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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต หาดใหญ
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สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1) รหัสและชื่อหลักสูตร
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3) วิชาเอก (ถามี)
4) จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5) รูปแบบของหลักสูตร
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7) ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8) อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน
11) สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12) ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13) ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดําเนินการหลักสูตร
3) หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4) องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
5) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
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2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3) เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1) การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2) การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

62
62
64
64
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
หนา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การกํากับมาตรฐาน
66
2) บัณฑิต
67
3) นักศึกษา
67
4) คณาจารย
68
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
69
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
69
7) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
73
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
74
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
74
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
74
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
74
ภาคผนวก
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
76
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
76
ข. สวนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
80
สวนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา
82
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
84
กับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
90
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ (ถามี)
126
ฉ. ความรวมมือระดับปริญญาโท สถาบัน National Ilan University ประเทศ ไตหวัน
129
International Dual Degree Agreement Department of Computer Engineering PSU,
Thailand and Department of Computer Science and Information Engineering,
National Ilan University, Taiwan
ช. ความรวมมือระดับปริญญาโท สถาบัน Kanazawa Univeristy ประเทศญี่ปุน
142
Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Master’s Program
between the Graduate School of Natural Science and Technology,
Kanazawa Univeristy, 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
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Natural Science and Technology, Kanazawa Univeristy, Japan and the Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand
ซ. ความรวมมือระดับปริญญาเอก สถาบัน Kanazawa Univeristy ประเทศญี่ปุน
150
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

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
Natural Science and Technology, Kanazawa, Japan and the Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand
ญ. สัญญาจาง (กรณีอาจารยชาวตางชาติ)
ฌ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
ฎ. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หนา
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
-------------------------------

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยาเขต หาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรปริญญาโท
รหัสหลักสูตร : 25510101110695
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering Program in Computer Engineering
1.2 หลักสูตรปริญญาเอก
รหัสหลักสูตร : 25510101110706
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 หลักสูตรปริญญาโท
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 หลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
: Master of Engineering (Computer Engineering)
: วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
: M.Eng. (Computer Engineering)

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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ชื่อยอ

(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
(ภาษาไทย)
: ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
(ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Computer Engineering)

3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 หลักสูตรปริญญาโท
- แผน ก แบบ ก1 มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
- แผน ก แบบ ก2 มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
4.2 หลักสูตรปริญญาเอก
- แบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
- แบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
- แบบ 2.2 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
- แผน ก แบบ ก1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม
- แผน ก แบบ ก2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป และ 4 ป
- แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม
5.2 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)...ภาษาอังกฤษ....
5.3. การรับเขาศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
หลักสูตรปริญญาเอก
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
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5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรปริญญาโท
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ หรือ
ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Program จะถือใหเปนไปตาม MOU ของสถาบันการศึกษา
ที่ไดทําความรวมมือกับแตละสถาบันนั้น ไดแก
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........National Ilan University (NIU).............ประเทศ.........ไตหวัน..........
ชื่อสถาบัน...........Kanazawa Univerisity ...........................ประเทศ.........ญี่ปุน..........
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)
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หลักสูตรปริญญาเอก
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ หรือ
ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Program จะถือใหเปนไปตาม MOU ของสถาบันการศึกษา
ที่ไดทําความรวมมือกับแตละสถาบันนั้น ไดแก
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...........Kanazawa Univerisity ...........................ประเทศ.........ญี่ปุน..........
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
5.5.1 หลักสูตรปริญญาโท
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ
อื่น ๆ ไดรับปริญญาจากสถาบันหรือมากกวา 2 สถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรรวมกับสถาบัน National Ilan University (NIU) ประเทศไตหวัน
- การใหป ริญญาแก ผูสําเร็จการศึก ษา เปน หลักสูตรของสถาบั น โดยเฉพาะสําหรับ นั ก ศึกษาที่ เลือกศึก ษา
หลัก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร หรื อ อาจได รับ ปริ ญ ญาจากสองสถาบั น (Dual
Program) หากเขาศึกษาในแผนการศึกษาหลักสู ตรรวม กับ National Ilan University (NIU), ประเทศ
ไตหวัน
- นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ต อ งเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร อ ย า งน อ ย
2 ภาคการศึก ษา และ 1 ภาคการศึกษา ที่ NIU สว นนั กศึกษาจาก NIU จะตอ งเรียนอยางน อย 2 ภาค
การศึกษาที่ NIU และ 1 ภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตรปริญญาโท จัดแผนการ
ศึกษา คือ
แผนการศึกษาปกติ โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในระบบปริญญาโท 2 ป
การศึกษา หรือ
แผนการศึกษาหลักสูตรรวม โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระบบ Dual Program โดยในการเลือกแผนการ
ศึกษานี้ นักศึกษาจะตอง เปนผูที่เขาศึกษาแบบเต็มเวลาจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาตองผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุไวใน MOU ทั้งนี้ สําหรับการสําเร็จการศึกษาตองเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯ โดย
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิท ยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณา MOU ในขอที่ 5 ผูที่เขารวม Dual
Program ได ตองมีระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษสอดคลองกับที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวแลว และ
- การใหปริญญาทั้ง 2 สถาบัน ตองสําเร็จการศึกษา ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- การเสนอวิท ยานิพ นธและการสอบผานการสอบปากเปลาในขั้นสุดทาย ตาม MOU ไดกําหนดขอตกลงไว
ใน CO-ADVISING ARRANGEMENT ใน section ที่ 2 Academic Provisions แลว และ
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
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-

จากขอมูลทายตารางเทียบเคียงรายวิชา นักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพบทความในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 บทความ และการสําเร็จการศึกษาตองมีผลสัมฤทธิ์ และ/หรือผลงานตีพิมพอยาง
นอยตามที่ถูกกําหนดไวในแตละหลักสูตร
- ทั้งนีค้ ุณสมบัติของผูเขาศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเพิมเติมตามที่หลักสูตรกําหนด ดังที่ปรากฎใน
หมวดที่ 3 ใน MOU
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2. หลักสูตรรวมกับสถาบัน Kanazawa Univerisity ประเทศญี่ปุน
- การใหป ริญญาแก ผูสําเร็จการศึก ษา เปน หลักสูตรของสถาบั น โดยเฉพาะสําหรับ นั ก ศึกษาที่ เลือกศึก ษา
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร หรื อ อาจได รั บ ปริ ญ ญาจากสองสถาบั น
(Dual Program) หากเขาศึกษาในแผนการศึกษาหลักสูตรรวม กับ Kanazawa Univerisity ประเทศญี่ปุน
- ใหเปนไปตาม Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Master’s Program
between the Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa Univeristy,
Japan and the Faculty of Engineering, Prince on Songkla University, Kingdom of Thailand
และ Agreement on the Double-Degree Master’s Program between the Graduate School of
Natural Science and Technology, Kanazawa Univeristy, Japan and the Faculty of
Engineering, Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand
5.5.2 หลักสูตรปริญญาเอก
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อื่น ๆ ไดรับปริญญาจากสถาบันหรือมากกวา 2 สถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรรวมกับสถาบัน Kanazawa Univerisity ประเทศญี่ปุน
- การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะสําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือ อาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน
(Dual Program) หากเขาศึกษาในแผนการศึกษาหลักสูตรรวม กับ Kanazawa Univerisity ประเทศญี่ปุน
- ใหเปนไปตาม Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Doctor’s Program
between the Graduate School of Natual Science and Technology, Kanazawa, Japan and
the Faculty of Engneering, Prince on 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
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง
กําหนดเปดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ 2554 และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขต หาดใหญ ในคราวประชุมครั้งที่ 16(2/2560)
เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 387/(7/2560)
เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา …2562 สําหรับปริญญาโท และ ปการศึกา 2563 สําหรับปริญญาเอก..
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรคอมพิวเตอร (Computer Engineer)
(2) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (System and Application Programmer)
(3) วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร (Computer System Administrator)
(4) ผูผลิตงานดานคอมพิวเตอรกราฟกสและมัลติมีเดีย (Computer Graphics and Multimedia Design)
(5) นักพัฒนาอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Computer System Developer)
(6) นักบริหารเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network Administrator)
(7) นักบริหารและจัดการฐานขอมูล (Database Administrator)
(8) อาจารย (Professor) ดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(9) นักวิจัย (Researcher) ดาน Computer Engineering
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนง
เลขประจําตัวประชาชน
วุฒิการศึกษา
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นายสินชัย กมลภิวงศ

Ph.D. (Electrical and Communications
Engineering), The University of New South
Wales, Australia, 2542
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528

x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นายมนตรี กาญจนะเดชะ

Ph.D. (Electrical Engineering),
Old Dominion University, U.S.A.,
2543
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2538
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533
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เลขประจําตัวประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

รศ.

นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Electrical Engineering),
Santa Clara University, U.S.A., 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาวพิชญา ตัณฑัยย

Ph.D. (Computer Science),
University of Manchester, U.K., 2544
M.Phil. (Computer Science),
University of Manchester, U.K., 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2532

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายธเนศ เคารพาพงศ

Ph.D. Doctorat Systems Automatiques,
(Automatism), INPT/ENSEEIHT, France,
2544
D.E.A. (Automatism), INPT/ENSEEIHT,
France, 2541
Maitrise, (Automatism), UPS, Toulouse,
France, 2540
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2533

