 
หลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ใน
หมวด    1-6 และสอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมีดังแสดงใน ตารางตัว
บ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  

(3) หากมีประเด็นที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรจะต้องประชมุ
หาทางแก้ไข และอาจต้อง
ประสานงานกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยัเมื่อจ าเป็น  
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

สอนหลักสูตรก าหนดว่าผู ้ใช ้บัณฑิต  จะต้องมี
คะแนนความพึงพอใจ มากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  เพื ่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรในเร ื ่องบัณฑิตให้เป ็นไปตามประกาศระทรวงศึกษาธิการ                           
เร ื ่องเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตรระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา พ.ศ.2558 และข ้อก  าหนดอ ื ่น ๆ ตามข ้อบ ังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 หลักสูตรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และมีการ
ติดตามคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากข้อมู ลผล
การเรียนรู้  โดยก าหนดวิธ ีการประเมินบัณฑิตที ่ส  าเร ็จการศึกษามีค ุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อก าหนดอื่นๆ ตามมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา  
และหากมีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรจะต้องประชุมหาทางแก้ไข และอาจต้องประสานงานกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ เมื่อจ าเป็น 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เพื่อให้ข้อมูลการได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรจึงก าหนดให้มีการศึกษาความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรทุก
รอบ 5 ปี โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับองค์กรภายนอก  รวมถึงมีการศึกษาความพึงพอใจขอ ง
ผู้ใช้บัณฑิต    เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา และติดตามบัณฑิตทุกปกีารศึกษา  เพื่อให้ได้ข้อมูล
มาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตรต่อไป 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
  มีการรับนักศึกษาที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ผู้สมัครทุกคนจะได้รับข้อมูลสาขา
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าผู้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ เพื่อประโยชน์ในการ
เข้าพบหารือ และใช้ในการวางแผนการศึกษาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมกับ อาจารย์ผู้มีสาขาช านาญ
การที่สนับสนุนการท างานวิทยานิพนธ์ได้ตรงกับสาขางานวิจัยให้มากที่สุด หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไป    
การประเมินผลนั้น หลักสูตรจะมีการประเมินส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้งนี้ผลการด าเนินงานจะถูก
ประเมินและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงต่อไป 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์ เพื ่อให้การท าวิทยานิพนธ์  สามารถด าเนินได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  ผู้ส าเร็จการศึกษามีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและสังคมจากส ารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยฯ   ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาและอภิปรายเพื่อหา
วิธีปรับปรุง    การด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป โดยก าหนดให้ นักศึกษาทุกคน ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
แผน ข ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรก  และภายในภาคการศึกษาแรก
ของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ
น าเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2  ครั้ง ตลอดระยะเวลา การ
ท าวิทยานิพนธ์ โดยต้องน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูก
พิจารณาและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป  

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ก่อนการรับเข้าศึกษา 

1) เมื่อเข้าศึกษาแล้ว หลักสูตรจัดให้นักศึกษาพบปะอาจารยท์ี่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1   
คร้ัง 

2) หลักสูตรมีการแนะน าแหล่งทนุการศึกษาเพื่อการท าวิทยานิพนธ์และแนะน าแนวทางในการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน  

การอุทธรณ์ของนักศึกษา    
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 
2) จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
  การบริหารและพัฒนาอาจารย์สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อก าหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีกระบวนการ ดังนี้ 
  การรับอาจารย์ใหม่ คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามประกาศกระทรวงฯ และระเบียบหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ  
หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถในรายวิชาที ่จะแต่งตั ้งและความจ าเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบ                     
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ หลักสูตร จะมีการระดมความเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ผลการด าเนินงานจะถูกประเมินและอภิปรายเพื่อหา
วิธีปรับปรุงต่อไป 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ของหลักสูตร และการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร โดยมี                  
การประเมินผล โดยหลักสูตรสรุปข้อมูล เพื่อน าผลการด าเนินงานใช้อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงต่อไป 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานอัตราก าลัง และการคงอยู่ รวมถึงทั้งสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจร่วมกัน และหลักสูตรสรุปข้อมูล เพื่อน าผลการด าเนินงานใช้อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  หลักสูตรและรายวิชาสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ โดยก าหนดให้ก าหนด
รายวิชาให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงให้ทันตามเทคโนโลยี ศาสตร์ 
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการประเมินผล นั้นหลักสูตรสรุปข้อมูล เพื่อน าผลการด าเนินงานใช้
อภิปรายเพือ่หาวิธีปรับปรุงต่อไป 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  เพื่อให้การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ มีกระบวนการในประเด็น ตา่งๆ ดังนี้ 
  การพิจารณาก าหนดผู้สอน  ก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาทีส่อน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 

การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4  อาจารย์ผู้สอนต้อง
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัตติามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดไว้ โดย  

(1) อาจารยผ์ู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวชิาซึ่งเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสูตรจัดท า มคอ. 3,4,5,6 ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และตดิตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ 3,4,5,6 จากนั้นน าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 
(3) อาจารย์ผูส้อน และผู้ประสานงานรายวชิา ส่ง มคอ. 3,4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5,6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสดุการเรียนการสอน 

การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านักศึกษา  ก าหนดให้มีการชี้แจงแนะน าผู้เรียนเก่ียวกับการเรียนการ
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สอนของแต่ละรายวชิาในช่วงตน้ของการเรียน การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา และมีระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตร เพื่อดูแลด้านการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

  การอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการสอบ
ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล ได้ที่หนว่ยทะเบยีนคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้
คณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ รบัทราบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  ผู้ประสานงานรายวชิาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบไุว้ใน มคอ 3 และ 4 
และพิจารณาให้ระดับคะแนนและผา่นการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นจัดส่งระดบัคะแนน 
ภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลยัก าหนด และมีการประเมินผลผู้สอน และรายวชิาโดยผู้เรียน ในช่วง
ปลายภาคเรียน รวมถึง อาจารยผ์ู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุการ
เรียนการสอน ทั้งนี้หลักสูตร จะมีการสรุปผลข้อมูล เพื่อน าไปอภิปรายหาวิธปีรับปรุงต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1 การบริหารงบประมาณ  
  คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ด้านวิจัยและกิจกรรมด้านวิชาการอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มีการตรวจสอบความพร้อมและจ านวนทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพื่อรองรับการเรียนการสอน  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 อาจารย์ผู ้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ต าราและทรัพยากรการเรียนการสอน ไปยัง ส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 หลักสูตรฯ ได้จัดทรัพยากรเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและการท าวิจัย โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์
การสอนและวิจัยของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื ่น ๆ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้งสถานที่และอุปกรณ์งานวิจัยขององค์กรในต่างประเทศ 
 หลักสูตรได้จัดทรัพยากรเพื่อเอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน และการท าวิจัยแยกเป็นห้องปฏิบัติการดังนี้
ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม 
- อุปกรณ์ช่วยในการออกแบบ (EDA Tools)  
1. Xilinx WebPack (free downloadable) 
2. Xilinx ISE Foundation + Simulator + ChipScope + SystemGen  
3. Xilinx Embedded Development Kit     
(รายการที่ 2-3 ได้รับการสนบัสนุนจากบริษัท Xilinx, USA) 
4. Professional EDA Tools (Linux) 
5. Process Technology (UMC 0.13um)* 
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* ห้องวิจัยเป็นสมาชิกของ Europractice 
- FPGA Development Board 
1. XCS10 (Spartan) board 20 ชุด 
2. CPLD XC9572 5 ชุด 
3. XC3S200 (Spartan III) board 20 ชุด 
4. XC2S50 board 1 ชุด 
5. CPLD CoolRunner  2 ชุด 
(ได้รับการสนับสนนุจากบริษัท Design Gateway) 
6. FPGA on PCI board 1 ชุด 
- Embedded Systems 
  1. ARM board        1 ชุด 
  2. ARM EV40 Evaluation Board     3 ชุด 
  3. Stamp ARM       1 ชุด 
  4. ARM Jump I         1 ชุด 
  5. Zoom Development ARM kits      1 ชุด 
   (อุปกรณ์ยืมเพื่อท าโจทย์วิจัยให้กับบริษัท Design Gateway) 
  6. Embest Intel PAX270 embedded board     1 ชุด  
7. Ethernet to RS232 Embedded Board       1 ชุด 
8. Small Main board using Via Chip Set       1 บอร์ด 
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านสารสนเทศไร้สาย    2 ระบบ 
- อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย      3 ชุด 
- ซอฟต์แวร์ช่วยการพัฒนาออนโทโลจี (Ontology)     1 ชุด 
- ซอฟต์แวร์ช่วยการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)    1 ชุด  
 ห้องปฏิบัติการประมวลผลภาพ 
- กล้อง CCD สี Panasonic         1 ชุด 
- กล้อง CCD ขาว-ด า Phillips        1 ชุด 
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณ         5 ชุด  
- เครื่องสแกนภาพแบบสี (Color Scanner)       2 ชุด 
- CT Scanner          1 ชุด ** 
- เครื่องวัดแสง          1 ชุด ** 
  ** ครุภัณฑ์สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการวิจัยร่วม) 
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต ์
- เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  2 เคร่ือง 
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- เครื่อง CNC ตัดอะคริลิก   1 เครื่อง 
- อุปกรณ์ส าหรับการสร้างกลไก        7 เครื่อง 
- แขนหุ่นยนต ์          1 ชุด 
- หุ่นยนต์โมบาย          2 ชุด 
- ชุดทดลองระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม     10 ชุด 
- โปรแกรม Matlab         2 ชุด 

  
ห้องปฏิบัติการควบคุมเครือข่าย 
- High Performance File Server        2 ชุด 
- Web Server          1 ชุด 
- FTP Server          1 ชุด 
- Database Server         1 ชุด 
- Security Server         2 ชุด 
- Dial up Network Service        2 ชุด 
 
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- Computer Network Simulator       30 ชุด 
- Computer/Packet Telephony         1 ชุด 
- Gigabit Ethernet          5 ชุด 
- ATM Switch           1 ชุด 
  - Wireless Communication         5 ชุด 
  - Multimedia Workstation      17 ชุด 
ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจร 
- เครื่องท าแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบพื้นฐาน      1 เครื่อง 
- เครื่องท าแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบความละเอียดสูง     1 เครื่อง 
- โปรแกรมออกแบบวงจร        1 ชุด 

 
 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จาก ห้องสมุดของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     รวมทั้ง
ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น IEEE Explore, ScienceDirect, ACM Digital Library โดยขอสรุปทรัพยากร
การ เ ร ี ยนร ู ้  จ ากส  านั ก ง านทร ั พยากรการ เ ร ี ยนร ู ้ ค ุณหญ ิ งหลง   อรรถกระว ี ส ุ นทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดังนี้ 
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ประเภท ไทย อังกฤษ อื่นๆ ไม่ระบ ุ จ านวนทั้งหมด 

บทความ 1,763 435 16 5,508 7,722 

หนังสือ 182,868 89,136 1,143 2,523 275,670 

ไฟล์คอมพิวเตอร์ 3,205 1,571 82 113 4,971 

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3,472 8,531 8,817 4,778 25,598 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 0 3 0 0 3 

แผนที ่ 7 0 0 0 7 

สื่อผสม 0 11 0 60 71 

สื่อเสียง 495 910 119 76 1,600 

จุลสาร 1,523 17 33 1,395 2,968 

สื่อสายตา 4,714 961 305 15 5,995 

ทั้งหมด 198,047 101,575 10,515 14,468 324,605 

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) จัดระบบตดิตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ระดับปรญิญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้งโดยต้องบนัทึกการประชุมทุกคร้ัง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนนิงานที่รายงาน
ในผลการด าเนินการของหลักสตูรปีที่ผ่านมา 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     



96 
 

 

 
ระดับปรญิญาเอก 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองคร้ังโดยต้องบนัทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนนิงานที่รายงาน
ในผลการด าเนินการของหลักสตูรปีที่ผ่านมา 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

10)  จ านวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

หมายเหตุ   * มีเฉพาะในระดับปริญญาโท เท่านั้น 
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หมวดที่ 8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวชิา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แต่งตัง้โดยสาขาวชิา 
3) ประเมินจากผลการเรียนและผลการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการน าเสนอ การซักถามและการตอบค าถามในชัน้เรียน 
5) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ ทั้งดา้นจ านวนและคุณภาพต่อจ านวนนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แต่งตัง้โดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีนัน้ๆ 
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนนิการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรบัปรงุ

หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4) ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน ตามผลการประเมนิและข้อแนะน า 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

ภาคผนวก ง 
ง-1 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาติ  
ง-2  Memorandum on Agreement (MOA) หรือ Memorandum on Understanding (MOU) 
  