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ คณะวิศวกรรมศาสตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกลาววา ประเทศไทยจะตอง
เผชิ ญ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ าคั ญ ทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
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อยางรวดเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีขอผูกพันที่ประเทศไทยจะเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนตั้งแตตนป
พ.ศ. 2559 จึงจําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหประเทศไทยเขมแข็งขึ้น อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยถือ
วามีความออนแอดานปจจัยสนับสนุนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจําเปนอยางยิ่งในการสรางอัตรา
การขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหอยูในเกณฑดียิ่งขึ้น ไมเพียงแตภาคเกษตรกรรมที่เปน
แหลงรายไดและเปนฐานหลักของประชากรสวนใหญ ภาคอุตสาหกรรมถือเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงเชนเดียวกัน
ซึ่ งการพั ฒ นาด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ถื อ ว า เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ องค ป ระกอบหนึ่ งของการสนุ บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรม เชน ระบบเครือขายขอมูล ระบบคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ระบบการควบคุมและหุนยนต
และระบบซอฟต แวรสําหรับการจัดการต าง ๆ เปน ตน การผลิตบั ณฑิ ตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ วเตอร ที่เนน
การเรียนรูและวิจัยตอยอดองคความรูเหลานี้ จึงถือไดวามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในอนาคต ซึ่งจะสามารถชวยภาคอุตสหากรรมไดทั้งในสวนของการสนับสนุนภาคการผลิต การสนับสนุนดานการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑใหม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพ
ทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนา
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิ ดสรางสรรค พรอมใหความสํ าคัญกับ การพั ฒนาสังคมไทยสูสังคม
คุณภาพและเขาใจความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ เทคโนโลยี ห ลายด าน เช น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ดิ จิทั ล เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทํางานของสมองและจิต เปนตน เปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการพัฒนาคน
ในสั งคมและวัฒ นธรรมไทยในป จจุ บั น ซึ่งเทคโนโลยี ดานคอมพิเตอรมีบ ทบาทสํ าคัญตอเทคโนโลยีที่ห ลากหลาย
ดั ง กล าว ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ที่ เป น ผู เชี ย วชาญเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรนั้น จะเปนประโยชน และมีผลโดยภาพรวมตอสังคมและวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัลนี้
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบที่ เกิดจากสถานการณ ภ ายนอกทางเศรษฐกิจ และทางสังคม วัฒ นธรรม ข างต น ได นําไปสู
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ต อ
การสรางอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยีท างดานวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นางานด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรมไทย การพั ฒ นาหลัก สู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลักสู ตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ไม เพี ย งเพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค คลกรให มี ค วามรู ค วามชํ านาญ
ด านวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร แต ยัง มี ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานวิ จั ย และนวั ตกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกับ วิ ศวกรรม
คอมพิวเตอรอีกดวย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
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คอมพิ ว เตอร โดยเป น หลั กสูต รที่ จะเน น การทํ าวิ จัยและพั ฒ นาให เกิด องคค วามรูใหม เพื่ อสร างสรรค น วั ต กรรม
ทรัพยสินทางปญญา และผลิตภัณฑ มีความเปนเลิศทางวิชาการ และทันสมัย โดยแบงออกเปนสี่กลุมวิชาหลัก ดังนี้คือ
- วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering)
- การออกแบบระบบคอมพิวเตอร (Computer System Design)
- เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
- ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ (Computer Control Systems and Intelligent
Systems)
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของสถาบัน สอดรับ กับ สถานการณ ภ ายนอกทั้งทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยมุงเนนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรู
ในหลากหลายรูป แบบ สรางความเป น ผู นําทางวิชาการในสาขาที่ สอดคล องกับ ศักยภาพพื้น ฐานของภาคใต และ
เชื่อมโยงสูเครือข ายสากลผสมผสานและประยุก ต ความรูบ นพื้ น ฐานประสบการณ การปฏิ บั ติสูการสอนเพื่ อสราง
ปญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบัณฑิต
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มุงผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
ทางด านวิศวกรรมคอมพิ วเตอรที่ มีความรูความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักวิเคราะห และประยุกตไดอยาง
เชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชงานไดจริงเปนที่ยอมรับ พรอม
ทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรตอสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีเปาหมายเพื่อผลิตนักวิจัยทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้นสูง เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถนํ า ไปใช งานได จ ริ ง เป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลและเป น ผู ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและมี ความคิ ด ริ เริ่ ม
สรางสรรค
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ ภ ายนอกทั้ ง ทางเศรษฐกิจ และทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และแนวนโยบายการมุ งเน น พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมฐานความรูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ
สรา งความเป นผู นํ าทางวิช าการในสาขาที่ สอดคลองกั บ ศั กยภาพพื้ น ฐานของภาคใต และเชื่ อมโยงสูเครื อข ายสากล
หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงเปนสวนหนึ่งที่ สามารถตอบสนองตอประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้คือ
- เพิ่มบุ คลากรที่ขาดแคลนในวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิว เตอร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดานวิศวกรรม
สารสนเทศ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร และระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร
และระบบอัจฉริยะ ซึ่งเปนสาขาที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
- ผลิตบุ คลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการและการวิจัยขั้น สูง ให ทัน ตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สั ง คมและเศรษฐกิ จ ช วยสนั บ สนุ นอุ ต สาหกรรมด านต า งๆ ในการพั ฒ นาประเทศให เท าทั น กับ นานา
อารยประเทศ ควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 วัตถุประสงค
ระดับปริญญาโท
1) เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
2) เพื่อนําความรูท างดานวิศวกรรมคอมพิว เตอรไปประยุกต ใชวิจัยรวมกับ สาขาวิชาการดานอื่น ๆ อันจะ
นําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อสรางความรวมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆหรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การทําวิจัยรวมกัน อั นจะเปน แนวทางหนึ่งในการนําผลงานวิจัยเขาสู ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิ ง
พาณิชยได
ระดับปริญญาเอก
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1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนนักวิชาการขั้นสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะในการทําวิจัย
2) เพื่ อสร างองค ความรู ใหม ในสาขาวิช าวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอร ไปประยุ ก ต ใช วิจัย รว มกั บ สาขาวิ ชาการ
ดานอื่น ๆ อันจะนําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อรวมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆหรือหนวยงานอื่น ๆ อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการนํา
ผลงานวิจัยเขาสูภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิงพาณิชยได
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
มาตรฐานของ สกอ. และ
สมํ่าเสมอ
มาตรฐานคุณวุฒิ
2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
3. ติดตามความกาวหนาขององคความรู
ในวิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอผู
ประกอบวิชาชีพ
5. ติดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ประเทศไทย
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหคลองกับ
1. พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความตองการของอุตสาหกรรมและ
สังคม
2. มีรายวิชาหัวขอพิเศษเพื่อใหสามารถ
เพิ่มเติมรายวิชาของหลักสูตรให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายงานผลการดําเนินการและ
การประเมินหลักสูตร
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนา
รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต

1. จํานวนวิทยานิพนธที่สอดคลอง
กับความตองการของ
อุตสาหกรรมและสังคม
2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
3. จํานวนรายวิชาหัวขอพิเศษที่เปด
เพิ่มเติม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ญ)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 ไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน)
 วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท
 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
1) เป น ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร หรือ สาขาวิชาอื่ น ที่เกี่ยวข อง (เช น วิ ศวกรรมไฟฟ า วิศ วกรรมควบคุม วิ ศวกรรม
สื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กําหนดไวในขอ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กว า 2.75 และมี ป ระสบการณ ในการทํ า งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร หรื อ
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือมีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือ
3) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกลเคียงที่กําหนดในขอ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ตํ่ากวา 3.00 และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมาแลว ไมนอย
กวา 1 ป และ
4) คุณสมบัตอิ ื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
5) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
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1) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิ ว เตอร หรือ สาขาวิช าอื่ น ที่ เกี่ ยวของ (เช น วิศ วกรรมไฟฟ า วิศ วกรรมควบคุ ม วิ ศวกรรม
สื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75 หรือ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กําหนดไวในขอ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา
2.50 และมีป ระสบการณในการทํ างานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือมี ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพหรือมีผลงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือ
3) เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกลเคียงที่กําหนดในขอ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม ตํ่ากวา 2.50 และมี ป ระสบการณ ในการทํ างานเกี่ยวกับ สาขาวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอรม าแล ว
ไมนอยกวา 1 ป และ
4) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
5) คุณสมบัตอิ ื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม
หลักสูตรแบบ 1.1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และมีผลงานตีพิมพดานวิชาการที่แสดงความสามารถใน
การ ทําวิจัย และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หรือ
2) คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) คุณ สมบัติอื่น ๆ ตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร วาดว ยการศึกษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึกษา
พ.ศ. 2556
หลักสูตรแบบ 2.1
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร ห รื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด หรือ
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรแบบ 2.2
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ และจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือ
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ได รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2 ขึ้ น ไป และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ ที่ ค ณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด และ
2) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา
3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั กศึก ษาที่ สมั ครเขาเรียนทั้ งในหลั กสูตรปริญญาโทและเอก ที่ ไม ได สําเร็จการศึ กษาในสาขาวิ ชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรหรือเทียบเทา อาจมีทักษะและพื้นฐานความรูไมเพียงพอตอการเรียนในหลักสูตรฯและความเขมแข็ง
ทางภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
- มีการสอบเพื่อวัดความรูของนักศึกษา
- นักศึกษาที่มีพื้นฐานไมเพียงพอ จะกําหนดใหเรียนบางรายวิชาเพือ่ ปรับพื้นฐานที่เหมาะสมตามความเห็น
ของอาจารยที่ปรึกษาโดยไมนับหนวยกิต
- นักศึกษาจะตองแนบผลการสอบ PSU-GET หรือเทียบเทา ในการสมัครเขาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ใชในการพิจารณาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562 2563
2564
ปที่ 1
15
15
15
15
15
ปที่ 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
15
15
15
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562 2563
2564
ปที่ 1
5
5
5
5
5
ปที่ 2
5
5
5
5
ปที่ 3
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
5
5
หมายเหตุ ระดับปริญญาเอก รับนักศึกษาไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน
2.6 งบประมาณตามแผน
ระดับปริญญาโท
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2560
คาบํารุงการศึกษา
216,000
คาลงทะเบียน
684,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
900,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)

ปงบประมาณ
2561
432,000
1368,000
1,800,000

2562
432,000
1368,000
1,800,000

2563
2564
432,000 432,000
1368,000 1368,000
1,800,000 1,800,000
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หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2562

2560

2561

2563

3,186,880

4,780,320

6,373,760

6,077,014

9,115,521

12,154,028

6,533,104 7,967,200
12,457,879 15,192,535

375,000
216,000
9,854,894

375,000
432,000
14,702,841

375,000
432,000
19,334,788

375,000 375,000
432,000 432,000
19,797,983 23,966,735

882,000

926,100

972,405

1,021,025 1,026,130

882,000

926,100

972,405

1,021,025 1,026,130

10,736,894

15,628,941

20,305,193

20,819,008 24,992,865

15
715,792

30
520,694

30
676,839

30
693,966

2564

30
833,095

ระดับปริญญาเอก
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ

2560
คาบํารุงการศึกษา
157,500
คาลงทะเบียน
142,500
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
300,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน

2561
472,500
427,500
900,000

2562
472,500
427,500
900,000
ปงบประมาณ
2562

2563
472,500
427,500
900,000

2560

2561

2563

3,186,880

4,780,320

6,373,760

6,533,104

6,077,014

9,115,521

12,154,028

12,457,879

125,000
157,500
9,546,394

250,000
472,500
14,618,341

525,000
472,500
19,525,288

525,000
472,500
19,988,483

2564
472,500
427,500
900,000

2564
7,967,200
15,192,535
525,000
472,500
24,157,235
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หมวดเงิน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

2561

ปงบประมาณ
2562

2563

882,000

926,100

972,405

1,021,025

882,000

926,100

972,405

1,021,025

9634594
5
1,926,918

15,544,441
10
1,55,444

20,497,693
15
1,366,512

2564
1,026,130
1,026,130

21,009,508 25,183,365
15
15
1400,633 1,678,891
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรนี้เปดสอนเฉพาะแผน ก แบงเปน 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งเปน
แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธดังนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
หนวยกิต
 แผน ก แบบ ก1
- วิทยานิพนธ

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

 แผน ก แบบ ก2
36
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
3
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
- วิทยานิพนธ
21
หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรนี้มี 3แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย
- แบบ 1.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- แบบ 2.1 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- แบบ 2.2 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 - 72 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
 แบบ 1.1
- วิทยานิพนธ

48
48

หนวยกิต
หนวยกิต

 แบบ 2.1
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- วิทยานิพนธ

60
12
48

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

 แบบ 2.2
72
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
3
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
21
หนวยกิต
- วิทยานิพนธ
48
หนวยกิต
หมายเหตุ รายวิชาสัมมนา 1-3 บังคับเรียนผานสําหรับแบบ 2.2 ซึ่งเปนการลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวย
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กิต (audit) รายวิชา 240-500 ถือเปนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหนวยกิต (credit) สําหรับแบบ 2.2

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รายวิชาหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Methodologies
240-701
240-702
240-703

สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
Seminar I (Research Publication Reading)
สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
Seminar II (Research Proposal Writing)
สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)

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

หมายเหตุ
1. นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโททุ ก คนและนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก แบบ 2.2 ต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
สัมมนา 1-3 แตจะไมนับหนวยกิต (audit) และสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ไมบังคับใหมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว แตหากนักศึกษาประสงคจะลงทะเบียนใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษา
2. รายวิช า 240-500 ถื อเป น รายวิชาในหมวดรายวิ ชาบั งคั บ และนั บ หนว ยกิต (credit) สําหรับ นั ก ศึกษาระดั บ
ปริญญาโทแผน ก แบบ ก2 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 แตบังคับเรียนผานสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทแผน ก แบบ ก 1โดยไมนับหนวยกิต (audit) และสําหรับ นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 1.1 และ
แบบ 2.1 ไมบังคับใหมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว แตหากนักศึกษาประสงคจะลงทะเบียนเรียนใหอยู
ในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
หมวดวิชาเลือก
1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
ระดับปริญญาโท
240-514 การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
Security for Web Applications
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
Computer Animation and Game Development

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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240-516 ระบบเอเจนตเชิงบริการ
Agent-based Service-oriented Systems
240-528 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Engineering I
ระดับปริญญาเอก
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน
Advanced Database Concepts and Applications
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
Semantic Web Technology and Applications
240-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
Advanced Web Information Engineering
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
Advanced Information Engineering Design and Systems
240-529 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Engineering II

240-630
240-631
240-548

240-530
240-531
240-532
240-533
240-534

2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
ระดับปริญญาโท
การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ
Testing and Testable Design of Digital Systems
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Arithmetic
หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer System Design I
ระดับปริญญาเอก
การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
Hardware and Software Co-design
การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
Advanced Unix Network Programming
ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
Embedded and Real Time Systems

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

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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240-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
Algorithm Design and Analysis
240-536 การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ
Grid and Cloud Computing
240-537 วิทยาการเขารหัส
Cryptography
240-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร
Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems
240-539 หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
Cloud Computing Principles and Paradigms
240-549 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer System Design I

240-550
240-551
240-568

240-552
240-553
240-554
240-640

3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
ระดับปริญญาโท
เครือขายสื่อประสม 1
Multimedia Networking I
เครือขายสื่อประสม 2
Multimedia Networking II
หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer Networks I
ระดับปริญญาเอก
เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
Queuing Networks for Communication Networks
เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
High Speed and Broadband Integrated Networks
เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรสายและชนิดเคลื่อนที่
Telecommunication, Wireless and Mobile Networking
หลักการเครือขายไรสาย
Principle of Wireless Networks

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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240-641
240-642
240-643
240-644
240-569

240-570
240-588

240-670
240-671
240-672
240-673
240-674
240-675
240-676
240-677

เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Wireless and Mobile Networks
โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
Multicast Protocols and Applications
อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ
Internet and Its Protocols
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย
Security in Computers and Networks
หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer Networks II
4. กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
ระดับปริญญาโท
การประมวลผลภาพ
Image Processing
หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 1
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent
Systems I
ระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมระบบดิจทิ ัล
Digital System Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
Digital Signal Processing
การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
Digital Signal Processing Hardware, Software, and Applications
หลักการรูจํารูปแบบ
Principles of Pattern Recognition
การประมวลผลภาพขั้นสูง
Advanced Image Processing
การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง
Speech and Audio Signal processing
การเรียนรูของเครื่อง
Machine Learning
คอมพิวเตอรวิทัศน

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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240-678
240-679
240-589

Computer Vision
การหาคาเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
Optimization
ตรรกศาสตรคลุมเครือและโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Fuzzy Logic and Neural Network
หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent
Systems II

หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
ระดับปริญญาเอก
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)

48(0-144-0)

3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา
รายวิชาประกอบดวยรหัสรายวิชา ซึ่งเปนหมายเลขประจํารายวิชานั้นๆ และคําอธิบายรายวิชาซึ่ง
สรุปเนื้อหาเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีตัวเลขซึ่งแสดงจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้ น ๆ เช น 3(2-2-5) หมายถึ ง 3 หนว ยกิต ประกอบด ว ยการบรรยาย 2 ชั่ ว โมง/สั ป ดาห การปฏิ บั ติ
2 ชั่วโมง/สัปดาห และการศึกษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห
รหัสวิชา ประกอบดวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังตอไปนี้
ตัวเลข 3 ตัวแรก
หมายถึง ภาควิชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ
ตัวเลขหลักรอย
หมายถึง ชั้นปหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น
5xx หมายถึง วิชาที่เปดใหเรียนแกนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเรียนได
6xx-7xx หมายถึง วิชาที่เปดใหเรียนแกนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
8xx หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโท
9xx หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาเอก
ตัวเลขที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงรหัสประจํากลุมวิชาดังนี้
0
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและกลุมวิชาวิทยานิพนธ
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1-2 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
3-4 หมายถึง กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
5-6 หมายถึง กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
7-8 หมายถึง กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
9
หมายถึง กลุมวิชาหัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ตัวเลขที่สาม (หลักหนวย) แสดงถึงลําดับวิชาในแตละกลุมวิชา
3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(2-3-4) มีความหมายดังตอไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3)
หมายถึง
ตัวเลขที่ 2 (2)
หมายถึง
ตัวเลขที่ 3 (3)
หมายถึง
ตัวเลขที่ 4 (4)
หมายถึง
3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1

จํานวนหนวยกิตรวม
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห

ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
240-701 สัมมนา 1
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
และพัฒนา
240-801 วิทยานิพนธ
รวม

1 หนวยกิต*
3 หนวยกิต
(audit)
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
240-702 สัมมนา 2
1 หนวยกิต*
240-801 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
240-801 วิทยานิพนธ

9 หนวยกิต

รวม

9 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
240-703 สัมมนา 3
240-801 วิทยานิพนธ
รวม

1 หนวยกิต*
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
240-701 สัมมนา 1
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
และพัฒนา
xxx-xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
240-703 สัมมนา 3
240-800 วิทยานิพนธ
รวม

1 หนวยกิต*
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
240-702 สัมมนา 2
xxx-xxx วิชาเลือก

240-800 วิทยานิพนธ
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
1 หนวยกิต* 240-800 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
รวม

1 หนวยกิต*
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

หมายเหตุ
- นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา 1-3 โดยบังคับเรียนผานทั้งสําหรับแผน ก แบบ ก1 และ
ก2 ซึ่งเปนการลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต (audit)*
- รายวิชา 240-500 ถือเปนรายวิชาในหมวดรายวิชาบังคับและนับหนวยกิต (credit) สําหรับแผน ก แบบ ก2 แต
บังคับเรียนผานสําหรับแผน ก แบบ ก 1โดยไมนับหนวยกิต (audit) และไมถือเปนรายวิชาในหมวดรายวิชา
บังคับ
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ซึง่ อาจจะเปนรายวิชาในหลักสูตรใดก็ได โดยความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนการปรับพื้นฐานความรูและสนับสนุน
การศึกษาวิทยานิพนธ
- สํ า หรั บ ผู ที่ ป ระสงค เ รี ย น Dual Program กั บ NIU ต อ งเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร อ ย า งน อ ย
2 ภาคการศึกษา กอนไปศึกษา ณ NIU อยางนอย 1 ภาคการศึกษา

28

หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรแบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
240-900 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
8 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
240-900 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
8 หนวยกิต
รวม

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
240-900 วิทยานิพนธ
รวม

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
240-900 วิทยานิพนธ
รวม

หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx วิชาเลือก
12 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
12 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
240-900 วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
8 หนวยกิต
รวม
ปที่ 3

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
240-900 วิทยานิพนธ
รวม

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

240-900

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ
รวม

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
240-900 วิทยานิพนธ
รวม

240-701
240-500
xxx-xxx

240-703
240-900

240-900

240-900

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับผูส ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 1
1 หนวยกิต* 240-702 สัมมนา 2
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3 หนวยกิต xxx-xxx วิชาเลือก
และพัฒนา
วิชาเลือก
9 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 3
1 หนวยกิต* 240-900 วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
รวม
8 หนวยกิต
รวม
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
8 หนวยกิต
รวม
ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต 240-900 วิทยานิพนธ
รวม
8 หนวยกิต
รวม

1 หนวยกิต*
12 หนวยกิต

12 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต

8 หนวยกิต
8 หนวยกิต
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หมายเหตุ
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1-3 ซึง่ ไมนับหนวยกิต (audit)
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชา ซึ่งอาจจะเปนรายวิชาในหลักสูตรใด โดยความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนการปรับพื้นฐานความรูและสนับสนุน
การศึกษาวิทยานิพนธ
- กรณี นั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเห็ น ว า มี พื้ น ฐานความรูใ นการการทํ า
วิทยานิพนธไมเพียงพอ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในระดับปริญญาโท ตามความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยอาจเปนการลงทะเบียนแบบไมนบั หนวยกิตก็ได
- กรณี นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมากอน และอาจารยที่ปรึกษาเห็นวา นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียน
รายวิช าเลื อกเพิ่ มเติ มสํ าหรับ การศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอก นักศึกษาต องลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาที่ ไม ใช
รายวิชาเลือกเดิมในระดับปริญญาโทที่เคยศึกษามาแลว เพื่อมิใหเกิดความซํ้าซอน

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก.1 หมวดวิชาบังคับ
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
3(3-0-6)
Research and Development Methodologies
ความหมาย และขอบเขตของการวิจัย การกําหนดปญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธี
วิทยาการวิจัย การแปลความหมายขอมูล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงาน
วิจัย
Definition and scope of research methodology; defining problems; literature review;
research methodologies; data interpretation; research presentation; research proposal and
report writing
ก.2 หมวดวิชาเลือก
ก.2.1 กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน
Advanced Database Concepts and Applications

3(3-0-6)
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แบบจําลองฐานขอมูลและระบบ ทฤษฎี การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธและฐานขอมูลเชิงวัตถุ
ภาษาและการประมวลผลเพื่อสืบคนขอมูล การพัฒนาฐานขอมูลระดับองคกร เหมืองขอมูลและระบบสืบคนขอมูล
สารสนเทศ เทคโนโลยีฐานขอมูลสมัยใหม
Database models and systems; relational and object-oriented design theory: query
languages and processing; enterprise database development; data mining and information
retreival system; modern database technologies
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
Semantic Web Technology and Applications
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บเชิงความหมาย องคประกอบของเว็บเชิงความหมาย ออนโทโลยีและภาษา ออนโท
โลยี เ ว็ บ แบบต า งๆ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี เ ว็ บ เชิ ง ความหมาย ออนโทโลยี เ พื่ อ การจั ด การความรู
การเขาถึงขอมูลเชิงความหมาย และเว็บบริการเชิงความหมาย
Concepts of semantic web; building blocks of semantic web; ontologies and web
ontology languages; applications of semantic web technology, ontologies for knowledge
management, semantic information access, and semantic web services
240-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Web Information Engineering
วิศวกรรมการพัฒนาความตองการสําหรับโปรแกรมประยุกตเว็บ แบบจําลองของโปรแกรมประยุกต
เว็บ การออกแบบโปรแกรมประยุกตเว็บที่ขึ้นกับเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกตเว็บ
การสรางความเปนมิตรและความพึงพอใจใหกับผูใชโปรแกรมประยุกตเว็บ ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต
เว็บ การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเว็บดวยการใชเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม เอ็กซเอ็มแอล และเว็บเซอรวิส
และมาตรฐานที่เกี่ยวของ
Requirements engineering for web applications; modeling web applications;
technology-aware web application design; web application development process and testing;
usability of web applications; performance of web applications; performance improvement
through the use of modern Web technologies, XML web services and related standards
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Information Engineering Design and Systems
การออกแบบระบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบ เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลและกระจาย
ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การใช ง านบนอุ ป กรณ สื่ อ สารไร ส าย การลู เข า หากั น ของเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย และ
คอมพิ ว เตอร การจั ด บริ ก ารสํ า หรั บ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร บ า น กรณี ศึ ก ษาด า นการประยุ ก ต ผ า นระบบ
โทรคมนาคมสาธารณะแบบไรสาย
Information engineering design and systems; technologies for information processing
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and distribution on mobile devices; multimedia and computing convergence; multimedia
service management for home network; case studies in public mobile telecommunication
systems applications
240-514 การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
3(3-0-6)
Security for Web Applications
กลไกทํางานเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรักษาความปลอดภัย การคุกคามและวิธีการวัด การออกแบบเว็บ
แอปพลิเคชันแบบปลอดภัย การสรางเว็บเชิงบริการและการเขาถึงขอมูลแบบปลอดภัย เซิรฟเวอรบริการและ
โปรแกรมประยุกตแบบปลอดภัย กรณีศึกษาตางๆ ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบปลอดภัย การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ระบบบริการขอมูลผานอินเตอรเน็ต
Web application security fundamentals; threats and countermeasures; secured web
application design, secured web services and data access, secured network host and
application servers, case studies in secured electronic commerce; digital payments; Internet
information systems
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Animation and Game Development
การสรางภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบควบคุม การหาคากลางจากโครงภาพหลัก โมเดลขอตอ
การเคลื่อนไหวแบบจลนศาสตรผกผัน ภาพเคลื่อนไหวเชิงกระบวนการ การกระจายอนุภาคยอย การเกาะกลุม
การจับการเคลื่อนไหว หลักการพัฒนาเกม การออกแบบและสถาปตยกรรม ขอมูลภาพ การทําภาพสมจริง เสียง
อุปกรณนําเขาขอมูลสําหรับเกม กรณีศึกษา การตรวจจับการชนกัน ปญญาประดิษฐสําหรับเกม
Animation topics; scripted animation; key frame interpolation, articulated models,
inverse kinematics; procedural animation particle systems, flocks; Motion capture; main game
development topics; design and architecture; graphics; rendering; sound game input; case
studies, collision detection; artificial intelligence for games
240-516 ระบบเอเจนตเชิงบริการ
3(3-0-6)
Agent-Based Service-Oriented Systems
ระบบเอเจนตทางซอฟตแวรและสถาปตยกรรมเชิงบริการ มาตรฐานของกลไกเชิงบริการ กระบวนการ
ประกาศแจงและคนพบบริการ การประสานงานระหวางเอเจนตหลายตัวเพื่อการประสมบริการ การจัดการเวิรค
โฟลวในสิ่งแวดลอมเชิงบริการ กลไกเชิงความหมายเพื่อการสื่อสารระหวางเอเจนต กรณีศึกษาตางๆ ของระบบ
บริการขอมูลแบบชาญฉลาด
Software agents and service-oriented architectures; web service architecture
standards; service advertisement and discovery; multi-agent coordination for service
composition; workflow management in service oriented environments; semantics
for multi-agent communication; case studies in intelligent information service systems
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240-528 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Information Engineering I
หัวขอพิ เศษความกาวหนาของเทคโนโลยี ใหมท างสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนด