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาบัณฑิตและดษุฎี
บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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 ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ 
ระดับปริญญาโท 

เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์
ได ้อย่างเช ี ่ยวชาญ  เป ็นผู ้น  าทางวิชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที ่ม ีคุณภาพ เพื ่อให้เกิด
ประโยชน ์ ในการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศ  

ระดับปริญญาเอก 
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการขั้นสูงที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการท าวิจัย 

วัตถุประสงค์ 
ระดับปริญญาโท 

เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ ่งผลิตวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที ่มี
ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวน 
การสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์  
และสาธารณสุข อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะ
ด้านยางพาราและปาล์มน ้ามัน อุตสาหกรรม แปรรูป
อาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเทียวในพื ้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย  
ระดับปริญญาเอก 

เพ ื ่ อผล ิตปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจัย
ทางด ้านว ิศวกรรมคอมพ ิว เตอร ์  ท ี ่ม ีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง  
มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้าง                
องค์ความรู ้ ใหม ่หร ือนว ัตกรรมเพื ่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะด้าน
ยางพาราและปาล์มน ้ามัน  อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย  

ออกแบบโดยใช้มคอ 1 ป.ตรี แต่เรียนเชิงลึกมากข้ึน ออกแบบโดยใช้หลักการ OBE มีการก าหนดกลุ่ม
ของ stackholder น าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ ใช้ในการร่างหลักสูตร 

ไม่มีแผน ข เพิ่มปริญญาโทแผน ข เข้าในหลักสูตร  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ไม่มี มีรายวิชาโมดูล ซึ่งเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติไป
พร้อมกัน 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ศ.ดร.โกสินทร์  จ านงไทย 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 

 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 คุณสนธิญา  หนูจีนเส้ง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ทั ้งป.โท และป.เอก หากจะเน้นอุตสาหกรรมที่

ส าคัญ ในท้องถิ่นหรือ ภาคใต้ ไม่ควรเฉพาะเจาะจงเกินไป 
เช ่นอุตสาหกรรมเกษตร “ด้านยางพาราและปาล์ม
น ้ามัน” เพราะภาคใต้ยังมีพืชเกษตรหลายชนิดที่จะถูก
ผลักดันขึ้นม าทดแทน เช่น ข้าวพื้นถิ่น ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง กระท่อม(หลังจากปลดจากพรบ.ยาเสพย์ติด) 
เป็นต้น 

ควรแก้เป ็น “อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
ยางพาราปาล์มน ้ามันและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นต้น” 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่อ่านปรัชญาของหลักสูตรได้เห็นถึงความ
ครอบคลุมในการประยุกต์ใช้งาน 

นอกจากนี้  ภาคใต้ยังมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
สามารถเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่ม
ขีดความสามารถถในทางเศรษฐกิจ 

 

เพิ่มเติมชื่ออุตสาหกรรมตามความคิดเห็นข้างต้นใน
ปรัชญาดว้ยแล้ว 

คุณสมบัติของผู้เรียน 
ปริญญาโท 
หากเป็นไปได้ การยบุรวม ก1 และ ก2 เหลือเพียง

หลักสูตร ก เดียว (ก2) น่าจะท าให้การบริหารจัดการได้
ง่ายกว่า ทั้ง ก1 และ ก2 เรียนเหมือนกันอยู่แล้ว ต่างเพียง
หน่วยกิตในปี1 เทอม 1 ส่วนคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาใน ก1 
และ ก2 ต่างกันไม่มาก จะให้ผู้ที่จบปริญญาตรี เกรดสูง
กว่าเรียนเพิ่มเท่ากับ ก2 ก็ไม่เปน็ไร  

 

แผนการศึกษา เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรปริญญาโท 
ป.โท แผน ก1 (36 หน่วยกิต) 
ป.โท แผน ก2 (36 หน่วยกิต) 
ป.โท แผน ข (36หน่วยกิต) 
ป.โท ยุบรวมให้เหลือ แผน ก2 หรือ แผน ก และ ข 

เพียง 2 แผน  
ป.โท ใช้ ก2 เปน็แผน ก36 หน่วยกิต โดยมี

วิทยานพินธ์ 21 หน่วยกิต 

แผนการศึกษา เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาบงัคับ 
หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาวิทยานพินธ์ 
ในแต่ละหมวดซึ่งมีหัวข้อพิเศษ Special Topic อยู่ 

ควรเน้นวิชาสนับสนุนการเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆเพิ่มเติม 
เช่น การจัดการตุ้นและทรัพยากร การบริหารโครงสร้าง
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์กับ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

หลักสูตรสนับสนนุให้เปิดวิชาเหล่านี้ตามความเห็น 
ของผู้ทรงฯ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ในส่วนของวิทยานิพนธ์ส าหรับ ป.เอก หากเป็นไป

ได้ควรเป็นว ิทยานิพนธ์ที ่ท  าเป็นทีมและเป็นทีมที่
หลากหลายจากต่างคณะได้จะยิ่งดีมาก อาจจะ 3-4 คน
ต่อเรื ่อง เพราะในชีวิตการท างานจริง นักวิจัยไม่ได้
ท างานคนเดียว และไม่ได้ท างานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เดียวกันเท่านั้น ผลลัพธ์ของวิทยานิพนธ์ที่ท าเป็นทีม จะ
ได้เป็นทวีคูณจากความสามารถและความรู้ที่หลากหลาย
ของสมาชิกในทีม นอกจากนี้ การท าวิทยานิพนธ์ร่วมกัน
เป็นทีม อาจหมายถึงการแก้โจทย์ทางธุรกิจที่มีอยู่จริง
และต้องวัดผลสัมฤทธิ์จากการใช้งานจริงของผลงานของ
ทั้งกลุ่ม เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
กระท่อม(ซึ่งเป็นพืชควบคุม)เป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องใช้
นักวิจัยหรือนักศึกษาป.เอก จากวิศวคอมพิวเตอร์ใน    
การสร้างนว ัตกรรมใหม่ๆ มาควบคุมและติดตาม                       

หลักสูตรเห็นด้วยกับขอเสนอแนะและจะกระตุ้นให้
อาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่างสาขาให้มาก
ที่สุด 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ใช้ Blockchain ในการลงทะเบียนและ tracking ต้นน า้
ถึงปลายน ้า มีระบบ IoT ในการปลูก จัดเก็บ ขนส่ง เป็น
ต้น) ใช้ป.เอกจากอุตสาหกรรมเกษตรในการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตในการปลูก การจัดเก็บ ใช้ป.เอกจาก
เภสัชศาสตร์ส าหรับสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และน าสู่ตลาด
ด้วยเทคโนโลยีการเข้าถึงผู้บริโภคที่วิศวคอมพิวเตอร์ต้อง
ออกแบบให้ ทั้งทีมต้องท างานร่วมกันภายใน และต้อง
ท างานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะเป็นการท างานร่วมกันเป็นทีมที่แท้จริง 

ปัญหาที่พบจากการท างานในบริษัทคือ ผู้ที่จบ
ปริญญาเอก โดยส่วนใหญ่ มักท างานคนเดียวได้ดี เป็นผู้รู้
ลึกในเรื่องของตัวเอง และมีแนวโน้มรับฟงัเพื่อนร่วมทีม
น้อยกว่าผู้ที่จบเพียงปริญญาโท หรือปริญญาตรี เมื่อ
ท างานเปน็ทีมมักจะไม่ไดผ้ลงานที่ดีที่สดุของทีม 

ข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน
ปกติ และ แบบออนไลน์ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ซึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ (Mature) ค่อนข้างมากแล้ว การ
จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ หรือชั้นเรียน
แบบออนไลน์ จะได้ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่างกันมาก  

อย่างไรก็ตาม การเรียนแบบออนไลน์ไม่ควรเป็น 
100% หลักในหลักสูตร จะต้องจัดเวลาเรียนทั ้ง 2 
แบบอย่างเหมาะสม การเรียนแบบชั ้นเรียนปกติยัง
จ าเป็นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และการถก
ประเด็นแบบชั้นเรียนปกติจะได้ความคิดเห็นและไอเดีย
มากกว่าการพูดคุยแบบออนไลน์ ดังนั้น ในการเรียน
หัวข้อที่จ าเป็นต้องให้มีการถกกัน หาข้อแย้ง หรือระดม
ความคิด ควรจัดในชั้นเรียนแบบปกติเท่านั้น 

รับทราบ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 ดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร ์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/ 
กลุ่มวิชา 
วิชา 240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสูง และการ
ประยุกต์ใช้งาน 
Advanced Database Concepts and Applications 
3(3-0-6) 
แบบจ าลองฐานข้อมูลและระบบ ทฤษฎีการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 
ภาษาและการประมวลผลเพื่อสืบค้นข้อมูล การพัฒนา
ฐานข้อมูลระดับองค์กร เหมืองข้อมูลและระบบสืบค้น
ข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่  
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 
น่าจะเป็น relational กับ non-relational  

ปรับตามความเห็นผู้ทรงฯ 

240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเค
ชันเว็บแบบหลายแพลตฟอร์ม 
(Modern Web and Multiplatform Application 
Development Technology)  6((3)-6-9) 
การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บแบบเต็มกอง (ฟูลสแต็ก) เกณฑ์
ในการพิจารณาเลือกกองของ 
เทคโนโลยีเวบ็ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อนเอนต์ช่วยการพัฒนา
อินเตอร์เฟสเว็บ (UI) และเครื่องมือ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อน 
เอนต์แบบที่ใช้ภาษาจาวาสคริปต์ เฟรมเวิร์คแบบลูกผสม
และแบบขา้มแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชนั 
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม 
Web Architecture 
- Component Concept 
- Module Concept 
- Middleware Control 

ปรับตามความเห็นผู้ทรงฯ 

240-611 เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมายและการ
ประยุกต์ใช้งาน (Semantic Web Technology and 
Applications) น่าจะเน้นหลักการ Data Training อาทิ
เช่น  Tensorflow 

ปรับตามความเห็นผู้ทรงฯ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใช้ที่มี
ความพิการ  (Web Content Accessibility 
Technology for Disability Users) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 
น่าจะกล่าวถึงเก่ียวกับ Accessibility U1 ได้  

ปรับตามความเห็นผู้ทรงฯ 

240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียน
โปรแกรมแบบมัลติคอร์ (Multi-core architectures 
and Multi-core programming) 3(3-0-6) หน่วยกิต 
สถาปัตยกรรมมัลติคอร์ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ
ขนาน การท าขนานในระดับเธรด รูปแบบที่ใช้ในการ
ออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบักโปรแกรมแบบ
ขนาน ชุดค าสั่งแบบเอสไอเอ็มดี ชุดค าสัง่ เอ็มเอ็มเอ็กซ์ 
ชุดค าสัง่เอสเอสอี ชุดค าสั่งเอวีเอ็กซ์ การวิเคราะห์และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม
แบบขนาน 
Multi-core architectures; concept of parallel 
programming; thread-level parallelism; design 
patterns for parallel programming; debugging 
parallel programs; SIMD instructions; MMX 
instruction set; SSE instruction set; AVX 
instruction set; Performance analysis and 
optimization; development tools 
Multi-core architectures น่าจะเพิ่ม Symmetric และ 
Asymmetric Multi Proc  

ปรับตามความเห็นผู้ทรงฯ 

240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
ดูเหมือนจะซ ้ากับ 240-572 

ค าอธิบายรายวิชาที่ปรากฎนั้นมคีวามแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
วิชาที่อยู่ในหลักสตูรควรมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี
ปัจจุบนั   

รับทราบ 

ข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ 
และแบบออนไลน์ 
เห็นด้วยกับการเรียนแบบ ออนไลน์ เนื่องจากนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และ เอก ต่างมีวุฒิภาวะแล้ว 

รับทราบ 
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 ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับปรญิญาโท และ ปริญญาเอก 
      ก.  หมวดวิชาบังคับ 
      ข.  หมวดวิชาเลือก 
      ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

- รายวิชาสัมมนาทั้ง 3 ตัวน่าจะก าหนดเป็นวิชา
บังคับแบบไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาของทั้ง 
ป. โท และเอก ในทุกแผน (ไม่ต้องให้อยู่ในดุลย
พิน ิจของอาจารย์ท ี ่ปร ึกษา) เพราะมีความ
จ าเป็นส าหรับบัณฑิตยุคใหม่ที่จะต้องสามารถ
น าเสนอและร่วมรับฟังการน าเสนอ และเป็น
การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนในด้าน
งานวิจัย 