Special topics in the development of the new technology in information
engineering according to the approval granted by the Program Committee
240-529

หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Information Engineering II
หัวขอพิเศษความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมท างสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามที่ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนด

Special topics in the development of the new technology in information
engineering according to the approval granted by the Program Committee
ก.2.2 กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
240-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(3-0-6)
Parallel and Distributed Computing
การคํ านวนแบบขนานและการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิ คทั่ วไปสําหรับ การออกแบบขั้ นตอนวิธี
แบบขนานให มี ป ระสิ ท ธิภ าพสํา หรั บ ระบบเครื อ ข ายขนานแบบมี การเชื่ อมต อ ที่ แ น น อน อาเรย แบบต น ไม
และแบบหลายทิศทางใน 3 มิติ โมเดลหนว ยความจําแบบรวมกัน หนวยความจําแบบกระจาย การโปรแกรม
แบบขนาน เทคโนโลยีในอนาคต
Parallel computation and algorithm design; general techniques for designing efficient
parallel algorithms for fixed-connection parallel network architectures, arrays, trees, and hyper
cubes; shared memory models; distributed memory models; parallel programming; future
trends
240-531

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Architecture
การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร การคํ า นวณทางคณิ ต ศาสตร สํ าหรั บ คอมพิ ว เตอร ไปป ไลน นิ ง
โปรเซสเซอรแบบหลายการทํ า งาน โปรเซสเซอรแบบเวกเตอร หน ว ยควบคุม การอิ น เตอรรั พ ต อย างแมน ยํ า
หนวยความจําหลัก หนวยความจําแบบแคช การออกแบบชุดคําสั่ง เครื่องกองซอน ระบบบัสและอินพุตเอาตพุต
ระบบความปลอดภัยและการปองกัน ขั้น ตอนวิธีแบบขนาน หลักการของการตรวจสอบการประมวลแบบขนาน
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และตัวแปลภาษาของโครงสรางเวกเตอร การเชื่อมตอเครือขาย โครงสรางแบบคําสั่งเดียวหลายขอมูล โครงสราง
แบบหลายคําสั่งหลายขอมูล การทํางานเปนจังหวะของโปรเซสเซอร ลําดับขั้นของขอมูล โครงสรางแบบดาตาโฟล
โปรเซสเซอรเฉพาะงาน
Microprocessor design; computer arithmetic; pipelining; multi-operation processors,
vector processors; control units; precise interrupts; main memory; cache memories; instruction
set design; stack machines; busses and I/O; protection and security parallel algorithms;
principles of parallelism detection and vectorizing compilers; interconnection networks;
SIMD/MIMD machines; processor synchronization; data coherence; dataflow machines; special
purpose processors
240-532

การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
3(3-0-6)
Hardware and Software Co-design
เอฟพีจีเอสําหรับการประมวลผล ประวัติของระบบที่สามารถโปรแกรมได โมเดลการเขียนโปรแกรม
สําหรั บ งานประยุกต ดวยเอฟพี จีเอ การสรางฮารดแวรสําหรั บเอฟพีจีเอ การประมวลผลแบบขนานในระดั บ
ชุดคําสั่ง การทดสอบระบบสมองกลฝงตั ว การลดรูป ภาษาการโปรแกรมเพื่อใชเอฟพีจีเอใหมีป ระสิทธิภ าพสู ง
การประมวลผลแบบขนานระดับระบบ การโปรแกรมรวมกับระบบปฏิบัติการในสมองกลฝงตัว การประมวลผลดวย
เอฟพีจีเอสําหรับอนาคต กรณีศึกษา
The FPGA as a computing platform; history of programmable platform; programming
model for FPGA-based applications; generating FPGA hardware; statement-level parallelism;
embedded test bench; programming optimization for FPGA performance; system-level
parallelism; programming with embedded operating system; future of FPGA computing; case
studies
240-533

การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Unix Network Programming
การพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซโดยใชภาษาซี เครื่องมือที่จําเปนในการพัฒนาโปรแกรม
การใช งานระบบไฟล โครงสรางของไฟล ไดเร็กทอรีโปรโตคอล ไลบรารี มาตรฐานสํ าหรั บ อิ นพุ ตและเอาต พุ ต
ไฟล ข อมู ลของระบบ โปรเซสและสิ่ งแวดล อมของยู นิ ก ซ การควบคุม โปรเซส ความสั มพั น ธ ร ะหวา งโปรเซส
การสื่อสารระหวางโปรเซส โปรเซสแบบเดมอน การสงสัญญาณ เทอรมินอลสําหรับอินพุตและเอาตพุต
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
240-534

ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
Embedded and Real Time Systems

3(3-0-6)

35
ตัว ประมวลผลแบบฝ งตัว การออกแบบเครื่องเสมื อนแบบจาวา ความต องการระบบเวลาจริงและ
สภาพแวดล อ มการทํ า งาน การบริ ห ารพลั ง งานไฟฟ า ป อ นตั ว ประมวลผลแบบฝ ง ตั ว ในการประยุ ก ต ใช ง าน
แบบเคลื่อนที่ ระบบเวลาจริง เวลาจริงแบบฮารดและซอฟต เครือขายเวลาจริง ระบบซอฟตแวรเวลาจริงและ
การประยุกตใชงาน กรณีศึกษาของตระกูลตัวประมวลผลแบบฝงตัว
Embedded processors; Java virtual machine design; real time system requirements
and operating environment; power system management for embedded processors in mobile
applications; real time system, hard real-time and soft real-time, real-time network; real time
systems software and applications; case studies of embedded processor families
240-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Algorithm Design and Analysis
บทบาทของขั้ น ตอนวิธี ในการประมวลผล หลั กการแบ งแยกเพื่ อ เอาชนะ การเติ บ โตของฟ ง กชั น
กําหนดการพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟมูลฐาน ปญหาเสนทางสั้นที่สุด ตนไมแบบทอดขาม
ตํ่าสุด สายงานสูงสุด การจับคูสายอักขระ เลขาคณิตเชิงคอมพิวเตอร เอ็นพีสมบูรณ ขั้นตอนวิธีการประมาณ
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
240-536

การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ
3(3-0-6)
Grid and Cloud Computing
การประมวลผลแบบกริด สถาปตยกรรมของกริด ระบบรักษาความปลอดภัย การคํานวณแบบขนาน
การคํานวณจุดตอจุดและกริด การประยุกตใชงานกริด กริดซีแมนติก ขอมูลกริด การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
เวอรชวลไลเซชัน การใหบริการซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐาน แพลตฟอรม การจัดเก็บขอมูล
Grid computing, grid architecture, security, parallel computing, peer-to-peer computing
and grids, grid applications, semantic grid, data grid; Cloud computing, virtualization, cloud
service issues, software, infrastructure, platform, storage
240-537 วิทยาการเขารหัส
3(3-0-6)
Cryptography
การเขารหัสแบบดั้งเดิม การเขารหัสแบบใหม การเขารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเขารหัสแบบกุญแจ
อสมมาตร การยืนยันตัวตน ความนาเชื่อถือของขอความ การยืนยันตัวตนของบุคคล ใบรับรอง ลายเซ็นดิจิทัล
ฟงกชันแฮช การตกลงกุญแจและการแจกจายกุญแจ ความปลอดภัยเครือขาย กรณีศึกษา
Classical cryptography; modern cryptography, symmetric key cryptography,
asymmetric key cryptography; authentication, message authentication, entity authentication,
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certificate, digital signature, hash function; key distribution and key agreement; network security;
case studies
240-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร
3(3-0-6)
Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems
ระบบเครื อ ข า ยเคลื่ อนที่ แอดฮอกและเซนเซอร การค น หาบริก ารของเครื อข า ย การหาตํ าแหน ง
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โพรโทคอลค น หาเส น ทาง การทํ า ครอสเลเยอร ระบบความปลอดภั ย คุ ณ ภาพของ
การใหบริการ มิดเดิลแวร การประยุกตใชงาน
Mobile ad hoc and sensor network systems, service discovery, location, routing
protocol improvement, cross layer, security, quality of service, middleware; applications

240-539 หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
3(3-0-6)
Cloud Computing Principles and Paradigms
นิยามและคุณสมบัติของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ หลักการและเทคโนโลยีแบบกลุมเมฆ การจําลอง
เครื่องเสมือน การจัดสมดุลภาระงาน การขยายระบบและการยืดหยุนปรับ ตัวเขากับสถานการณ การนําไปใช
การทํ าสํ าเนา บริก ารและโมเดลแบบกลุ มเมฆ แนวคิ ดดา นการพั ฒ นาโปรแกรม การดู แลและจั ดการระบบ
ประสิทธิภาพและการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ ความปลอดภัยแบบกลุมเมฆ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญมาก
ตัวอยางบริการกลุมเมฆ กรณีศึกษา
Definition and characteristics of cloud computing, cloud concepts and technologies,
virtualization, load balancing, scalability and elasticity, deployment, replication, cloud-based
services and models, programming aspects, monitoring and management, performance and
benchmarking, cloud security and big data analytics, cloud service examples, case studies
240-630

การทดสอบและการออกแบบระบบดิจทิ ัลเพื่อทดสอบ
3(3-0-6)
Testing and Testable Design of Digital Systems
การกําหนดโมเดลขอผิดพลาดและขอผิดพลาด เครื่องมือทดสอบ การสรางขอทดสอบสําหรับ วงจร
คอมไบเนชันและวงจรตามลําดับ การจําลองการทํางานหาขอผิดพลาด การทดสอบหนวยความจําและการทดสอบ
ไมโครโปรเซสเซอร การออกแบบวงจรเพื่อทดสอบ เทคนิคการสรางวงจรทดสอบดวยตนเอง และการหาตําแหนงที่
ผิดพลาด
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
240-631 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