- ตรวจสอบค าแปลของชื่อรายวิชา 240-641 

ที่ประชุมสาขาวิชาฯ คงมีความเห็นให้คงเดิม 

ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่ม
วิชา 
ระดับปริญญาโท 

- พิจารณาความเหมาะสมของรายวิชา 6 หน่วย
กิตทั้งหมด หากสามารถแยกเป็น 2 รายวิชาได้
น่าจะเหมาะสมกว่า และรายวิชา 9 หน่วยกิต 
หากสามารถแยกรายวิชาได้น่าจะเป็นการดีกับ
ผ ู ้ เ ร ี ย น และกา รจ ั ด ก า ร เ ร ี ย นกา รสอน 
นอกจากนั ้นหลายรายวิชาอาจเปิดโอกาสให้
ผ ู ้ เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ เ ร ี ย น จ า ก ส ื ่ อ  online 
(coursera/udemy) จากอาจารย ์ /น ั กว ิ จั ย
ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงจะเป็นการดีมาก และทาง
หลักสูตรใช้แนวทางการเทียบโอนหัวข้อและการ
จัดสอบเป็นทางการมาช่วยในการประเมิน
นักศึกษา 

- ฝากพิจารณาเพิ่มรายวิชาในกลุม่ Medical 
(Biological) Signal Processing (อาจเพิ่มใน 
240-671) 

เป็นแนวการสอนแบบโมดูลซึง่เรียนทฤษฎีและปฏิบัตไิป
ด้วยกัน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษา 
หน้า 21 หมายเหตุ มีการกล่าวถึง “ส าหรับผู้ทีป่ระสงค์
เรียน …. NIU” โดยไม่ได้กล่าวถงึ NIU มาก่อน 

แก้ไขใหม่ 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 

- ปรับแก้ format และค าผิดเล็กน้อย ตามที่ระบุ
ใน PDF file 

- จะใช้ทับศัพท์ คลาวน์ หรือ กลุ่มเมฆ?  
- รายวิชา 240-640 ชื่อไม่เหมือนกันระหว่างหน้า 

17 กับ 28  
- ตรวจสอบ uppercase น าในค าอธิบายรายวิชา

และปรับให้สอดคล้องกันในทุกรายวิชา 

ปรับตามที่ผู้ทรงแจ้งมา 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- หมวด (5.5) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา หากสามารถเขียนให้เปิดกว้างไวโ้ดย
ไม่ก าหนดสถาบนันา่จะเปน็การดี โดยให้อ้างอิง
ไปยัง MoU เพื่อจะได้รองรับความร่วมมือกับ
สถาบนัอ่ืนๆ ในอนาคตโดยไม่ตอ้งปรับแก้ใน 
TQF 

- แก้ค าผิด หน้า 4 หัวข้อ 8 เป็น (2) …. AI 
Researcher …. และ (6) … อาจารย์ 
(University Lecturer) 

- แก้ค าผิดในหน้าตา่งๆ ที่ท า highlight ไว ้

 
รับทราบ  

 
 

ได้แก้ไขค าผิดแล้ว 

ข้อคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียนปกติ 
และ แบบออนไลน์  
รายวิชาต่างๆ อาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนจาก
สื่อ online ผา่นทาง platform coursera/udemy จาก
อาจารย์/นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงจะเป็นการดีมาก 
และทางหลักสูตรใช้แนวทางการเทียบโอนหัวข้อ และการ
จัดสอบเป็นทางการมาช่วยในการประเมินนักศึกษา 

รับทราบ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 5 ดร.ทัศไนย  เหมือนเสน 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับปรญิญาโท และ ปริญญาเอก 
      ก.  หมวดวิชาบังคับ 
      ข.  หมวดวิชาเลือก 
      ค.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

ก่อนเร่ิมท างานวิจยั ควรมีวิชา Advanced 
mathematics หรือ Statistics  for Research ก่อนเพื่อ
ปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติให้แก่นักศึกษา 

เนื่องจากในแต่ละปีนักศึกษามพีืน้ฐานแตกต่างกัน จึง
จัดเป็นรายวชิาเลือกเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนพื้นฐาน
ซึ่งนักศึกษาเรียนผา่นมา 

ความเหมาะสมของรายวชิาในแต่ละหมวดวิชา/กลุ่มวชิา 
ระดับปริญญาโท 

- นักศึกษาระดับปริญญาโท ควรได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
Data Engineer เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบูรณา
การในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 

เพิ่มรายวิชาตามความเห็นของผูท้รงฯ 

ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 

- ควรมีวิชา UX/UI การออกแบบต่อประสานผู้ใช้
เลย โดยแยกออกมาหรืออาจจะปรับในรายวชิา 
240-612 เพิ่มเติมได้ 

เพิ่มเติมในรายวิชา 240-612 

ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตร 
ก่อนการเรียน AI for next generation Robotics ควรมี
ว ิชาท ี ่สอนเก ี ่ยวก ับ robotics หรือความร ู ้ เก ี ่ยวกับ 
robotics พื้นฐานด้วยหรือไม่  

ในรายวิชามีการสอน robotics พื้นฐาน 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ถ้ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษ ทักษะ Critical Thinking (ความคิดเชิง
วิพากษ์) ควรเพิ ่มเติมทั ้งในปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก และควรเน้นให้มากและมีความถี่ใน
ปริญญาเอก, ส่วนในคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ ทาง
คณะได้ก าหนดมาอย่างดี และเหมาะสมแล้ว 

หลักสูตรจะจัดให้มีการอบรม Critical Thinking 
(ความคิดเชิงวิพากษ์) เพิ่มเติมส าหรับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 6 นายสัญชัย  ทองจันทรา 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
ระดับปรญิญาโท  
ควรเปิดกว้างมากข้ึนส าหรับสาขาอื่นๆ ที่มาสมัคร 

 

รับทราบ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ควรลดจ านวนวิชาเลือกที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบ

ระบบคอมพิวเตอร์และเพิ่มวิชาเลือกที่เก่ียวข้องกับการ
ประย ุกต์ ใช ้  เช ่น การใช ้ข ้อม ูลเพ ื ่อท  า  AI and 
machine learning 

เนื่องจากในแต่ละปีนักศึกษามีความสนใจเรียน
แตกต่างกัน รายวชิาเลือกจึงเปน็การเปิดโอกาศให้
นักศึกษาเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical and Communications Engineering),  
   The University of New South Wales, Australia 
 
ภาระงานสอนปริญญาตร ี

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-214 การสื่อสารข้อมูล 

Data Communications 
2 (2-0-4) 

240-461 การสื่อสารแบบแบนด์กวา้งและ เครือข่ายความเร็วสูง 
Broadband and High Speed Networks  

3(3-0-6) 

240-464 การออกแบบและพัฒนาการสื่อสารเครือข่าย 
Design and Development of Network Communications 

3 (3-0-6) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต 
242-552 เครือข่ายการเข้าคิวส าหรับเครือข่ายสื่อสาร 

Queuing Neworks for Communication Networks 
3(3-0-6) 

242-553 เครือข่ายความเร็วสูงและเครือข่ายรวมชนดิแบนด์กว้าง 
High Speed and Broadband Integrated Networks 

3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่ายทางสาย 

Routing and Switching Principles 
3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis   

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 



112 
 

 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-900 วิทยานพินธ ์    

Thesis 
48(0-144-0) 

2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong and S. Vasupongayya, “Analysis of Features 
Dataset for DDoS Detection by using ASVM Method on Software Defined Networking,” 
International Journal of Networked and Distributed Computing, Vol. 8, No. 2, Mar. 2020, 
pp. 86-93, ISSN: 20907141, doi: 10.2991/ ijndc.k.200325.001. 

2) H. T. Chaw, S. Kamolphiwong, K. Wongsritrang, “Sleep APENA Detection using Deep 
Learning”, Tehnicki Glasnik-technical Journal, Vol. 13, Issue 4, Dec 2019, pp. 261-266, ISSN: 
1846-6168, doi: 10.31803/tg-20191104191722 

3) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong, and S. Vasupongayya, “Advanced Support 
Vector Machine- (ASVM-) Based Detection for Distributed Denial of Service (DDoS) Attack 
on Software Defined Networking (SDN),” Journal of Computer Networks and 
Communications, Vol. 2019, Article ID 8012568, 12 pages, doi: 10.5772/ intechopen.71820, 
ISBN: 978-1-78923-523-4, Print ISBN: 978-1-78923-522-7. 
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รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  (Electrical Engineering), Santa Clara University, U.S.A. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-208 ดิจิตอลตรรกะและการออกแบบ 

Digital Logic and Design  
3(3-0-6) 

240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชือ่มต่อ 
Microcontroller and Interfacing 

3(3-0-6) 

240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Introduction to Computer Programming 

3(2-2-5) 

          
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิตอลเพื่อทดสอบ 

Testing and Testable Design of Digital Systems 
3(3-0-6) 

242-701 สัมมนา1 (การอ่านงานวิจยั)  
Seminar (Research Publication Reading) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
200-502 สัมมนาวิศวกรรม  

Seminar in Engineering 
1(0-2-1) 

240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต า่และการเขียน
โปรแกรม  
Module: Low Power Processor Architectures and Programming 

6((3)-6-9) 

240-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิทัลเพื่อทดสอบ 
Testing and Testable Design of Digital Systems 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
240-801 วิทยานพินธ์  

Thesis  
36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

2. ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1) T. Thamsee, B. Cheirsilp, R. Yamsaengsung, T.  Ruengpeerakul, S. Choojit, and                         
C. Sangwichien, “Efficient of Acid Hydrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunch Residues for 
Xylose and Highly Digestible Cellulose Pulp Productions,” Waste and Biomass 
Valorization, 2018, pp. 1-11, ISSN: 18772641.  

2) T. Thamsee, S. Choojit, B. Cheirsilp, R. Yamseangsung, T. Ruengpeerakul, and                          
C. Sangwichien,“ Combination of Superheated Steam Explosion and Alkaline Autoclaving 
Pretreatment for Improvement of Enzymatic Digestibility of the Oil Palm Tree Residues as 
Alternative Sugar Sources,”  Waste and Biomass Valorization, Vol. 10, Issue 10, 2019, pp. 
3009-3023, ISSN: 1877-2641. 

3) S. Choojit, T. Ruengpeerakul, and C. Sangwichien, “Optimization of Acid Hydrolysis of 
Pineapple Leaf Residue and Bioconversion to Ethanol by Saccharomyces Cerevisiae”, 
Cellulose Chemistry and Technology Open Access, Vol. 52, Issue 3-4, 2018, pp. 247-257, 
ISSN: 0576-9787. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) T. Reungpeerakul, and P. Kongtim, “LDPC Based Compactors for Test Responses in Logic 

Bist,” In Proceedings of The 8th PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology (ICET-2017), University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, June 8-10, 2017, Paper 
No. PS-1.2, pp. 1-5  
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รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K. 

ภาระการสอนปริญญาตร ี
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3 (2-2-5) 

242-441 สถาปัตยกรรมและการจัดองค์กร คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advanced Computer Architecture and Organization  

3(3-0-6) 

242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession 

1 (1-0-2) 

240-449 การประมวลผลแบบคลาวด์และกระจาย 
Distributed and Cloud Computing 

3(3-0-6) 

ภาระงานสอนบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต 
242-500   ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพฒันา  

Research and Development Methodologies 
3(3-0-6) 

242-530 การค านวณแบบขนานและแบบกระจาย 
Parallel and Distributed Computing 

3(3-0-6) 

242-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

242-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

242-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
200-501 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิศวกรรม   

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

240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย 
Module: Parallel and Distributed Simulation Systems 

6((4)-4-10) 

240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง 
Module: High Performance Computing 

6((4)-4-10) 

240-630 ระบบกระจายสมัยใหม ่ 3((3)-0-6) 
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Modern Distributed Systems 
240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์

Cloud Computing Principle and Paradigm 
3((3)-0-6) 

240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data System Architecture 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1) M. Zaw and P. Tandayya, “Product Categorization for Social Marketing Applying the RFC 
Model and Data Science Techniques,” International Journal of Business Analytics, IGI 
Global, Vol. 7, Issue 4, Article 5, 2020, pp.43-62. 

2) K. Damkliang and P. Tandayya, “Middleware for Running and Debugging Taverna 
Workflows Using RESTful Web Services,” International Journal of Simulation and Process 
Modelling, Inderscience Publishers, 2020, ISSN print 17402123, on-line 17402131. (In 
Press). 

3) K. Damkliang, P. Tandayya, U. Sangket and E. Pasomsab, “Similarity Score Estimation and 
Gaps Trimming of Multiple Sequence Alignment for Phylogenetic Tree Analysis,” ECTI 
Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), Vol. 11, No. 2, Nov. 
2017, pp.129-142. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) ปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา และ พิชญา ตัณฑัยย์ (พฤษภาคม 2563), “แอปพลิเคชันช่วยแต่งและตรวจ

กลอน”, การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), นครสวรรค์, 
26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, หน้า 21-25. 
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ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Systems Automatiques),  

Institut National Polytechnique de Toulouse, France 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-209 แนะน าระบบควบคุม 

Introduction to Control System 
3(3-0-3) 

241-205 วงจรไฟฟ้า 
Electric Circuit 

3(3-0-3) 

241-213 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer Engineering 

3(3-0-3) 

242-381  ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
Computer Control Systems 

3(3-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล 

Digital System Engineering 
3(3-0-3) 

242-678 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด 
Optimization 

3(3-0-3) 

242-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

242-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

242-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล 

Digital System Engineering 
3((3)-0-6) 

240-678 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด 
Optimization 
 

3((3)-0-6) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
1) B. Pamornnaka, S. Limsiroratanaa, T. Khaorapapong, M. Chongcheawchamnan, and A. 

Ruckelshausen, “An Automatic and Rapid System for Grading Palm Bunch Using a Kinect 
Camera,” Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 143, Dec. 2017, pp. 227-237. 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) R. Wongtanawijit and T. Khaorapapong, “ Rubber tapping position and harvesting cup 

detection using faster-rcnn with mobilenetv2” , In Proceedings of 2019 23rd International 
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Phuket Thailand, 30th October 30 
– 1st November 2020, pp. 335–339.  

2) R. Wongtanawijit and T. Khaorapapong, “Rubber Tapped Path Detection using K-means 
Color Segmentation and Distances to Boundary Feature,” In Proceedings of 15th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018), 18-21 July 2018, 
Chiang Rai Thailand, pp. 126-129. 
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รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D.  (Electrical Engineering), Old Dominion University, U.S.A. 
 
ภาระงานสอนปริญญาตร ี

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-310 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Numerical Methods for Computer Engineering  
3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

Digital Signal Processing 
3(3-0-6) 

240-673 หลักการรู้จ ารูปแบบ 
Principles of Pattern Recognition 

3(3-0-6) 

240-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง 
Speech and Audio Processing 

3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล 

Digital System Engineering 
3((3)-0-6) 

240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพดูและสัญญาณเสียง 
Speech and Audio Signal processing 

3((3)-0-6) 

240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 
Principles of Pattern Recognition 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    48(0-144-0) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
Thesis 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

1) K. Sorussa, A. Choksuriwong, and M. Karnjanadecha, “Emotion Classification System for 
Digital Music with a Cascaded Technique,” ECTI Transactions on Computer and 
Information Technology ( Open Access) ,  Vol. 14, Issue 1, 2020, pp. 53-66, doi: 
https://doi.org/10.37936/ecti-cit.2020141.205317. 

2) E. E. Mon, S. Vasupongayya, M. Karnjanadecha, and T. Angchuan, “Evaluating biometrics 
fingerprint template protection for an emergency situation,” Tehnicki Glasnik-technical 
Journal, Vol. 13, No. 4, Dec. 2019, pp. 280-285, doi: 10.31803/tg-20191104190328. 

3) P. Vonghirandecha, M. Karnjanadecha, and S. Intajag, “Contrast and color balance enhancement 
for non-uniform illumination reginal images,” Tehnicki Glasnik-technical Journal Vol. 13,                  
No. 4, Dec. 2019, pp. 291-296, doi: 10.31803/tg-20191104185229. 
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รศ.ทศพร กมลภิวงศ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด M.Eng. (Communication) The University of New South Wales, Australia 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-212 ความน่าจะเปน็และสถิติ 

Probability and Statistics 
2 (2-0-4) 

240-360 ระบบจ าลองและการวิเคราะห์ การสื่อสารเครือข่าย 
Modeling and Analysis for Network Communications 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-801 วิทยานนิพธ์ 

Thesis 
21(0-63-0) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
1) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong and S. Vasupongayya, “Analysis of Features 

Dataset for DDoS Detection by using ASVM Method on Software Defined Networking,” 
International Journal of Networked and Distributed Computing, Vol. 8 , No. 2 , Mar. 2020 , 
pp. 86-93, ISSN: 20907141, doi: 10.2991/ ijndc.k.200325.001. 

2) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong, and S. Vasupongayya, “Advanced Support 
Vector Machine- (ASVM-) Based Detection for Distributed Denial of Service (DDoS) Attack 
on Software Defined Networking (SDN),” Journal of Computer Networks and 
Communications, Vol. 2019, Article ID 8012568, 12 pages, doi: 10.5772/ intechopen.71820, 
ISBN: 978-1-78923-523-4, Print ISBN: 978-1-78923-522-7. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, and T. Kamolphiwong,  “SDN based Design for Detection of 

Distributed Denial of Service (DDoS) attack,” In Proceedings of 2017 21st International 
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, 15th -18th November 2017,               
pp.258-263. 
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รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Science), Portland State University, U.S.A. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

Computer Operating systems  
2 (2-0-4) 

240-312 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
Computer Security  

2 (2-0-4) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-535 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

Algorithm Design and Analysis 
3(3-0-6) 

240-537 วิทยาการเข้ารหัส     
Cryptography 

3(3-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา   หน่วยกิต 
240-550 ชุดวิชาความมัน่คงไซเบอร ์

Module: Cybersecurity 
6((3)-6-9) 

240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน 
Cryptography and Blockchain 

3((3)-0-6) 

240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครอืข่าย 
Cryptography and Network Security 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 1(0-2-1) 
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 รายวิชา   หน่วยกิต 
Seminar  III (Research Article Writing) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

1) S. K. Zaw and S. Vasupongayya (2020), “Enhancing Case-based Reasoning Approach using 
Incremental Learning Model for Automatic Adaptation of Classifiers in Mobile Phishing 
Detection,” International Journal of Networked and Distributed Computing, Vol. 8, No. 3, 
Jun. 2020, pp. 152-161, doi: 10.2991/ijndc.k.200515.001. 

2) T. T. Thwin and S. Vasupongayya, “Performance Analysis of Blockchain-based Access 
Control Model for Personal Health Record System with Architectural Modelling and 
Simulation,” International Journal of Networked and Distributed Computing, Vol. 8, No. 3, 
Jun. 2020, pp. 139-151, doi: 10.2991/ijndc.k.200515.002. 

3) M. M. Oo, S. Kamolphiwong, T. Kamolphiwong and S. Vasupongayya, “Analysis of Features 
Dataset for DDoS Detection by using ASVM Method on Software Defined Networking,” 
International Journal of Networked and Distributed Computing, Vol. 8 , No. 2 , Mar. 2020, 
pp. 86-93, doi: 10.2991/ijndc.k. 200325.001. 
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ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of Technology,  
Australia 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-420 วิศวกรรมเว็บและการประยุกต์ใช้งาน 

Web Engineering and Applications 
3(3-0-6) 

242-423 วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์เชิงบริการ 
Service-oriented Software System Engineering 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา ห น่วยกิต 
240-511   ชุดวิชาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งาน  

Module: Semantic Web Technology and Applications  
6((3)-6-9) 

240-512    ชุดวิชาวิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง 
Module: Advanced Web Information Engineering 

6((3)-6-9) 

240-513    การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสงู 
Advanced Information Engineering Design and Systems 

3(3-0-6) 

240-514 การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน 
Security for Web Applications 

3(3-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสงู และการประยุกต์ใช้งาน 

Advanced Database Concepts and Applications 
3((3)-0-6) 
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240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งาน 

Module: Semantic Web Technology and Applications 
6((3)-6-9) 

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 29110 
Module: Engineering and Management in software project 
management with ISO/IEC 29110 standard 

6((3)-6-9) 

240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบริการส ารหับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3((3)-0-6) 
 Service-Oriented Architecture for IoT applications  
240-611 เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งาน 

Semantic Web Technology and Applications 
3((3)-0-6) 

240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใชท้ี่มีความพิการ 
Web Content Accessibility Technology for Disability Users 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ – ไม่ปรากฎ -  
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) K. Nimkanjana and S. Witosurapot, “Video-based Question Generation for Mobile 
Learning,” In Proceedings of 2018 2nd International Conference on Education and 
Multimedia Technology (ICEMT 2018), 2nd – 4th July 2018, Okinawa, Japan, pp.1-5. 

2) K. Nimkanjana and S. Witosurapot, “A Simple Approach for Enabling SPARQL-based 
Temporal Queries for Media Fragments”, In Proceedings of 2018 7th International 
Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2018), 8th – 10th February 
2018, Kuantan, Malaysia, pp. 1-5. 
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3) S. Nuthong and S. Witosurapot, “Enabling Fine Granularity of Difficulty Ranking Measure 
for Automatic Quiz Generation,” In Proceedings of The 9th International Conference on 
Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2017), 12th – 13th October 2017, 
Centara Grand Beach Resort Phuket, Phuket Thailand, pp. 1-7. 
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ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิต ยุคดิจิทัล 

Internet of Thing for Digital life 
2 (2-0-4) 

240-340 การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 
VLSI System Design 

3 (3-0-3) 

240-341 การออกแบบระบบฝงัตัว 
Embedded System Design 

3 (3-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-532 การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์  
Hardware and Software Co-design 

3(3-0-6) 

242-534 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 
Embedded and Real Time Systems 

3(3-0-6) 

242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 

Embedded and Real Time Systems 
3((3)-0-6) 

240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต า่และการเขียน
โปรแกรม  

6((3)-6-9) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
Module: Low Power Processor Architectures and Programming 
 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

1) E. Fradinata, S. Suthummanon, W. Suntiamorntut, and M. M. Noor, “Compare the 
Forecasting Method of Artificial Neural Network and Support Vector Regression Model to 
Measure the Bullwhip Effect in Supply Chain”, Journal of Mechanical Engineering and 
Sciences, Vol.13, June 2019, No.2, pp. 4816-4834. 

2) E. Fradinata, S. Suthummanon, and W. Suntiamorntut, “Initial Optimal Parameters of 
Artificial Neural Network and Support Vector Regression,” International Journal of 
Electrical and Computer Engineering, Vol. 8 2019, No. 5, pp. 3341-3348. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) J. Pitakphongmetha, W. Suntiamorntut, and S. Charoenpanyasak, “Internet of Things for 

Aquaculture in Smart Crab Farming,” International Conference on Big data, IoT, and Cloud 
Computing (ICBICC 2020), 9th – 11th October 2020, Japan, pp.1-5.  
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ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Physique), Université Paris-Sud École Doctoral STITS, France 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3 (2-2-5) 

240-201 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ 1 
Computer Engineering Software laboratory I 

1(0-3-6) 

240-486 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ทฤษฎีและปฎิบัต ิ
Computer Vision (Theories and Practices) 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-677 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

Computer Vision 
3(3-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-570 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3((3)-0-6) 

240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
Digital Signal Processing 

3((3)-0-6) 

240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
Computer Vision 

3((3)-0-6) 

240-800 วิทยานพินธ์   21(0-63-0) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
Thesis  

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์
Thesis 

48(0-144-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

1) M. Thu, and M. Suvonvorn, “Pyramidal Part-Based Model for Partial Occlusion Handling 
in Pedestrian Classification,” Advances in Multimedia, Vol. 20, Article ID 6153580, 2020,  
ISSN: 16875680, https://doi.org/10.1155/2020/6153580. 

2) C. Wateosot, and N.  Suvonvorn, “Group Activity Recognition with an Interaction Force 
Based on Low-level Features,” IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 
Vol. 14, Issue 7, July 2019, pp. 1061-1073. 

3) P. Chalearnnetkul, and N. Suvonvorn, “Multiview Layer Fusion Model for Action 
Recognition Using RGBD Images,” Computational Intelligence and Neuroscience, Vol. 
2018, Article number 9032945, 22 pages. https://doi.org/10.1155/2018/ 9032945 
 

https://doi.org/10.1155/2020/6153580
https://doi.org/10.1155/2018/%209032945
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ผศ.ดร.ปญัญยศ  ไชยกาฬ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-208 ดิจิตอลตรรกะและการออกแบบ 

Digital Logic and Design 
3(3-0-3) 

240-307 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ 
Computer System Architecture & Organization 

3(3-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-570 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3(3-0-3) 

242-703 สัมมนา 3 
Seminar  III (Research Article Writing) 

3(3-0-3) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต า่และการเขียน

โปรแกรม 
Module: Low Power Processor Architectures and Programming 

6((3)-6-9) 

240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียนโปรแกรมแบบมลัติคอร์ 
Multi-core architectures and Multi-core programming 

3((3)-0-6) 

240-570 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 
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240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

1) I. Masamae, and P. Chaikan, “High Performance 2D Convolution utilizing the AVX512,” 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, SJST-2020-0052.R2, 30 pages, (In 
press). https:// rdo.psu.ac.th/sjstweb/Ar-Press/2020Sep/28.pdf 

2) N.  Z. Oo and P. Chaikan, “An effective implementation of Strassen’s algorithm using 
AVX intrinsics for a multicore architecture,” Songklanakarin Journal of Science and 
Technology (SJST), Vol.42, No.6, Nov. - Dec. 2020, pp.1368-1376, doi: 10.14456/sjst-
psu.2020.177.  