3(3-0-6)
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Computer Arithmetic
ระบบตัว เลขแบบธรรมดา ระบบตัวเลขแบบไมธ รรมดา ระบบตัวเลขแบบแรดิกซคงที่ ขั้นตอนวิธี
การคูณและการหารแบบลําดับ ระบบตัวเลขทศนิยมแบบเลขฐานสอง การบวกแบบรวดเร็ว การคูณแบบความเร็ว
สูง การหารแบบรวดเร็ว การหารดวยวิธีการคูณ การประเมินฟงกชันพื้นฐาน ระบบตัวเลขลอการิทึม ระบบตัวเลข
แบบเศษเหลือ
Conventional number, unconventional number; fixed-radix number system; sequential
algorithm for multiplication and division; binary floating point number; fast addition; high-speed
multiplication; fast division; division through multiplication; evaluation of elementary functions;
logarithm number system; residue number system
240-548 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer System Design I
หั ว ข อ พิ เศษความก า วหน า ของเทคโนโลยี ใ หม ท างการออกแบบระบบคอมพิ ว เตอร ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
Special topics in the development of the new technology in computer system
design according to the approval granted by the Program Committee
240-549 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer System Design II
หั ว ข อ พิ เศษความก า วหน า ของเทคโนโลยี ใ หม ท างการออกแบบระบบคอมพิ ว เตอร ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
Special topics in the development of the new technology in computer system
design according to the approval granted by the Program Committee
ก.2.3 กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
240-550 เครือขายสื่อประสม 1
3(3-0-6)
Multimedia Networking I
ความทาทายของการสนับสนุนการใชงานและการบริการสื่อประสม สถาปตยกรรมของเครือขายสื่อ
ประสม การจําลองขอมูลและการบริการและคุณภาพการบริการ รูปแบบการวิเคราะหสําหรับการควบคุมและ
การจั ด การทรัพ ยากร เครื อข า ยชนิ ดแบนด กว าง กระบวนการแบบนามธรรมกั บ การรั บ ประกั น คุ ณ ภาพ
การบริการ สถาปตยกรรมการบายดิง การควบคุมทรัพยากร การซิงโครไนเซชัน มีเดียโปรโตคอล การจัดการ
บริการสื่อประสม การโปรแกรมโดยใชจาวา
Challenge of supporting multimedia applications and services; architectural framework
for multimedia networking; modeling traffic and service classes, and quality of service,

38
qualitative models for resource control and management; broadband networking and media
processor abstractions with QoS guarantees; binding architectures, resource control and media
synchronization; media protocols; managing multimedia services; a programming project using
Java may required
240-551 เครือขายสื่อประสม 2
3(3-0-6)
Multimedia Networking II
ระบบสื่อประสมสําหรับเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต เซิรฟเวอรในการใหบริการขอมูลใน
เครือขายอินเตอรเน็ต ขอกําหนดฐานขอมูล ภาษาไฮเปอรเท็กซ โปรโตคอลลําเลียงขอมูลไฮเปอรเท็กซแบบตางๆ
หลั กการออกแบบและการโปรแกรมในการติ ดต อกับ เกตเวย การป องกัน และรักษาความปลอดภัยของระบบ
เวิ ลด ไวด เว็ บ ระบบการเขี ยนโดยวิธี ก ารแนวเชิ ง วัตถุ สําหรับ สื่ อประสม การประมวลผลข อ มู ลภาพ การทํ า
ภาพเคลื่ อนไหว การประชุ มวิ ดีทั ศน โปรโตคอลในระบบอิ น เตอรเน็ ต การคํ า นวณแบบกระจายในระบบ
อินเตอรเน็ต
Multimedia for internet and intranet; internet information servers; database; hypertext mark-up languages, hyper-text transport protocols; principles of design and programming
within common gateway interface; WWW systems security object-oriented multimedia
authoring system; image processing, animation, video conferencing; protocols in Internet;
distributed computing on Internet
240-552 เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
3(3-0-6)
Queuing Networks for Communication Networks
สมรรถน ะเครื อ ข า ยคอมพิ วเตอร ส มั ย ใหม ความต อ งการเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ การบ ริ ก าร
แบบโครงสรางเครือขาย โปรโตคอลในการเขาถึงและการวิเคราะหสมรรถนะ การโตตอบระหวางชั้นการสื่อสาร
ความเข าใจเกี่ ยวกับ ผลกระทบของสมรรถนะต างๆ ทฤษฎี ค วามน าจะเป น และสถิ ติ การพิ จ ารณาผลลัพ ธ ที่
เกี่ยวของจากความนาจะเปน พีชคณิตแบบเสนตรง และทฤษฎีการเปลี่ยนรูป ลูกโซแบบมารคอฟและกระบวนการ
ที่เกี่ยวของ กระบวนการปวซอง กระบวนการปวซองและกระบวนการปวซองโมดูเลทแบบมารคอฟ คิวชนิดเบิรธเด็ธ การแจกแจงขอมูลชนิดเฟสและคิวแบบควอซิเบิรธ-เด็ธ การพัฒนาและงานประยุกตของเทคนิคการโมเดลเชิง
คณิ ตศาสตร การพัฒ นาและงานประยุกต ของเทคนิ คการจําลองด ว ยสมการคณิ ตศาสตรสําหรับ การวิเคราะห
สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสาร
Aspects performance of modern computer networks; QoS requirements; network
topology; access protocols and performance analysis, interaction between layers, insight into
performance effects, probability and statistics, review of relevant results from probability, linear
algebra and transform theory; Markov chains and processes, Poisson process and Markov
modulated Poisson process; birth-death queues; phase type distributions and quasi-birth-death
queues; development application of mathematical modeling techniques for analyzing
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performance of computer systems and communication networks
240-553 เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
3(3-0-6)
High Speed and Broadband Integrated Networks
คําจํากัดความของเทคโนโลยีของเครือขายชนิดแบนดกวางลาสุด การพัฒนาเครือขายในปจจุบัน และ
คําจํากัดความของเครือขายความเร็วสูง การควบคุมการไหลของขอมูลและความคับคั่งในเครือขายความเร็วสูง
การสื่อสารแบนดกวางชนิดไมเคลื่อนที่ การสื่อสารและเครือขายชนิดใยแกวนําแสง สถาปตยกรรม เทคโนโลยี
และการประยุกตใชงานของใยแกวนําแสง อนุกรมของเทคโนโลยีการสื่อสารดวยจิกะบิตอีเทอรเน็ต สิบจี รอยจี
และที่สูงกวา การสื่อสารแบบไรสาย ชนิดความเร็วสูงสําหรับเครือขายทองถิ่น ไวแม็กซ เครือขายรุนที่สามและสี่
และที่สูงกวา ไอพีชนิดเคลื่อนที่และการเชื่อมตอเขาสูอินเตอรเน็ตแบบไรสาย
Description of state-of-the-art technologies for broadband networking; summary of
recent developments and description of high speed network; Flow control and network
congestion control in high speed networks; Fixed broadband high speed network; optical
communications and networks: SONET and SDH; optical architectures, technologies and
applications; series of gigabit Ethernet technologies, 10G, 100G and beyond; Wireless
communications; high speed WLAN, WiMax, 3G, 4G and beyond; Mobile IP and wireless access
to Internet.
240-554 เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรสายและชนิดเคลื่อนที่
3(3-0-6)
Telecommunication, Wireless and Mobile Networking
หลักการของเทคนิคการสวิทชแบบ เอส พี ซี เทคนิคการสวิทชแบบอนาล็อกและดิจิทัล สําหรับ
เครือขายสาธารณะและองคการ เทคนิคและสมรรถนะของระบบการสื่อสารแบบเครือขายไรสาย เทคนิคการ
ติดตอแบบการเขาถึงหลายชองทาง แนวความคิดเกี่ยวกับการทํางานของระบบไรสาย การทําเครือขายไรสาย
เรื่องสมรรถนะ เครือขายไรสายและเครือขายแบบเคลื่อนที่ คุณภาพการบริการ วิธีการควบคุมและการจัดการ
หัวขอเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนที่ งานประยุกตทางดานสื่อประสมและระบบการทํางานแบบกระจาย
ระบบการสื่อสารดาวเทียม
Principles SPC (Stored Program Controlled) switching techniques analog and digital
switching; techniques in public and private networks; techniques and performance of wireless
mobile communication systems and networks; multiple access techniques; fundamental
wireless concepts wireless networking; wireless/mobile networks; quality of service control
and management mobility, adaptive multimedia application and distributed systems issues;
satellite communications
240-640 หลักการเครือขายไรสาย
Principle of Wireless Netwroks

3(3-0-6)
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ภาพรวมของการสื่อสารไรสาย ช องสั ญญาณการสื่ อสารไรสาย สั ญ ญาณไรส าย การเคลื่ อนที่ ของ
คลื่น วิทยุ การสื่อสารคลื่นวิเรื่องสมรรถนะ ทยุ เสาอากาศ เครือขายสวนบุคคลไรสาย เครือขายท องถิ่นไรสาย
เครือขายระดับเมืองไรสาย เครือขายบริเวณกวางไรสาย เครือขายเซลลูลาร เครือขายดาวเทียม
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
240-641 เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Wireless and Mobile Networks
การสื่อสารแบบไรสายและเครือขายอินเตอรเนต การจัดการการเคลื่อนที่ โมบายไอพี การประมวลผล
บนอุปกรณเคลื่อนที่ การประเมินสมรรถนะ เครือขายเซ็นเซอรไรสาย เครือขายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ เครือขายยาน
ยนตเฉพาะกิจ หัวขอวิจัยที่ทันสมัยของเครือขายไรสาย
Wireless communications and internet, mobility management, mobile IP, mobile
computing, performance evaluation, wireless sensor networks, mobile ad hoc networks,
vehicular ad hoc networks, current research topics in wireless networks
240-642 โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
3(3-0-6)
Multicast Protocols and Applications
โปรโตคอลแบบมั ล ติ ค าสท แ ละการประยุ ก ต ใช ง านในสิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ ข องมั ล ติ ค าสท
วัตถุประสงคและเหตุผลของมัลติคาสท งานประยุกตที่ตองใชงานมัลติคาสท เปรียบเทียบมัลติคาสทและยูนิคาสท
ขอดี แ ละข อ เสี ยของมั ลติ ค าสท บ นเครือ ข า ยแลนและเครื อข ายแวน แนวคิ ด ของกลุ มมั ล ติ คาสท ในไออี ที เอฟ
การควบคุมและจัดการเครือขายแลนแบบสมัยใหม การหาเสนทางของมัลติคาสท คุณภาพของการบริการสําหรับ
งานประยุกตแบบมัลติคาสทโปรโตคอลที่สนับสนุนมัลติคาสทเอ็มโบน การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนแบบมัลติคาสท
ในไอพีรุนหก
Multicast protocols and its applications in natural environment; objectives and
reasons of network multicast; applications that need multicast; comparisons between multicast
and unicast, advantages and disadvantages; multicast in LAN and WAN environments; IETF
multicast working group concept; new models for LAN management and control; routing in
multicast; QoS for applications with multicast supported in MBON and multicast environment;
changes of multicast in IPv6
240-643 อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ
3(3-0-6)
Internet and its Protocols
หลักการทํางานของโปรโตคอลในเครือขาย การทํางานของเครือขายไอพีรุนสี่และรุนหก การทํางาน

41
โปรโตคอลที่ อ ยู เหนื อชั้ น ไอพี ที ซีพี ยู ดี พี อาร ที พี อารที ซี พี เอสซี ที พี การเชื่ อ มต อระหวางอิ น เตอร เน็ ตและ
อิ น ทราเน็ ต การศึ กษาโปรโตคอล อารไอพี โอเอสพี เอฟ ดี เอ็ น เอส เครื่ อ งแม ข ายไปรษณี ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
เอสเอ็นเอ็มพี และ เฮสทีทีพี การทํางานและสัญญาณของเอ็มพีแอลเอส การมัลติคาสทและโปรโตคอลไอจีเอ็มพี
หัวขอเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเครือขาย
Network protocols principles; fundamentals of IPv4 and IPv6; routing in the internet;
transport over IP layer, TCP, UDP, RTP/RTCP, SCTP; interconnection between intranet and
internet; study of IRP, OSPF, DNS, mail server, SNMP, and HTTP; MPLS fundamentals and
signaling; multicast and IGMP; issues in computer network security
240-644 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(3-0-6)
Security in Computers and Networks
วิธีการที่จะไดมาของระบบความปลอดภัยของคอมพิว เตอรแบบผูใชงานหลายคนและแบบกระจาย
การเข ารหั ส คี ยค วามลั บ คี ยส าธารณะ ลายเซ็ น แบบดิ จิทั ล การให สิ ท ธิ แ ละการแสดงตั ว ตน ระบบป องกั น
เครือขาย ระบบปฏิ บัติการและเครือขายที่ ป ลอดภั ย ความปลอดภั ยของอี เมลล และเวิลดไวดเว็บ โปรโตคอล
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใน ไออีทีเอฟ ไฟรวอลและการประเมินความเสี่ยง
Techniques for achieving security in multi-user computer systems and distributed
computer systems; cryptography, secret-key, public-key, digital signatures; authentication and
identification schemes; intrusion detection system; secured operating systems and networks;
security of electronic mail and world wide web; IETF related security protocols; firewalls and
risk assessment
240-568 หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Networks I
หัวขอพิเศษความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมทางเครือขายคอมพิวเตอร ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด
Special topics in the development of the new technology in computer networks

according to the approval granted by the Program Committee
240-569 หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Networks II
หัวขอพิเศษความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมทางเครือขายคอมพิวเตอร ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด
Special topics in the development of the new technology in computer networks

according to the approval granted by the Program Committee
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ก.2.4 กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
240-570 การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
การแปลงขอมูลกายภาพใหเปนขอมูลดานดิจทิ ลั หลักการเกิดภาพดวยวิธีการตางๆ แสง สี การ
สะทอนและพื้นผิว การประมวลผลภาพดวยวิธีการทางสถิติ การจดจําภาพและการจําแนกวัตถุ
Physical properties transform to digital data; principle of image formation, light, colors,
reflection and surface texture; statistic image processing; image recognition and classification
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital System Engineering
การสรางระบบ องคประกอบทางฮารดแวรและซอฟตแวร และขยายใหจบทั้งระบบงานทั้งหมด หัวขอ
เกี่ยวกับวิธีการออกแบบระบบ ยุทธวิธี การเสนอและกลไก ขอจํากัด รายงานและเอกสาร การเชื่อมตอกับการ
ผลิต การประกันคุณภาพและการบํารุงรักษา มุมมองในการออกแบบ บูรณาการฮารดแวรและซอฟตแวรในการ
ควบคุม
Creation of a system as to hardware and software, and the integration into an overall
system; system design methodologies, strategies, representation, constraints, reporting and
documentation; interfacing to manufacturing; quality assurance and maintenance; design
reviews; sub-specifications of software and hardware and their integration and control
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
สัญญาณ การประมวลผลสัญญาณ สัญญาณเวลาเต็มหนวย ระบบเวลาเต็มหนวย ระบบเชิงเสนที่ไม
แปรตามเวลา สมการผลตางสืบเนื่อง การรวมยอดผลประสาน การแปลงฟูเรียรแบบเวลาตอเนื่อง การแปลงฟู
เรียรแบบเวลาเต็มหนวย การตอบสนองความถี่ของระบบ การสุมสัญญาณ และการควอนไทซสัญญาณ การสุม
สัญญาณเวลาตอเนื่อง การออกแบบวงจรกรองอนาล็อก การแปลงฟูเรียรเต็มหนวย การรวมยอดผลประสานแบบ
วงกลม การรวมยอดผลประสานโดยใชการแปลงฟู เรียรเต็มหนวย การแปลงฟู เรียรแบบเร็ว การแปลงแซด
พื้นที่ของการลูเขา การแปลงแซดผกผัน โพลและซีโร ฟงกชันถายโอน การออกแบบวงจรกรองดิจทิ ัล
Signal; Signal processing; discrete-time signals, discrete-time systems; linear timeinvariant system; difference equation; convolution; continuous-time Fourier transform; discretetime 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
240-672 การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

3(3-0-6)
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Digital Signal Processing Hardware, Software, and Applications
โครงสรางของขั้นตอนวิธีในการวิเคราะหสัญญาณดิจิทัล การนําเสนอขอมูล จุดตําแหนง และกระบวน
ทางคณิตศาสตร ความสัมพันธทางสถาปตยกรรมระหวางขั้นตอนวิธี ซอฟตแวร และฮารดแวร เทคนิคการพัฒนา
ซอฟตแวรและรอบการพัฒนา อุปกรณในการพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวร และเทคนิคการวิเคราะหกิจกรรม
ของโปรแกรม
Digital signal processing algorithm structures, data representation, addressing, and
arithmetic processing algorithm; software/hardware architecture interaction programming
techniques; software development cycles, hardware and software development tools; program
activity analysis techniques

240-673 หลักการรูจํารูปแบบ
3(3-0-6)
Principles of Pattern Recognition
การรูจํารูปแบบ ระบบรูจํารูปแบบชนิดตางๆ การเรียนรูแบบมีการกํากับ การเรียนรูแบบไมมีการกํากับ
ทฤษฎีการเรียนรูแบบเบยส ตัวจําแนกรูปแบบ การจําแนกแบบความผิดพลาดตํ่าสุด ฟงกชันจําแนก พื้นผิวการ
ตัดสินใจ ความหนาแนนแบบเกาสเซียน การประมาณคาพารามิเตอรแบบความนาจะเปนสูงสุด การประมาณ
คาพารามิเตอรแบบเบยส การวิเคราะหองคประกอบหลัก การเลือกคาลักษณะเดน การจัดกลุมแบบเคมีนส แบบ
จําลองฮิดเดนมารคอฟ ฟงกชันจําแนกเชิงเสน โครงขายประสาทเทียม การจําแนกแบบตรรกศาสตตคลุมเครือ
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
240-674 การประมวลผลภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Image Processing
ทบทวนความรูพื้นฐานของการประมวลผลภาพ การเกิดภาพ การไดมาของภาพดิจิทัล การแสดงภาพ
โดยอุปกรณแสดงผลตางๆ การประมวลผลภาพดวยวิธีทางสถิติ และการแปลงสองมิติ การแกไขการบิดเบือนของ
ภาพ ตัวกรองเชิงเสนตรงและไม ใชเสนตรง การดําเนิ นการโมโฟโลจิคอล การเสริมการคอนทราสต การกําจัด
สิ่งรบกวน การแกภาพเบลอ การจัดภาพเชิงเรขาคณิต การหาเสนขอบ การสกัดลักษณะเดน การวิเคราะหการ
เคลื่อนไหว การคนหาและติดตามวัตถุ การจําแนกวัตถุภายในภาพ การประมวลผลภาพแบบเวลาจริง
Review the fundamental of image processing, principle of image formation; digital
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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
240-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง
3(3-0-6)
Speech and Audio Signal processing
การกําเนิดเสียงพูด การรับรูเสียงพูด ระบบรูจําเสียงพูด เทคนิคการสกัดคาลักษณะเดนของเสียงพูด
สัมประสิทธิ์เค็ปสตรัมเมล การเขารหัสแบบทํานายเชิงเสน แบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ เครื่องมือสําหรับระบบรูจํา
เสียงพูด ระบบรูจําเสียงพูดคําตอเนื่องที่มีจํานวนคําศัพทมาก การสังเคราะหเสียงพูด เทคนิคการสังเคราะห
เสียงพูด ระบบแปลงขอความเปนเสียงพูด
Speech production; speech perception; speech recognition systems; feature
extraction techniques; Mel frequency cepstral coefficients; linear predictive coding; Hidden
Markov model; tools for speech recognition; large vocabulary continuous speech recognition;
speech synthesis; speech synthesis techniques; text-to-speech systems

240-676 การเรียนรูของเครื่อง
3(3-0-6)
Machine Learning
การเรียนรูแบบมีผูสอน การถดถอยแบบเชิงเสน โมเดลแบบเสริม คาความคลายสูงสุด การเรียนรู
แบบแอกทีฟ การแยกประเภทขอมูล การถดถอยเชิงตรรกะ การปรับแตงขอมูล วิธีการแยกแยะขอมูลดวย
เวกเตอรสนับสนุน การเลือกคุณลักษณะ วิธีการรวบวิธีคํานวณ วิธีแบบบูสติงค ความซับซอน การลดความเสี่ยง
เชิงโครงสราง ความยาวของคาคุณสมบัติ โมเดลผสม การหาคาประมาณความคลายสูงสุดของพารามิเตอร การ
ผสมแบบมีเงื่อนไข การประมาณคาความหนาแนนแบบไมมีพารามิเตอร การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การแบงกลุม
การวิเคราะหกลุมขอมูลแบบเลือกสวนสําคัญและสวนที่เปนอิสระ โมเดลมารคอฟ โมเดลมารคอฟแบบซอน โมเดล
เชิงภาพ เครือขายเบยเซียน ตัวอยางวินิจฉัยทางการแพทย การเรียนรูแบบเสริมแรง สรุปผล
Supervised learning; linear regression; additive models; maximum likelihood; active
learning; classification; logistic regression; regularization; support vector machines; feature
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
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240-677 คอมพิวเตอรวิทัศน
3(3-0-6)
Computer Vision
หลักการสําคัญทางดานคอมพิวเตอรวิชัน การประมวลผลภาพในสองมิติ การวิเคราะหผลภาพ การหา
ขอบ ลักษณะสําคัญของวัตถุจากขอมูลภาพ การวิเคราะหภาพในโดเมนความถี่และการดัดแปลงภาพเพื่อการ
สังเคราะหภาพดวย เทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการสรางสิ่งแวดลอมและวัตถุจริงในสามมิติ จากขอมูลที่มากกวาหนึ่ง
ภาพ การหาความลึกจากระบบกลองสเตอริโอและโครงสรางของสิ่งแวดลอมจากการเคลื่อนที่ของกลอง
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
240-678 การหาคาเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
Optimization
การแกปญหาแบบตางๆ ขั้นตอนการหาคาเหมาะสมที่สุด การหาคาเหมาะสมที่สุดของฟงกชันหนึ่งตัว
แปร วิธีการแบงชวงครึ่งเทา วิธีการแบบไฟโบแนกซี วิธีการโกลเดนเซกชัน วิธีการนิวตัน-ราฟสัน วิธีการไบเซกชัน
วิธีการซีแคนท การหาคาเหมาะสมที่สุดของฟงกชันหลายตัวแปรแบบไมมีและมีเงื่อนไขบังคับ การหาคาเหมาะสม
ที่สุดดวยขั้นตอนวิธีการพิเศษ ขั้นตอนวิธีการจําลองแอนนีลลิง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กําหนดการเชิงเสน
กําหนดการไมเชิงเสน
Problem solving; optimization procedure; single-variable optimization; interval halving
method; fibonacci search method; golden section search method; Newton-Raphson method;
bisection method; secant method; multi-variable optimization with and without constraints;
optimization with special algorithm; simulated annealing algorithm; genetic algorithm; linear
programming; non-linear programming
240-679 ตรรกศาสตรคลุมเครือและโครงขายประสาทเทียม
3(3-0-6)
Fuzzy Logic and Neural Network
โครงขายประสาทเทียมและตรรกศาสตรคลุมเครือ ทฤษฎีและงานประยุกตของโครงขายประสาทเทียม
และตรรกศาสตรคลุมเครือ การแบบรับรูหลายชั้น แผนที่การจัดการระบบการทํางานดวยตนเอง เครือขายพื้นฐาน
เรเดียล เครือขายฮ็อบฟลด เครือขายเกิดซํ้า ทฤษฎีกลุมคลุมเครือ โครงขายประสาทเทียมคลุมเครือ ขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม การประมวลผลวิวัฒนาการ งานประยุกตตางๆในระบบควบคุม การรูจํารูปแบบ การโมเดลแบบไม
เปนเชิงเสน การประมวลผลเสียงพูดและภาพ
Artificial neural network and fuzzy systems; theory and applications of artificial neural
networks and fuzzy logic, multi-layer perception, self-organization map, radial basis network,
Hopfield network, recurrent network, fuzzy set theory, fuzzy logic control, adaptive fuzzy neural
network, genetic algorithm, and evolution computing; applications in control systems, pattern
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recognition, nonlinear system modeling, speech and image processing
240-588 หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 1
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent Systems I
หั ว ขอพิ เศษความกาวหน าของเทคโนโลยี ใหม ทางสาขาระบบควบคุมด ว ยคอมพิ วเตอรและระบบ
อัจฉริยะ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
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
240-589 หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 2
3(3-0-6)
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent Systems II
หั ว ขอพิ เศษความกาวหน าของเทคโนโลยี ใหม ทางสาขาระบบควบคุมด ว ยคอมพิ วเตอรและระบบ
อัจฉริยะ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
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
240-701 สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
1(0-2-1)
Seminar I (Research Publication Reading)
การศึกษาคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่นๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอ
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพื่อ
ฝกฝนทักษะการอานและการนําเสนองานวิจัย
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 publication reading and
presentation skills
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
1(0-2-1)
Seminar II (Research Proposal Writing)
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่นๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพื่อ
ฝกฝนทักษะการเขียนและการนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย
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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 (การเขียนบทความวิจัย)
1(0-2-1)
Seminar III (Research Article Writing)
การคนควาจากหองสมุดและแหลงอื่นๆ เพื่อหาขอมูลและความกาวหนาทางวิชาการ ในหัวขอทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาทีเ่ กี่ยวของ การเขารวมฟงและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพื่อ
ฝกฝนทักษะการเขียนและนําเสนอบทความวิจัย
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 department seminar in order to train research proposal writing and presentation
skills
ก.4 รายวิชาวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
240-800 วิทยานิพนธ
21(0-63-0)
Thesis
คน ควาวิจั ยในหัว ขอที่ สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ ว เตอร ภายใต การดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุม เสนอผลงานตอที่ประชุม และการทดสอบปากเปลาทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียน
วิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม
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 วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
คน ควาวิจั ยในหัว ขอที่ สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ ว เตอร ภายใต การดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุม เสนอผลงานตอที่ประชุม และการทดสอบปากเปลาทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียน
วิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม
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