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) วรินทร  ข้อมงคลอุดม, ปัญญยศ ไชยกาฬ, ด ารงค์เคล้าดี, “การปรับปรุงประสิทธิภาพการคูณเมท

ริกซ์โดยใช้อัลกอริทึม Strassen และ ชุดค าสั่ง AVX บนสถาปัตยกรรมมัลติคอร์”, งานประชุม
วิชาการ ECTI-CARD 2020, 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,                
จ.นครสวรรค์, หน้า 26-31. 

2) N. Z. OO and P. Chaikan, “Efficient Implementation of Strassen's Algorithm for Memory 
Allocation using AVX Intrinsic on Multi-core Architecture”, In Proceedings of 34th 
International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC-2019), South Korea, 23rd – 26th June 2019, pp.62-65. 
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ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย 
คุณวุฒิสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Lancaster University, U.K. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3 (2-2-5) 

240-214 การสื่อสารข้อมูล 
Data Communications 

2 (2-0-4) 

240-306 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน เครือข่ายไร้สาย 
Wireless and Mobile Computing 

2 (2-0-4) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-800 วิทยานพินธ์   

Thesis  
21(0-63-0) 

242-801 วิทยานพินธ์  
Thesis   

36(0-108-0) 

242-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 

Principle of Wireless Networks 
3((3)-0-6) 

240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่ายทางสาย 
Routing and Switching Principles 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
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Minor Thesis 
240-900 วิทยานพินธ ์    

Thesis 
48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ – ไม่ปรากฎ -  
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) P. Suriyachai, “Incoming VoiP Call Alert System for Hearing-Impaired,” In Proceedings of 
5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand,               
21st – 22nd October 2020, pp.1-6 

2) E. Promin and P. Suriyachai, “Improvement of Scanned Medical Document Management 
System,” In Proceedings of 11th International Conference on Knowledge and Smart 
Technology (KST), Phuket Thailand, 23rd -26th January 2019, pp. 126-131. 

3) P. Suriyachai, “Effective Utilization of IoT for Low-cost Crop Monitoring and Automation,” 
In Proceedings of 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia 
Communications (WPMC- 2018), Mae Fah Luang Universitiy, Thailand, 25th -28th November 
2018, pp.246-251, DOI: 10.1109/WPMC.2018. 8713163. 
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ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
241-307 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer System Architecture & Organization 
3 (3-0-3) 

242-341 การออกแบบระบบฝงัตัว 
Embedded System Design 

3 (3-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

242-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

242-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

242-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 

Advanced Unix Programming 
3((3)-0-6) 

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง 
Embedded and Real Time Systems 

3((3)-0-6) 

240-570 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  36(0-108-0) 
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Thesis  
240-802 สารนิพนธ์ 

Minor Thesis 
6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  
1) T. Nontula, N. Kaewchoothong, W. Kaew-apichai, and C. Nuntadusit, “ Effect of Rotation 

Number on Heat Transfer Characteristics of a Row of Impinging Jets in Confined Channel”, 
Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Vol. 77, Issue 1 
(2021), pp.161-171. 

2) V. Mann, C. Dechwayukul, W. Thongruang, S. Srewaradachpisal, P. Kaewpradit, W. Kaew 
Apichai, and H-T. Bui, “Design and Fabrication a Lightweight Spring Made of Natural Rubber 
for a Motorcycle’s Shock Absorber,” International Journal of Automotive and Mechanical 
Engineering (IJAME), Vol. 17, No. 1 2020, pp. 7758 – 7770. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) กฤตวิทย์ กว้างสกุล , วชรินทร์ แก้วอภิชัย (พฤษภาคม 2563), “ระบบตรวจจับวัตถุบนถนนขณะ

ยานพาหนะก าลังเคลื่อนที่ด้วยไลด้า”, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2020, 26-27 พฤษภาคม 2563, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์ หน้า 111-116. 

2) C. Thongleng and W. Kaewapichai, “Case Studies to Improve Viola-Jones for Eye 
Detection,” In Proceedings of  2018 International Conference on Image and Graphics  
Processing, 24th – 26th February 2018, Hong Kong, China, pp. 48-52. 
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ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.Agr.(Agricultural Science), Kyoto University, Japan 
  
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-382 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3(3-0-3) 

240-480 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนต์ 
Artificial Intelligence for Robotics 

3(3-0-3) 

241-481 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนต์ 
Artificial Intelligence for Robotics 

3(3-0-3) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 

Advanced Unix Programming 
3((3)-0-6) 

240-570 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3((3)-0-6) 

240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม ่
AI for Next Generation Robotics 

9((6)-6-15) 

240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 
Advanced Image Processing 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 
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240-801 วิทยานพินธ์  

Thesis  
36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ   - 
1) K. S. Kyaw and S. Limsiroratana, “Optimization of Text Feature Selection Process Based 

on Advanced Searching for News Classification,” International Journal of Swarm 
Intelligence Research, Vol. 11, Issue 4, Oct. – Dec. 2020, pp.1-23. 

2) K. S. Kyaw and S. Limsiroratana, “Optimization of Multi-class Document Classification with 
Computational Search Policy,” ECTI Transactions on Computer and Information 
Technology (Open Access), Vol. 14, Issue 2, 2020, pp.149-161. 

3) B. Pamornnaka, S. Limsiroratanaa, T. Khaorapapong, M. Chongcheawchamnan, and A. 
Ruckelshausen, “An Automatic and Rapid System for Grading Palm Bunch Using a Kinect 
Camera,” Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 143, Dec. 2017, pp. 227-237. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) K. S. Kyaw and S. Limsiroratana, “Towards Nature-Inspired Intelligence Search for 

Optimization of Multi-Dimensional Feature Selection,” In proceedings of 2019 23rd 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, 
30th  October -1st November 2019, pp.379-384. 
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ดร.ไพจติร  กชกรจารุพงศ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Information Science), University of Glasgow, U.K. 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-303    ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

Ethics and Legal & Social Issue Computer Programming 
3(3-0-6) 

240-305 ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
242-510    ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน  

Advanced Database Concepts and Applications 
3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-510    แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสงู และการประยุกต์ใช้งาน 

Advanced Database Concepts and Applications 
3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1) ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ และ ศิริพล  ปัญญาธิโป, “การซ่อนข้อความและการสกัดพร้อมการทวนสอบ
ข้อความที่ได้ในภาพใบหน้าดา้นหน้า”, วารสารมหาวิทยาลัยทกัษิณ ฉบับพิเศษ จากงานประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 27 ประจ าปี 2560, Vol. 20, No. 3, 2560, หน้า 336-342, ISSN: 
0958 – 5807. 

2.3 ผลงานทีน่ าเสนอในที่ประชุมวชิาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ ยศอนันต์ เตี้ยวสกุล และ เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , “การแปลงภาพใบหน้า

ด้านหน้าเป็นข้อความรูปใบหน้าอย่างอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 30 ประจ าปี 2563, อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ,7-8 พฤษภาคม 2563,หน้า 255 - 262,  

2) ไพจิตร กชกรจารุพงศ์, เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์, “การประมวลผลภาพเพื่อเปลี่ยนสีผิวภาพใบหน้า
ด้านหน้าโดยใช้การจับคู่ฮิสโทแกรมและแผนภูมิใบหน้า”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562, หาดใหญ่, สงขลา, 9-10 พฤษภาคม 2562, หน้า 334-339. 

3) ไพจิตร กชกรจารุพงศ์, “การตัดสัดส่วนภาพใบหนา้ในภาพหมู่อย่างอัตโนมัติ”, การประชมุวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าป ี 2561, อ.เมือง จ.สงขลา, 8-9 พฤษภาคม 2562,               
หน้า 334-339. 
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ดร.อนันท์ ชกสุริวงค ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Science et Technologies industrielles), Universite d’Orleans,  

France 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-382 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 
3(3-0-3) 

240-480 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนต์ 
Artificial Intelligence for Robotics 

3(3-0-3) 

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-676 พื้นฐานการเรียนรู้ของเคร่ือง 

Introduction to Machine Learning 
3(3-0-3) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

242-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม ่

AI for Next Generation Robotics 
9((3)-12-30) 

240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึ้งของเคร่ือง 
Machine Deep Understanding 

9((6)-6-15) 

240-674 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
Machine Learning 

3((3)-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  36(0-108-0) 
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 รายวิชา หน่วยกิต 
Thesis  

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ  

1) B. Sahoh and A. Choksuriwong, “Automatic Semantic Description Extraction from Social Big 
Data for Emergency Management” (Open Access), Journal of Systems Science and Systems 
Engineering Vol. 29, Issue 4, 1 Aug. 2020, pp. 412-428. 

2) K. Sorussa, A. Choksuriwong, and M. Karnjanadecha, “Emotion Classification System for 
Digital Music with a Cascaded Technique,” ECTI Transactions on Computer and Information 
Technology ( Open Access) ,  Vol. 14, Issue 1, 2020, pp. 53-66, doi: 
https://doi.org/10.37936/ecti-cit.2020141.205317. 

2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1) A. Jaratrotkamjorn and A. Choksuriwong, “Bimodal Emotion Recognition using Deep Belief 

Network,” In proceedings of 2019 23rd International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC), Phuket, Thailand, 30th October -1st November 2019, pp.103-109. 
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ดร.ธนาธิป  ลิ่มนา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 
ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3 (2-2-5) 

240-210 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
Programming Tehcniques 

2(2-0-4) 

240-207 การเขียนโปรแกรมและโครงสรา้งข้อมูล 
Programming and Data Strucrures 

3(2-2-5) 

240-449 การประมวลผลแบบคลาวด์และกระจาย 
Distribuited and Cloud Computing 

3(3-0-6) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Experimental Design in Computer Engineering 
3((2)-2-5) 

240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสูง 
Advanced Unix Programming 

3((3)-0-6) 

240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
Scientific and Engineering Programming 

3((3)-0-6) 

240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
Algorithm design and analysis 

3(3-0-6) 

240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง 
Module: High Performance Computing 

6((4)-4-10) 

240-630 ระบบกระจายสมัยใหม ่
Modern Distributed Systems 

3((3)-0-6) 

240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Architectural Patterns 

3((3)-0-6) 

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์
Cloud Computing Principle and Paradigm 

3((3)-0-6) 

240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data System Architecture 

3((3)-0-6) 
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240-676 วิศวกรรมข้อมูล 

Data Engineering 
3((3)-0-6) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-802 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

6(0-18-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ – ไม่ปรากฎ -  
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) สมบูรณ์ ช่างคม และ ธนาธิป ลิ่มนา, "การพัฒนากลไกการจัดการสิทธิ์ส าหรับการใช้งานระบบควบคุม
การเปิดปิดประตู," การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), 
นครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563, หน้า 67-71.  

2) ณัชสันต์ จันทระ และ ธนาธปิ ลิ่มนา (พฤษภาคม 2563), "การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน า
รายการอาหาร โดยใช้วัตถุดิบจากคลังอาหารและข้อมูลสุขภาพ," การประชุมวชิาการงานวิจัยและพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), นครสวรรค์, 26-29 พฤษภาคม 2563, หน้า 117-121. 

3) P. Yangyuenyong, A. Khunarree, C. Saekoo, P. Tandayya and T. Limna (June 2017),                   
“A Distributed Simulation System for Training and Testing MOBA Game Programming,”  In 
Proceedings of 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017), Phuket, 
Thailand, 27th – 30th June 2017, pp.745-748. 
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ภาคผนวก ข-2  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. Diplôme de docteur (Reseaux, Telecommunications, Systems),  

Institut National Polytechnique de Toulouse, France 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี  

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3 (2-2-5) 

200-107  การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 2(2-0-4) 
 IoT for Digital Life  

 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา  หน่วยกิต 
240-538 ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร์     

Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems 
3(3-0-6) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

240-800 วิทยานพินธ์   
Thesis  

21(0-63-0) 

240-801 วิทยานพินธ์  
Thesis  

36(0-108-0) 

240-900 วิทยานพินธ ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ – ไม่ปรากฎ -  
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
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1) J. Pitakphongmetha, W. Suntiamorntut, and S. Charoenpanyasak, “Internet of Things for 
Aquaculture in Smart Crab Farming,” In Proceedings of International Conference on Big 
data, IoT, and Cloud Computing (ICBICC 2020), 9th – 11th October 2020, Japan, pp.1-5.  