48

ระดับปริญญาเอก
240-900 วิทยานิพนธ
48(0-144-0)
Thesis
คน ควาวิจั ยในหัว ขอที่ สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิ ว เตอร ภายใต การดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุม เสนอผลงานตอที่ประชุม และการทดสอบปากเปลาทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และเขียน
วิทยานิพนธตามแบบที่เหมาะสม
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 เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทาง
วิชาการ
1. x-xxxx-xxxxx-xx-x
รศ.
นายสินชัย กมลภิวงศ

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical and Communications Engineering), The

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ง

University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2542
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2533
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2528
2. x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นายมนตรี กาญจนะเดชะ

Ph.D. (Electrical Engineering),Old Dominion University, U.S.A., ดูภาคผนวก ง
พ.ศ. 2543
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2538
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2533

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

Ph.D. (Electrical Engineering),Santa Clara University, U.S.A.,

ดูภาคผนวก ง

พ.ศ. 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ.2538
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2534
4. x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นางทศพร กมลภิวงศ

M. Eng. Sc. (Communications), The University of New South ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

Wales, Australia, พ.ศ. 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2534
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2529
5. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาวพิชญา ตัณฑัยย

Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.,

ดูภาคผนวก ง

พ.ศ. 2544
M.Phil. (Computer Science), University of Manchester, U.K.,
พ.ศ. 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.2532
6. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายธเนศ เคารพาพงศ

Ph.D. Doctorat Systems Automatiques, (Automatism),

ดูภาคผนวก ง

INPT/ENSEEIHT, France, พ.ศ. 2544
D.E.A. (Automatism), INPT/ENSEEIHT, France, พ.ศ. 2541
Maitrise, (Automatism), UPS, Toulouse, France, พ.ศ. 2540
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
พ.ศ. 2533
7. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายสุนทร วิทูสุรพจน

Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of
Technology, Australia, พ.ศ. 2548
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2532

ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.2528
8. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายนิคม สุวรรณวร

Ph.D. (Computer Science),Paris 11 University, France, พ.ศ.

ดูภาคผนวก จ

2549
D.E.A. SETI-Electronic System and Information Technology,
University of Paris XI, France, พ.ศ. 2546
M.Eng (Computer Engineering), ESME-Sudria Engineering
School Paris, France, พ.ศ. 2546
วศ.บ.(เกียรตินิยม) (คอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.
2541
9. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต

Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.,

ดูภาคผนวก จ

พ.ศ. 2548
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2540
10. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาวแสงสุรีย วสุพงศอัยยะ

Ph.D. (Computer Science), Portland State University, U.S.A.,
พ.ศ. 2551
M.Sc. (Computer Science), California State University Chico,

ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

U.S.A., พ.ศ. 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2539
11. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาวสกุณา เจริญปญญาศักดิ์

Ph.D. (Computer Engineering), Institut National

ดูภาคผนวก จ

Polytechnique de Toulouse, France, พ.ศ. 2551
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2544
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสยาม, พ.ศ. 2540
12. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายวชรินทร แกวอภิชัย

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

ดูภาคผนวก จ

จอมเกลาธนบุรี, พ.ศ. 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, พ.ศ. 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2544
13. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นางสาวเพ็ชรัตน สุริยะไชย

Ph.D. (Computer Science), Lancaster University, United
Kingdom, พ.ศ.2554
M.S. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie Mellon
University, U.S.A., พ.ศ.2545
B.Sc. (Electrical and Computer Engineering with double
majors in Economics), and with both University and College

ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

Honors Carnegie Mellon University, U.S.A., พ.ศ.2543
14 x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายอภิชาติ หีดนาคราม

Ph.D. (Algorithms and Theory), Griffith University, Australia,

ดูภาคผนวก จ

พ.ศ. 2553
B.Eng. (1st Honors) (Microelectronic Engineering), Griffith
University, Australia, พ.ศ. 2544
15. x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

นายวโรดม วีระพันธ

Ph.D. (Computer Engineering) , ENSEEIHT, France, พ.ศ. 2555

ดูภาคผนวก จ

Master II Research ( Computer Engineering) , ENSEEIHT,
France, พ.ศ. 2551
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ.2548
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.
2544
16. x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย นายสมชัย หลิมศิโรรัตน

Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan,
พ.ศ. 2548
M.Arg. (Agricultural Process Engineering), Kyoto University,
Japan, พ.ศ. 2543
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2534

ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
ทาง
วิชาการ
17. x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย นายอนันท ชกสุริวงศ

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Sciences et Technologies industrielles), Universite´

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก จ

d’Orleans , France, พ.ศ. 2551
D.E.A. (Imagerie, Vision, Robotique),
Institut National Polytechnique de Gronoble, France, พ.ศ.
2547
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.
18 x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย นายปญญยศ ไชยกาฬ

19. x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย Mr. Andrew Davison

2543
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ.
2551
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, พ.ศ. 2545
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542
Ph.D. (Computer Science), Imperial College, U.K., พ.ศ. 2532

ดูภาคผนวก จ

ดูภาคผนวก จ

M.Sc. (Computer Science), Lehigh University, U.S.A., พ.ศ. 2528
B.Sc. (Honors) (Computing), University of Manchester Institute
of Science and Technology , U.K., พ.ศ. 2526
20. x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย นายไพจิตร กชกรจารุพงศ

Ph.D. (Information Science), University of Glasgow, U.K.,

ดูภาคผนวก จ
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ที่

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ

พ.ศ.2554
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, พ.ศ. 2543วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, พ.ศ. 2534
21. x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย นายนพพณ เลิศชูวงศา

Ph.D. (computer Enginering) Institut D’ Electronique

ดูภาคผนวก จ

Fondamentale, Universite Paris-Sud 11, France, พ.ศ. 2555
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบัง,
พ.ศ. 2547
วศ.บ. (โทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบั,
พ.ศ. 2542
22. x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย คมสันต กาญจนสิทธิ์

Ph.D. (Electrical Engineering), Heriot-Watt University, U.K. ,
พ.ศ.2558
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , พ.ศ. 2544

3.2.2 อาจารยประจํา
ไมมี

ดูภาคผนวก จ
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ที่

3.2.3 อาจารยพิเศษ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ประชาชน
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1 xxxxxxxxx

ศ.

Arno Ruckelshausen

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x

รศ.

นายโชคชัย เลี้ยงสุขสันต

วุฒิการศึกษาระดับ
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), ปที่สําเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก ฉ

Ph.D. degree in experimental physics (University of
Gießen), Germany, พ.ศ 2530
Diploma degree in physics, University of Gießen/Germany,
พ.ศ. 2526
Ph.D. (Computer Science), Kent State University, U.S.A.,
ดูภาคผนวก ฉ
พ.ศ. 2538
M.Sc. (Computer Science), Kent State University, พ.ศ.2532
B.Eng. (Agricultural & Civil Engineering), มหาวิทยาลัยขอนแกน,
พ.ศ.2526
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
นั กศึ ก ษาทุ กคนต องมี หั ว ข องานวิ จั ย ของตนเอง โดยเป น การค น ควา วิ จัย ในหั ว ข อ ที่ น าสนใจในสาขาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอรภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการวิจัยและแผนการทํางานที่ชัดเจน มีการ
รายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปล าขั้นสุ ดท ายโดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด วยผูทรงคุ ณ วุฒิจากภายในและภายนอกหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือการนําความรูทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรไปประยุกต ใชวิจัยรวมกับสาขาวิชาการดานอื่นๆ อันจะนําไปใชประโยชนไดจริง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการ
ทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ มี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3) สามารถดําเนินงานวิจัยอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ระเบียบวิธี
วิจัย และการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมี
นัยสําคัญ
4) สามารถสื่อสารอยางมี ประสิทธิภ าพ โดยใชการสื่อสารด วยปากเปลาและการเขียน รวมทั้ งสามารถ
นําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5) สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ เพื่ อแกไขป ญหาหรือจัดการกับ
บริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6) สามารถสังเคราะห และพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรไดอยางสรางสรรคจาก
องคความรูเดิม
5.3 ชวงเวลา
หลักสูตรระดับปริญญาโท
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรแบบ 1.1
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3
- หลักสูตรแบบ 2.1
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
- หลักสูตรแบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
21 หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาเอก
แบบ 1.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
แบบ 2.1 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
แบบ 2.2 มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
2) นักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการเขาเรียนในภาคการศึกษาแรก
3) สําหรับนักศึกษาปริญญาโทควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ ภายในปการศึกษาแรก
4) สําหรับนักศึกษาปริญญาเอกควรสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายในป
การศึกษาแรก และควรสอบผานโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 2 ภาคการศึกษาของการเรียนวิชาวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยนําเสนอเปน
ภาษาไทย 1 ครั้ง และภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง ใหกับกรรมการวิชาการของภาควิชาตลอดระยะเวลาการทํา
วิทยานิพนธ
2) ตองเสนอและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด
4) ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถดานการใช ภาษาอังกฤษ

1.
2.
3.
4.
5.

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

2.
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของเพื่อนมนุษย 1.
เปนกิจที่หนึ่ง
2.
3.

4.