2) S. Charoenpanyasak, W. Suntiamorntut, and Y. Sasiwat, “Tracking System Based on IoT: 
Smart City,” In Proceedings of the 8th PSU-UNS International Conference on Engineering 
and Technology (ICET-2017), University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, June 8-10, 2017, pp. 
1 – 4. 
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ดร.อารีย ์ ธีรภาพเสรี 
วุฒิการศึกษา 

Ph.D. (Computer Science) University Grenoble 1. พ.ศ. 2548 
D.E.A. (Informatique Systems Et Communication) University Grenoble 1. พ.ศ. 2544 
Maitrise (Informatique) University Grenoble 1. พ.ศ. 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2540 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
 รายวิชา หน่วยกิต 
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Introduction to Computer Programming 
3(2-2-5) 

   
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 

Seminar  III (Research Article Writing) 
1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ – ไม่ปรากฎ -  
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1) ปาลิตา สุทธิชี, นิรมล ศรีไหม, ณคนัท รักษารักษ์, ด ารงค์ เคล้าดี, อารีย์ ธีรภาพเสรี, วนัฐฌพงษ์ คง
แก้ว, “การจ าลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแผนกผ่าตัดทั่วไป  : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา” การประชุมวิชาการระดับชาติ Operations Research 
Network Conference 2018, 23 – 24 เมษายน 2561, พัทยา ชลบุรี,  หน้า 108-113. 

2) จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ, นิติพฒัน์ เหล่ามงคลชัยศรี, ทักษพร ประเศรษโฐ, ไพจิตร กชกรจารพุงศ์,  
อารีย์ ธีรภาพเสรี และ วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว, “การจ าลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ล้างท าความสะอาดวสัดุทางการแพทย์ ของหน่วยงานเวชภัณฑก์ลาง ภายในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์” การประชุมวิชาการระดับชาติ Proceedings Operations Research Network 
Conference 2018, 23 – 24 เมษายน 2561, พัทยา จ.ชลบุรี. หน้า 101-107. 

3) กนกวรรณ บัวคีรี, ธนิต พงษ์พันธ์, นฤมล โชติช่วง, อาลาวี ลาเต๊ะ, อารีย์ ธีรภาพเสรี และ วนัฐฌพงษ์ 
คงแก้ว, “การจ าลองสถานการณ์ระบบการให้บริการลูกค้าในโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” การประชุมวิชาการ Operations Research Network of Thailand 
(OR-NET 2018), 23 – 24 เมษายน 2561, พัทยา จ.ชลบุรี.หน้า 33-38. 
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Dr.Andrew  Davison 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Imperial College, U.K. 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-303    คณิตศาสตร์ดิสครีต 

Discrete Mathematics  
3(3-0-6) 

240-213 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
Discrete Mathematics 

2(2-0-4) 

 
ภารงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 รายวิชา หน่วยกิต 
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์  

Computer Animation and  Game Development 
3(3-0-6) 

240-702    สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 
Seminar II  (Research Proposal Writing) 

1(0-2-1) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

242-702    สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 
Seminar II  (Research Proposal Writing) 

1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชา หน่วยกิต 
240-702    สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 

Seminar II  (Research Proposal Writing) 
1(0-2-1) 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวจิัย) 
Seminar  III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ   - ไม่ปรากฎ- 
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม – ไม่ปรากฎ- 
2.3 หนังสือ ต ารา 

1) Davison A. (2020), "Scripting text-based checklists in Bash", Linux Format, Issue 259, 
February 2020, pp. 87-91., เผยแพร่ online https://www.linuxformat.com/ (สืบคน้ 20 ตุลาคม 
2563) 

https://www.linuxformat.com/
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2) Davison A. (2020) "Using, configuring, and extending GDB", Linux Format, Issue 262, May 
2020, pp76-80, เผยแพร่ online https://www.linuxformat.com/ (สืบค้น 20 ตุลาคม 2563) 

 
  

https://www.linuxformat.com/
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 

  
กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึง่สมรรถนะที่จ าเปน็ 

อาจารย์ในสาขาวชิา high power 
high impact 

ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร 
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 
high impact 

ส ารวจผา่น google form 40 ราย  

ศิษย์ปัจจุบนั high impact ส ารวจผา่น google form 5 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต 
(ขอให้ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงานด้วย) 

high power ส ารวจผา่น google form 4 ราย 
 -บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จ ากดั 
 -คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช   
มงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
- บริษัท cisco 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเปน็ 

อว. high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร(PLOs) 

ระดับปรญิญาโท 

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การแพทย์ในภาคใต ้

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และเทคนิคในแขนงต่างๆ ของศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันอย่าง
เหมาะสมในการท างานด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์ 

PLO3: แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานถูกต้องและส าเรจ็
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเองต่อสังคม 



153 
 

 

 

 ระดับปริญญาเอก 

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร 
กรรม และการแพทย์ในภาคใต ้
PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 
PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น าในการท างานทางวชิาชีพร่วมกันและในการพฒันาวิชาการด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและทันต่อการ
เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวชิาชีพและวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อสังคม 

 
 
2. ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน กับ PLOs ของหลักสูตร 
 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
วิสัยทัศน์ 

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม      

ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ      

เป็นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต้และประเทศ      

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570      

พันธกิจ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล 

     

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝป่ัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบตัิ 

     

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นสังคมฐานความรูบ้นพืน้ฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่
รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 

 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ
ทางสงัคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1          

PLO2          
PLO3          

PLO4          
PLO5          

 
หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวชิาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตวัให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้น า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถแก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือ
จากการค้นคว้าวิจยั และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชพีของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ (เป็นกลุ่มที่ high power 
และ/หรือ high impact) กับ PLOs ของหลักสูตร 

 SH1 SH2 SH3 SH4 
PLO1      

PLO2     

PLO3     

PLO4     

PLO5     

 
SH1: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มแรกคณะและมหาวิทยาลัยฯ,  อว. 
SH2: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มสองผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร, ศิษย์ปัจจุบนั 
SH3: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มสามผู้ใช้บัณฑิต 
SH4: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มแรกอาจารย์ในสาขาวิชา 

 



156 
 

 

5. กระบวนการสร้างรายวิชาจาก PLO (เช่น การใช้ backward curriculum design หรือ วิธีการอื่น ๆ) 
ระดับปรญิญาโท 

 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ในภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการแพทย์ในภาคใต้ 

K1: Mathematics 
K2: Computer security 
K3: Deep learning 
K4: Computer vision 
K5: IOT 
K6: Embedded systems 
K7: Computer network 
K8: Robotics 
K9: Computer Animation 
K10: Software design 
K11: New Technologies 
K12: Cloud Computing 
K13: AI 
K14: Signals processing 
K15 : Simulation and Testing 
K16 : Algorithms 
K17 : Operating Systems 
K18 : Processor Designs 
K19 : Distributed Computing 

S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
 

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 
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 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

K20 : Web Technology 
K21 : Big data 

PLO2: บูรณาการองค์ความรู้และเทคนิคใน

แขนงต่างๆ ของศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมในการท างานด้าน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการแพทย์ 

K1: Mathematics 
K10: Software design 
K11: New Technologies 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S10: ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 

PLO3: แสดงออกถึงความสามารถในการ

สื่อสารและประสานงานกบัเพื่อนร่วมงาน

เพื่อให้งานถูกต้องและส าเร็จไดภ้ายในเวลาที่

ก าหนด 

K22: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพ 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 
 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
S3: ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S9: ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซอ้น 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
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 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

S12: ทักษะน าเสนองานวิจยั 
S13 : ทักษะการท างานเป็นทีม 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีใน

การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

K11: New Technologies 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 
 

S3: ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4: ทักษะการกรองแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  
S5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A11 : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างาน

วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความ

รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อสังคม 

K22: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพ 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 

S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A9: มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 
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ระดับปรญิญาเอก 
 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

PLO1: สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เกษตร กรรม และการแพทย์ในภาคใต้ 

K1: Mathematics 
K2: Computer security 
K3: Deep learning 
K4: Computer vision 
K5: IOT 
K6: Embedded systems 
K7: Computer network 
K8: Robotics 
K9: Computer Animation 
K10: Software design 
K11: New Technologies 
K12: Cloud Computing 
K13: AI 
K14: Signals processing 
K15 : Simulation and Testing 
K16 : Algorithms 
K17 : Operating Systems 
K18 : Processor Designs 
K19 : Distributed Computing 
K20 : Web Technology 

S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
 

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 
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 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

K21 : Big data 
K25 : หลักการค้นหาข้อมูล 

PLO2: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทย์ในภาคใต้ 

K1: Mathematics 
K10: Software design 
K11: New Technologies 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S10: ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผู้น าในการท างานทาง
วิชาชีพร่วมกันและในการพัฒนาวิชาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

K22: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพ 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 
 

S1: ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ 
S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
S3: ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S9: ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซอ้น 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A6: เปิดรับสิ่งใหม่ 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
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 ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ

S12: ทักษะน าเสนองานวิจยั 
S13 : ทักษะการท างานเป็นทีม 

PLO4: แสดงออกถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วของศาสตร์ดา้น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

K11: New Technologies 
K23: หลักการการน าเสนองานวิจัย 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 
K25: หลักการค้นหาข้อมูล 
 

S3: ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
S4: ทักษะการกรองแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  
S5: ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A1: ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ความรู ้
A2: มีความมุ่งมั่นในการค้นหาสิง่ใหม่ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A11 : การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างาน

วิชาชีพและวชิาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมี

ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อสังคม 

K22: กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ
ทางวชิาชีพ 
K24: หลักการเขียนบทความทาง
วิชาการ 

S2: ทักษะการบูรณาการการ
แก้ปัญหา 
S6: ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ 
S7: ทักษะการสื่อสาร 
S8: ทักษะการจัดการเวลา 
S11: ทักษะการปรับตัวตาม
สถานการณ ์

A3: มีวินัย และความรบัผิดชอบ 
A4: ความซื่อสัตย์ 
A5: ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น 
A7: มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 
A9: มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
A10: ตระหนักถึงคุณค่าของการแก้ปัญหา เพื่อ
ประโยชน์ของสังคม 
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ระดับปรญิญาโท 
 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม K22,K23,K24,K25,S1,S3,S4, S7,S8,A1,A2,A4,A6,A8,A10 

200-502 สัมมนาวิศวกรรม  K23,K25,S1,S3,S4,S6,A1,A3,A4,A6,A7 

240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) K23,K24,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7, S8, S10,S12,A1,A3,A4,A7,A8,A10,A11 
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั) K23,K24, K25,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S10,S12, A1,A3,A4,A5,A7,A8,A10,A11 

240-800 วิทยานิพนธ ์ K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20, K22,K23,K24, 
K25,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11 

240-801 วิทยานิพนธ ์ K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K22,K23,K24,K25, 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11 

240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสูง และการประยุกต์ใช้งาน K2,K7,K9,K15,K16,K19, K20,K21,S1,S2,S3,S6,S9,S10,A2,A3,A4,A5,A6,A8 
240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเวบ็แบบ
หลายแพลตฟอร์ม 

K2,K7,K10,K11,K12,K15,K20,K21,S1,S2,S6,A1,A5,A6,A8,A11 

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 

K2,K7,K10,K11,K12,K15,S1,S2,S6,S13,A1,A5,A6,A8,A11 

240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 K11, K25, K10, S1, S3, A1, A3 

240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ K1,K10,K15,K16,K12,S1,S2,S5,S6,S9,A2,A3,A11 
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้นสงู K2,K7,K10,K15,K16,K17,S1,S5,S9,A3,A4,A5 

240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ K1,K10,K11,K12,K15,K16,S1,S5,S9,A3,A4,A5 
240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี K1,K10,K16, S1,S5,S9,S10,A3,A4,A5 

240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย K7,K10,K11,K12,K15,K16,K19,S1,S6,S9,A2,A3,A4,A6 



163 
 

 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง K7,K12,K19,S6,A3,A4 
240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 1 K12, K17, S1, S3, A1, A3 

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝงัตัวและเวลาจริง K5,K6,K17,S1,S2,S6,A2,A3,A4,A10 
240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลังงานต ่า
และการเขียนโปรแกรม 

K10,K17,K18,S1,S5,S6,A2,A3,A4 

240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพ
สิ่ง1 

K5, K6, K18, S1, S2, S3, A1, A3 

240-550 ชุดวิชาความมั่นคงไซเบอร์ K1,K2,K7,S6,S11,A3,A4,A8,A9,A10 

240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน  K1,K2,K7,K16,S1,S6,S9,A2,A3,A4,A9 
240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 K2, K7, K19, S1, S3, A1, A3, A4 

240-570 การประมวลผลภาพ K1,K4,K14,S1,S3,S5,S6,S10,A2,A3,A4,A7 
240-571 สัญญาณและระบบ K1,K14, S3,S5,S6,S10,A2,A3,A4,A7 

240-572 ชุดวิชาแมชชนีวิชนั K1,K3,K4,K8,K14,S1,S2,S5,S6,A2,A3,A4,A5,A7 
240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม่ K3,K4,K8,K11,K13,K14,S1,S2,S6,S10,S13,A3,A4,A5,A9,A10 

240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึง้ของเคร่ือง K3,K4,K13,K11,K14,S1,S2,S6,S10,S13,A3,A4,A5,A9,A10 
240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อัจฉริยะ 1 

K3, K4, K8, K13, K14, S1, S2, S3, A1, A3 
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ระดับปรญิญาเอก 
 

รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม K22,K23,K24,K25,S1,S3,A2,A4,A6 

200-502 สัมมนาวิศวกรรม K23,K25,S3,S4,S6,A3,A4,A6,A7 

240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) K23,K24,K25,S1,S2,S5,S6,S12,A3,A4,A11 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั) K23,K24,K25,S7,S8,S12,A3,A4,A5,A7,A11 
240-900 วิทยานิพนธ ์ K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K17,K19,K20,K21,K22,K23,K24, 

K25,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A10,A11 

240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบรกิารส าหรับงานประยุกต์อินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิง่ 

K2,K5,K7,K10,K20,S1,S6,A3,A4,A9 

240-611 เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมายและการประยุกต์ใช้งาน K7,K11,K20,K21,K25,S1,S6,A3,A4,A9 
240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับผู้ใช้ที่มีความพิการ K7,K10,K11,K20, ,S1,S6,A3,A4,A9 

240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 K8,K10,K11,K16,K20,K21,S1,S3,A1,A3 

240-630 ระบบกระจายสมัยใหม่ K7,K11,K12,K19,S1,S6,A3,A4 
240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ K2,K7,K10,K11, S1,S6,A3,A4 

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์ K2,K7,K12, S1,S6,A3,A4 
240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ K2,K7,K21,K25,S1,S6,A3,A4 

240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 K10,K11,K12,K16,K17,K19,K21,S1,S2,S3,A1,A3 
240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดจิิตอลเพื่อทดสอบ K5,K6,K15,S1,S5,S6,S9,A3,A4,A6 

240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียนโปรแกรม 
แบบมัลติคอร ์

K10,K16,K18, S1,S5,S6,S9,A3,A4,A6 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ และ attitudes  

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพ
สิ่ง 2 

K5,K6,K7,K11,K15,K17,K18 

240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย  K2,K7,S1,S6,A3,A4 
240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครือข่าย  K1,K2,K7,S1,S2,S6,A2,A3,A4 

240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขั้นสูง K2,K7,K14,S1,S6,S9,A2,A3,A4 
240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจายสัญญาณเครือข่าย
ทางสาย  

K1,K7,K10,K16,S1,S2,S6,A2,A3,A4 

240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2  K1,K2,K7,K11,S1,S2,A3,A4 

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสาน 
สรรพสิ่ง 2  

K1,K2,K7,K10,K11,K16,S1,S3,A1,A3,A4 

240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล K1,K14,S1,S5,S6,S9,A3,A4,A6 
240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ K1,K4,K13,K14,S1,S3,S5,S6,S9,A3,A4,A6 

240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง K1,K4,K13,K14,S1,S3,S5,S6,S9,A3,A4,A6 
240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง K1,K13,K14,K16,S1,S3,S5,S6,S9,A3,A4,A6 

240-674 การเรียนรู้ของเครื่อง  K1,K3,K11,K13,S1,S3,S5,S6,S9,A3,A4,A6 
240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ K1,K3,K4,S1,S3,S5,S6,S9,A3,A4,A6 

240-676 วิศวกรรมข้อมูล  K1,K3,K4,K8,K14,S1,S5,S6,A3,A4,A6 
240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อัจฉริยะ 2 

K1,K4,K8,K11,K13,K14,S1,S2,S3,A1,A3,A4 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ระดับปรญิญาโท 

รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แผน ก1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แผน ก2 99 หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
  คิดเป็นร้อยละ 84 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
 3) แผน ข 84 หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
 คิดเป็นร้อยละ 82 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
การ

ก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติ
งาน
ภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม 3(3-0-6)          

200-502 สัมมนาวิศวกรรม 1(0-2-1)            

240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย) 
1(0-2-1) 

         

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั)  
1(0-2-1) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การ
ก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติ
งาน
ภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

240-800 วิทยานิพนธ์ 21(0-63-0)          
240-801 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)          

240-802 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)          
240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสูง และการ
ประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6) 

        _ 

240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันเว็บแบบหลายแพลตฟอร์ม 6((3)-6-9) 

         

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
29110 6((3)-6-9) 

         

240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
3((3)-0-6) 

         

240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์3((2)-2-5) 

         

240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขั้น
สูง 3((3)-0-6) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การ
ก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติ
งาน
ภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์3((3)-0-6) 

         

240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
3((3)-0-6) 

         

240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและ
กระจาย 6((4)-4-10) 

         

240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง  
6((4)-4-10) 

         

240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร ์1 3((3)-0-6) 

         

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝงัตัวและเวลาจริง 
3((3)-0-6) 

         

240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์
กินพลังงานต า่และการเขียนโปรแกรม 6((3)-6-9) 

         

240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ต
ประสานสรรพสิง่ 1 3((3)-0-6) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การ
ก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตร
ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย 
และ 

อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการฝึก

เฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติ
งาน
ภาค 
สนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎี 

240-550 ชุดวิชาความมั่นคงไซเบอร์ 6((3)-6-9)           
240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6)          

240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
3((3)-0-6) 

         

240-570 การประมวลผลภาพ 3((3)-0-6)          
240-571 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6)          

240-572 ชุดวิชาแมชชนีวิชนั 9((6)-6-15)          
240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ 
ยุคใหม ่9((6)-6-15) 

         

240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึง้ของเคร่ือง  
9((6)-6-15) 

         

240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 3((3)-0-6) 

         

หมายเหตุ   ทุกหลักสูตรควรจัดรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 
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ระดับปริญญาเอก 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL)  
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 2.1 105 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ  81 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 3) แบบ 2.2 111 หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต) 
 คิดเป็นร้อยละ 86 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม  
3((3)-0-6) 

         

200-502 สัมมนาทางวิศวกรรม  1(0-2-1)          

240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย) 1(0-2-1) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั) 
1(0-2-1) 

         

240-900 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0)          
240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบรกิารส าหรับงาน
ประยุกต์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
3((3)-0-6) 

         

240-611 เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6) 

         

240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ 
ส าหรับผู้ใชท้ี่มีความพิการ 3((3)-0-6) 

         

240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
3((3)-0-6) 

         

240-630 ระบบกระจายสมัยใหม่ 3((3)-0-6)          

240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
3((3)-0-6) 

         

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด์           
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

3((3)-0-6) 
240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
3((3)-0-6) 

         

240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร ์2 3((3)-0-6) 

         

240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบ
ดิจิทัลเพื่อทดสอบ 3((3)-0-6) 

         

240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและ
เขียนโปรแกรมแบบมัลติคอร์ 3((3)-0-6) 

         

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 2 3((3)-0-6) 

         

240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 3((3)-0-6)          

240-651 การเข้ารหัสและความมั่นคงเครือข่าย 
3((3)-0-6) 

         

240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
3((3)-0-6) 
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจาย
สัญญาณเครือข่ายทางสาย 3((3)-0-6) 

         

240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
3((3)-0-6) 

         

240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  
3((3)-0-6) 

         

240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและ
สัญญาณเสียง 3((3)-0-6) 

         

240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 3((3)-0-6)          

240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 3((3)-0-6)          
240-674 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6)          

240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3((3)-0-6)          
240-676 วิศวกรรมข้อมูล 3((3)-0-6)          

240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 3((3)-0-6) 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
 
จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร ...........58............... รายวิชา 
จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ............58.............. รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ...............100............   ของรายวิชาในหลักสูตร 
จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) ……………-…………… รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ................100..........   ของรายวิชาในหลักสูตร 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 

200-501 ระเบียบวิธีวิจัยดา้นวศิวกรรม 3((3)-0-6) 20 20 case based, team 
based 

20   40 100 - 

200-502 สัมมนาทางวิศวกรรม 1(0-2-1) 20 30 case based, team 
based  

40 -  10 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย) 1(0-2-1) 

20 30 case based, team 
based  

40 -  10 100 - 

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจยั)  
1(0-2-1) 

20 30 case based, team 
based  

40 -  10 100 - 

240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลขั้นสูง และการ
ประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาแอป
พลิเคชันเว็บแบบหลายแพลตฟอร์ม 6((3)-6-9) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการจัดการโครงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
29110 6((3)-6-9) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-530 การออกแบบการทดลองในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
ขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-532 การเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-533 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบขนานและ
กระจาย 6((4)-4-10) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-535 ชุดวิชาการประมวลผลสมรรถนะสูง  
6((4)-4-10) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-539 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร ์1 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝงัตัวและเวลา
จริง 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-541 สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กิน
พลังงานต า่และการเขียนโปรแกรม 6((3)-6-9) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  

240-549 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง1 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-550 ชุดวิชาความมั่นคงไซเบอร์  
6((3)-6-9) 

20 20 case based, team 
based 

30   30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-551 การเข้ารหัสและบล็อกเชน 3((3)-0-6)  25 case based, team 

based 
25   50 100  

240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-570 การประมวลผลภาพ 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-571 สัญญาณและระบบ 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-572 ชุดวิชาแมชชนีวิชนั 9((6)-6-15) 30 20 case based, team 
based 

20   30 100  

240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์ยุค
ใหม่ 9((6)-6-15) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-574 ชุดวิชาการเข้าใจลึกซึง้ของเคร่ือง 9((6)-
6-15) 

30 20 case based, team 
based 

20   30 100  

240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 1 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงาน
ประยุกต์อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-611 เทคโนโลยีเว็บเชงิความหมายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-612 เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ ส าหรับ
ผู้ใช้ที่มีความพิการ 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-629 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-630 ระบบกระจายสมัยใหม่ 3((3)-0-6)  25 case based, team 

based 
25   50 100  

240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-632 การประมวลผลแบบคลาวด์ 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-633 สถาปัตยกรรมระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-639 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร ์2 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิทลั
เพื่อทดสอบ 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเขียน
โปรแกรมแบบมัลติคอร์ 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-649 หัวข้อพิเศษในระบบฝังตัวและ
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง2 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-650 หลักการเครือข่ายไร้สาย 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-651การเข้ารหัสและความมั่นคงเครือข่าย 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-652 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ขั้นสูง 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-653 หลักการเลือกเส้นทางและการกระจาย
สัญญาณเครือข่ายทางสาย 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-669 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-670 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-671 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและ
สัญญาณเสียง 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-672 หลักการรู้จ ารูปแบบ 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-673 การประมวลผลภาพขัน้สูง 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-674 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 
240-675 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3((3)-0-6)  25 case based, team 

based 
25   50 100  

240-676 วิศวกรรมข้อมูล 3((3)-0-6)  25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-689 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 3((3)-0-6) 

 25 case based, team 
based 

25   50 100  

240-800 วิทยานิพนธ์ 21(0-63-0) 100       100  

240-801 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 100       100  
240-802 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 100       100  

240-900 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 100       100  
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

240-511 ชุดวิชาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชนัเว็บแบบหลาย
แพลตฟอร์ม 
(Modern Web and Multiplatform 
Application Development 
Technology) 

6((3)-6-9) องค์ประกอบ โมเดล และประเภทของ
สถาปัตยกรรมเว็บ การพัฒนา
เทคโนโลยีเวบ็แบบเต็มกอง (ฟูลสแต็ก) 
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกองของ
เทคโนโลยีเวบ็ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อน
เอนต์ช่วยการพัฒนาอินเตอร์เฟสเว็บ 
(UI) และเครื่องมือ เฟรมเวิร์คแบบ
ฟร้อนเอนต์แบบที่ใช้ภาษาจาวาสคริปต์ 
เฟรมเวิร์คแบบลูกผสมและแบบข้าม
แพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย กรณีศึกษาจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
หรือเชิงการบริหารจัดการ ของเทคโนโลยี
และเครื่องมือช่วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เว็บแบบหลายแพลตฟอร์มได ้
2. น าเสนอแนวทางการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชนัเว็บหลาย
แพลตฟอร์ม ภายใต้บริบทของการใช้งาน
ที่แตกต่างกันได้  
3. สืบค้น ศึกษา และทดลองเครื่องมือ
ทางการพฒันาแอปพลิเคชนัเว็บแบบ
หลายแพลตฟอร์มได ้

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์

240-512 ชุดวิชาวิศวกรรมและการ
จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 
(Engineering and Management in 
software project management 
with ISO/IEC 29110 standard) 

6((3)-6-9) ความจ าเปน็ด้านการจัดการระบบและ
โครงการซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กรขนาด
เล็กมาก มาตรฐานสากล ISO/IEC 
2910 การฝึกปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์
ด้านการบริหารจัดการโครงการ การฝึก
ปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านพัฒนา

1. ระบุถึงมาตรฐานสากล ISO/IEC 2910 
เพื่อการควบคุมโครงการและการพัฒนา
ซอฟตแวร์ได้ 
2. ระบุถึงบทบาทและการท าหน้าที่ตา่งๆ 
ในการวิเคราะห์โครงการ บริหารความ

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

เสี่ยง และควบคุมให้โครงการพฒันา
ซอฟต์แวร์ให้ส าเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค ์
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ 
เพื่อช่วยให้ทีมงาน ได้เข้าถึงเอกสารและ
ผลผลติต่างๆ และได้เก็บส ารองตามเกณฑ์
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล ISO/IEC 2910 
ได ้

240-534 ชุดวิชาระบบการจ าลองแบบ
ขนานและกระจาย 
(Parallel and Distributed 
Simulation Systems) 

6((4)-4-10) การประมวลผลการจ าลองแบบขนาน
และกระจาย แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และ
พื้นฐานการจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์
ดิสครีตและระบบ  สิง่แวดล้อมเทียม
แบบกระจาย การจ าลองเหตุการณ์ดิสค
รีตแบบขนาน โมเดลการจ าลองแบบ
ความแม่นย าต ่า การกระจายข้อมูล การ
เข้าจังหวะและจัดการเวลา อัลกอริทัม
และโปรโตคอลต่าง ๆ การตรวจพบการ
ติดตายและการฟื้นคนืกลับ การจ าลอง
แบบเวลาจริง มาตรฐานและกรอบการ
ท างาน สถาปัตยกรรมระบบการจ าลอง

1. อธิบายถึงสถาปตัยกรรมระบบการ
จ าลองแบบขนานและกระจายแบบตา่งๆ
ได ้
2. ออกแบบและประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลการจ าลองแบบขนานและ
กระจายกับโจทย์ปัญหาได้ 

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ระดับสูง บริการการกระจายข้อมูล 
กรณีศึกษา 

240-535 ชุดวิชาการประมวลผล
สมรรถนะสูง 
 (High Performance Computing) 

6((4)-4-10) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาปัตยกรรมซีพียู จีพีจีพียู คลสัเตอร์ 
การประมวลผลแบบขนานและกระจาย 
การจัดตารางงาน ภาระงานสมดุลย์ การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ การปรบัแต่ง
ประสิทธิภาพ การประมวลผลทาง
วิทยาศาสตร์ การประมวลผลควอนตัม 
กรณีศึกษา 

1. ประยุกต์ใช้การประมวลผลสมรรถนะ
สูงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
2. วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้่ไขปัญหาตาม
รูปแบบการประมวลผลสมรรถนะสูงได้ 
3. สืบค้น ทดลอง และศึกษาการ
ประมวลผลสมรรถนะสูงรูปแบบใหม่ได้ 
4. ท างานเป็นทีม เพื่อการแก้ปญัหาระบบ
การประมวลผลสมรรถนะสูงทีมคีวาม
ซับซ้อนได ้

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์

240-541 ชุดวิชาสถาปัตยกรรมไมโคร
โพรเซสเซอร์กินพลังงานต ่าและการ
เขียนโปรแกรม 
Low Power Processor 
Architectures and Programming 

6((3)-6-9) การโปรแกรมก าลังต ่า การโปรแกรมใช้
พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพ การปรับ
แรงดัน การปรับความถี่ CPU โหมดพัก 
โปรเซสเซอร์ร่วม หน่วย SIMD และการ
โปรแกรม โปรเซสเซอร์หลายแกน การ
วัดพลังงาน การหาประสทิธิภาพ วิธีหา
ค่าที่เหมาะสม 

1. อธิบายสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์
แบบกินพลังงานต า่ และสามารถเขียน
โปรแกรมควบคุมการท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2: ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใน
แง่ของประสิทธิภาพการค านวณ การกิน
พลังงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ 

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

3: น าเสนอแนวคิดและขั้นตอนวิธีใหม่ใน
การน าชดุค าสัง่เอสไอเอ็มดี มาปรับปรุง
ความเร็วในการประมวลผลให้สงูขึ้น 
ในขณะที่ยังมีค่าระดับการใชพ้ลงังานต่อ
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  

4. สืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ด้านการ
ประมวลผล เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดการ
เขียนโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพการกิน
พลังงานต า่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

240-550 ชุดวิชาความมั่นคงไซเบอร์ 
(Cybersecurity) 

6((3)-6-9) เทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์ การ
ประเมินและจดัการความเสี่ยงในโลกไซ
เบอร์ ภัยคุกคามและการป้องกันในโลก
ไซเบอร์ ความมั่นคงของระบบควบคุม
โครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญ การออกแบบ
และการรักษาความมัน่คงระบบไซเบอร์
ทางกายภาพ การแฮ็กข้อมูลอย่างมี
จริยธรรม การวิเคราะห์และป้องกัน
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย การจดัการ
เหตุการณ์ ความมั่นคงของระบบ ความ
มั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงเครือข่าย 

1. วิเคราะห์ หาจุดอ่อนของระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายได้  
2. เสนอแนวทางการแก้ไข ป้องกัน
จุดอ่อนของระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
น าไปปฎบิัติจริงได้  
3. วิเคราะห์ต้นทุน และระยะเวลา ในการ
ประยุกต์แนวทางการแก้ไขปญัหาทาง
ความมั่นคงทางไซเบอร์ ได้  

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ไอเอสโอ 27000 ความมั่นคงและความ
เป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัตทิี่ส าคัญของ
องค์กร กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ
ทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม 

4. สืบค้น ทดลอง และศึกษาเครื่องมือ
และเทคโนโลยีทางความมั่นคงทาง           
ไซเบอร์ ได้  
 

240-572 ชุดวิชาแมชชนีวิชนั 
Machine Vision 

9((6)-6-15) คอมพิวเตอร์วิชัน: การได้มาของภาพ, 
ข้อมูลภาพ, การแปลงภาพ, เทคโนโลยี
กล้องและการออกแบบระบบวชิัน การ
ประมวลผลภาพ: การกรอง, การหาขอบ
ของภาพ, การหาคุณสมบัติเด่น, รูปทรง, 
ตัวด าเนินการทางสัณฐานวิทยา การ
ปรับเทียบ: รุ่นของกล้อง, พารามิเตอร์
กล้องภายในและภายนอก, การ
ปรับเทียบกล้อง การเคลื่อนไหว: 
ตรวจจับการเคลื่อนไหว, ออฟติคัลโฟร,์ 
การติดตามวัตถุ, การจับการเคลื่อนไหว 
การถ่ายภาพสามมิติ: เรขาคณิตแบบเอพิ
โพล่า, การมองเห็นแบบสามมติ,ิ ภาพ
ในช่วงแอคทีฟ, ระบบ การสร้างโมเดล: 
เทคนิคการสร้างโมเดลส าหรับระบบ
อัตโนมัติ, ฟิวชนัข้อมูล, การประมาณ

1. คิดวิเคราะห์ และวางแผนเชงิระบบ 
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม
ผลิตภาพกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชนั
ได้  
2. วางแผนจัดการ ด าเนนิการ การน า
เทคโนโลยีแมชชนีวิชนัไปใช้ในการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมได ้
3. ออกแบบพัฒนาและติดตั้งเทคโนโลยี
แมชชีนวชิันที่เหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตได้  
4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเทคโนโลยีแมชชนีวิชนัได้  

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

การต าแหน่ง แอปพลิเคชนั: การควบคุม
คุณภาพ, การท าแผนที่และการท าทาง
หุ่นยนต์, การเฝ้าระวงัการท ากิจกรรม, 
การประมาณการเคลื่อนไหว, ระบบ
อัตโนมัติ, การวิเคราะห์ภาพทางชีว
การแพทย์ 

5. ท างานท าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านตา่งๆ 
เช่น วิศวกรด้านการผลิตในอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมควบคุมได ้

240-573 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับหุ่นยนต์ยุคใหม่  
AI for Next Generation Robotics 

9((6)-6-15) ทฤษฎีการประมาณคา่  กลไกการ
เคลื่อนที่ การเจรจาแบบหลายตวัแทน 
ภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเคร่ือง 
การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โมเดล
ด้านความนา่จะเปน็ การสร้าง
แบบจ าลองและบูรณาการข้อมลูภาพ, 
สัมผัส, หูและมอเตอร ์การเรียนรู้แบบ
เสริมแรง การสร้างพฤติกรรมในหุ่นยนต์ 
โมเดลเป็นฐานและโมเดลอิสระ ฟังก์ชัน
ค่าเป็นฐานและนโยบายกระบวนการ
ค้นหา ค่าตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ 
โมเดลแบบประมาณ ความรู้ก่อน การ
รับรู้เชิงรุก ความรู้และเข้าใจเชิงพื้นที่ 
กลยุทธ์การประสานงานและการน าทาง 

1. อธิบายโครงสร้างหุ่นยนต์เคลือ่นที่แบบ
ต่างๆ ได ้
2. วิเคราะห์รูปแบบการรับรู้ข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ ได้  
3. อธิบายระบบปัญญาประดษิฐเ์พื่อ
หุ่นยนต์เคลื่อนทีไ่ด ้
4. ออกแบบและพฒันาปัญญาประดิษฐ์
เพื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้  

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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รหัส – ชื่อชุดวิชา 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

แนวทางแบบเบย์ การเข้าใจแบบลึก 
ระบบจ าลอง ฝึกปฏิบัติด้วยภาษาไพ
ตอนและเครื่องมือโอเพนเอไอ 
กรณีศึกษาต่าง ๆ 

240-574 การเข้าใจลึกซึ้งของเคร่ือง  
Machine Deep Understanding 

9((6)-6-15) การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาท
เทียม  เครือข่ายคอนโวลูชัน เครือข่าย
แบบวนซ า้ เครือข่ายแบบความจ าสั้น-
ยาว การเพิ่มประสทิธิภาพแบบอดัม 
การโยนทิ้ง แบตนอม การให้ค่าเร่ิม
ต้นแบบซาวิเอและฮี กรณีศึกษาด้าน
การแพทย์ รถยนต์ไร้คนขับ การอ่าน
ป้ายจารจร การสร้างเพลง การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ฝึกการใช้
งานด้วยไพทอนและเทนเซอร์โฟล ภาษา
แห่งความไม่แนน่อน การเรียนรู้ลึกแบบ
เบย์ คุณภาพความไม่แนน่อน การ
ประยุกต์ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การ
เรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมแรง อภิปัญญา 
ทฤษฎีการเรียนรู้องค์ความรู้ เครื่องจักร
ความรู้สู่ระบบความรู ้

1. อธิบายแนวคิดด้านปญัญาประดิษฐ์
แบบการเรียนรู้เชิงลึกได้  
2. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกของ
เครื่องแบบต่าง ๆ ได้  
3. อธิบายหลักการเรียนรู้เชิงลึกในรูปแบบ
ความไม่แนน่อนได้  
4. ออกแบบและพฒันาปัญญาประดิษฐ์
รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึกได ้

-ประเมินจากการสอบ การน าเสนองาน 
และผลงานเชิงประจักษ ์
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ภาคผนวก ง 

ภาคผนวก ง-1 
สัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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ภาคผนวก ง-5 

ความร่วมมือระดับปริญญาโท สถาบัน Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 
Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Master’s Program 

between  
the Graduate School of Natural Science and Technology, 

Kanazawa University, Japan  
and 

the Faculty of Engineering,  
Prince on Songkla University, Kingdom of Thailand 

 
 

Agreement on the Double-Degree Master’s Program  
between  

the Graduate School of 
Natural Science and Technology, Kanazawa University, Japan  

and  
the Faculty of Engineering, 

Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand 
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ภาคผนวก ง-6 

ความร่วมมือระดับปริญญาเอก สถาบัน Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น 
 

Memorandum on the Implementation of  
the Double-Degree Doctor’s Program 

between  
the Graduate School of Natural Science and Technology,  

Kanazawa, Japan 
and  

the Faculty of Engineering, Prince on Songkla University, Kingdom of Thailand 
 

Agreement on the Double-Degree Doctor’s Program  
between  

the Graduate School of Natural Science and Technology,  
Kanazawa, Japan  

and  
the Faculty of Engineering, 

Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand 
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ภาคผนวก..จ-1 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดบัชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ-2 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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