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ฝกทักษะการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
ฝกทักษะการเขียนบทความวิชาการเปนภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่สง เสริม
การใชภาษาอังกฤษ
สนับสนุนใหนักศึกษารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงาน
หรือเขารวมประชุมทางวิชาการในตางประเทศ
จัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน การสืบคนจากหองสมุด จาก
ฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียนแบบ e-learning
จัดการอบรมสัมมนาในหัวขอพิเศษทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการที่เนนการถือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
สนับสนุนการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพื่อน
มนุษยเปนกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย
สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพื่อน
มนุษยเปนกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการทํา
กิจกรรมของนักศึกษา
สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ระดับปริญญาโท
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตยสุจริต ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น
2) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคั บตางๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้ งมีความรับผิ ดชอบต อ
สังคม
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4) มี วินัย ตรงต อเวลา มี ความรับ ผิดชอบต อหนาที่ และมี สวนรวมในกิ จกรรมเพื่ อการพั ฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม มากกวา
ผลประโยชนสวนตน
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) จั ดให มี วิ ชาระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยที่ มุ งเน น การสื บค น การอ างอิ ง และกระบวนการวิ จั ยที่ ถู กต อง
เหมาะสม
2) จัดใหมีวิชาสัมมนา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการไดอยางอิสระ
3) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ตรงเวลาและการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) หากมีการใหงานในรายวิชาตางๆ นักศึกษาควรแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โดย
การสงงานตามกําหนด นอกจากนั้น หากในรายวิชามีการนําเสนองาน นักศึกษาควรเขารวม
รับฟง ซักถาม และแสดงความคิดเห็นตองานของนักศึกษาผูอื่นอยางเหมาะสม
5) กําหนดใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
ภาควิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจาก ความนาเชื่อถือและความถูกตองในกระบวนการวิจัย และการอางอิงผลงาน
อยางเหมาะสม
2) ประเมินจากการอภิปรายภายในหองสัมมนา และการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
3) ประเมินจากการตรงตอเวลา การแตงกาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของภาควิชา
4) ประเมินจากการสงรายงานความกาวหนาตรงเวลา และการมีสวนรวมในการรายงาน
ความกาวหนา
5) ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาไดจัดขึ้น
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตร
ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตรทางสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
2.2.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาสอดคลองกับศาสตรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2) จัดใหมีการสืบคนและรายงานความกาวหนาใหมในศาสตรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในวิชา
สัมมนาและบางรายวิชา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากสอบขอเขียน
2) ประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุม การเสนอความคิดเห็น
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
3) มีความสามารถในการสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางสรางสรรคจากองคความรู
เดิม
2.3.2
1)
2)
3)
4)

กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา อยางเปนระบบ ในทุกรายวิชา
ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อแกปญหาในงานวิจัย
ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อสังเคราะหและพัฒนาองคความรู
ใหม

2.3.3
1)
2)
3)
4)

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินจากโครงรางวิทยานิพนธ และความกาวหนาของงาน
ประเมินจากการสอบในรายวิชา
ประเมินจากการรายงานความกาวหนา การเขียนผลงานทางวิชาการ และการนําเสนอผลงาน
ประเมินจากการรายงานความกาวหนา การนําเสนอผลงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตางๆ

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1
1)
2)
3)
4)
5)

ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป

2.4.2
1)
2)
3)

กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการมอบหมายงานในรายวิชา ในกิจกรรมของภาควิชา และหนาที่รับผิดชอบในภาควิชา
มีการมอบหมายงานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ ในรายวิชา
ตางๆ

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
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2)
3)
4)
5)

การนําเสนอผลงานเปนกลุม
ประเมินความสมํ่าเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม
2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน
และผูเกี่ยวของอื่นๆ
3) จัดประสบการณ ให ผูเรียนนํ าเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี สารสนเทศทาง
คณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน
3) ประเมินจากทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยาง
เหมาะสม
5) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
ระดับปริญญาเอก
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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1)
2)
3)
4)

ซื่อสัตยสุจริต ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น มีความตระหนักถึงปญหา Academic Plagiarism*
มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง วงการ
วิชาการและวิชาชีพ*
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม มากกวาผลประโยชน
สวนตน
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดใหมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่มุงเนน การสืบคน การอางอิง และกระบวนการวิจัยที่ถูกตองเหมาะสม
2) จัดใหมีวิชาสัมมนา ซึ่งนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายทางวิชาการไดอยางอิสระ
และลึกซึ้ง
3) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา
และการแตงกายใหเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) หากมีการใหงานในรายวิชาตางๆ นักศึกษาควรแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โดยการสง
งานตามกําหนด นอกจากนั้น หากในรายวิชามีการนําเสนองาน นักศึกษาควรเขารวมรับฟง ซักถาม
และแสดงความคิดเห็นตองานของนักศึกษาผูอื่นอยางเหมาะสม
5) กําหนดใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของภาควิชา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจาก ความนาเชื่อถือและความถูกตองในกระบวนการวิจัย และการอางอิงผลงานอยาง
เหมาะสม
2) ประเมินจากการอภิปรายภายในหองสัมมนา และการรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ ความลึกซึ้งใน
การอภิปรายทางวิชาการ*
3) ประเมินจากการตรงตอเวลา การแตงกาย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
ของภาควิชา
4) ประเมินจากการสงรายงานความกาวหนาตรงเวลา และการมีสวนรวมในการรายงานความกาวหนา
5) ประเมินจากกิจกรรมที่นักศึกษาไดจดั ขึ้น
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทางสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรไดอยางลึกซึ้ง
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2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตรทางสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และโจทยวิจัยทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร*
2.2.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) จัดกระบวนการเรียนการสอน โจทยวิจัยใหมีเนื้อหาสอดคลองกับศาสตรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2) จัดใหมีการสืบคนและรายงานความกาวหนาใหมในศาสตรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในวิชาสัมมนา
และบางรายวิชา โดยเฉพาะการสอบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากสอบขอเขียน
2) ประเมินจากรายงาน และการอภิปรายกลุม การเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ มีแบบ
แผนความคิด
2) มีความสามารถวิเคราะหโจทยวิจัย ทําการทดลอง วิจัย สังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยาง
สรางสรรคจากองคความรูเดิมไดอยางลึกซึ้ง*
3) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
หมายเหตุ *ผลการเรียนรูที่ตองมีในระดับปริญญาเอก
2.3.2
1)
2)
3)
4)

กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบรายงานความกาวหนาวิทยานืพนธอยางสมํ่าเสมอ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนการคิด วิเคราะห และแกปญหา อยางเปนระบบ ในทุกรายวิชา
ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อแกปญหาในงานวิจัย
ทําวิทยานิพนธที่มีการสืบคน ทดลอง วิเคราะห และบูรณาการเพื่อสังเคราะหและพัฒนาองคความรู
ใหม

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากโครงรางวิทยานิพนธ และความกาวหนาของงาน
2) ประเมินจากการสอบในรายวิชา
3) ประเมินจากการรายงานความกาวหนา การอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ และการนําเสนอผลงาน
4) ประเมินจากการรายงานความกาวหนา การนําเสนอผลงาน และโดยเฉพาะการเขียนผลงานทาง
วิชาการระดับวารสาร
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงความคิดริเริ่ม
ในการทํางานไดอยางเหมาะสม *
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป
2.4.2
1)
2)
3)

กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการมอบหมายงานในรายวิชา ในกิจกรรมของภาควิชา และหนาที่รับผิดชอบในภาควิชา
มีการมอบหมายงานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ฯลฯ ในรายวิชา
ตางๆ

2.4.3
1)
2)
3)
4)
5)

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม
การนําเสนอผลงานเปนกลุม
ประเมินความสมํ่าเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม
ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้น

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย และ/หรือ
ภาษาอังกฤษไดอยางลึกซึ้ง*
3) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม
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2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน ผูสอน
และผูเกี่ยวของอื่นๆ
3) จัดประสบการณ ให ผูเรียนนํ าเสนอผลงานโดยใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี สารสนเทศทาง
คณิตศาสตรและสถิติ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน
3) ประเมินจากทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยาง
เหมาะสม
5) ประเมินจากเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข
3.

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ระดับปริญญาโท
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตยสุจริต ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น
2) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม มากกวาผลประโยชน
สวนตน
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทางสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตรทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
3) มีความสามารถในการสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางสรางสรรคจากองคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
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3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
ระดับปริญญาเอก
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตยสุจริต ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น มีความตระหนักถึงปญหา Academic Plagiarism
2) มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
3) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
4) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง วงการ
วิชาการและวิชาชีพ*
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม มากกวาผลประโยชน
สวนตน
3.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรทาง
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไดอยางลึกซึ้ง
2) มีความสามารถในการปรับตัวใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการในศาสตรทางสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และโจทยวิจัยทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร*
3.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิด และวิธีดําเนินการในการทําการวิจัยอยางเปนระบบ มีแบบ
แผนความคิด
2) มีความสามารถวิเคราะหโจทยวิจัย การสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมไดอยางสรางสรรคจาก
องคความรูเดิมไดอยางลึกซึ้ง*
3) มีความสามารถในการวิเคราะห ประยุกต ใชศาสตรและบูรณาการไดอยางมีประสิทธิผล
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน
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2) วางตัวไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
4) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงความคิด
ริเริ่มในการทํางานไดอยางเหมาะสม
5) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลทั่วไป
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
2) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได
อยางลึกซึ้ง
3) รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่องและผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถเขาถึง และคัดเลือกความรูที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
5) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

70
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
ระดับปริญญาโท
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
240-701 สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
240-800 วิทยานิพนธ
240-801 วิทยานิพนธ
1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
240-514 การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
240-516 ระบบเอเจนตเชิงบริการ
240-528 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1
2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
3. ทักษะ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู
ทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

240-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิทัลเพื่อทดสอบ
240-631 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
240-548 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
3. ทักษะ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู
ทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
240-550 เครือขายสื่อประสม 1
240-551 เครือขายสื่อประสม 2
240-568 หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 1
4. กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
240-570 การประมวลผลภาพ
240-588 หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 1

4. ทักษะ
5. ทักษะการ
3. ทักษะ
ความสัมพันธ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู
ทาง
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ปญญา
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5












  

 













  

 















 






















   




 


 




73

74
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูตรายวิชา (Curriculum Mapping)
ระดับปริญญาเอก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
240-701 สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
240-900 วิทยานิพนธ
1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
240-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
240-529 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2
2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
2.
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ความรู
ปญญา
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

240-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
240-531 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
240-532 การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
240-533 การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
240-534 ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
240-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
240-536 การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ
240-537 วิทยาการเขารหัส
240-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร
240-539 หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
240-549 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 2
3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
240-552 เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
240-553 เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
240-554 เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรสายและชนิด

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
2.
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ความรู
ปญญา
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

240-640
240-641
240-642
240-643
240-644
240-569

เคลื่อนที่
หลักการเครือขายไรสาย
เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย
หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 2

4. กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
240-672 การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล
240-673 หลักการรูจํารูปแบบ
240-674 การประมวลผลภาพขั้นสูง

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
2.
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ความรู
ปญญา
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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รายวิชา

240-675
240-676
240-677
240-678
240-679
240-589

การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง
การเรียนรูของเครื่อง
คอมพิวเตอรวิทัศน
การหาคาเหมาะสมที่สุด
ตรรกศาสตรคลุมเครือและโครงขายประสาทเทียม
หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะ 2

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
2.
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
ระหวางบุคคล
การสื่อสาร และ
ความรู
ปญญา
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ 2556 (ภาคผนวก ญ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1) ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ประเมินจากผลงานตีพิมพหรือสิทธิบัตร ทั้งดานจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
2) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ภาคผนวก ญ)
3.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก1
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตี พิ ม พ เผยแพร ในวารสารทางวิ ชาการในระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 เรื่อง และ
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- เกณฑอื่นๆ ให เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 (ภาคผนวก ญ)
แผน ก แบบ ก2
- ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
ไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
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- ตองเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติไมนอยกวา
1 ครั้ง หรือผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง และ
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- เกณฑอื่นๆ ให เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 (ภาคผนวก ญ)

80
ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Degree (แผนการศึกษาหลักสูตรรวม) นักศึกษาจะตองเปนผูที่เขา
ศึกษาแบบเต็มเวลาจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษาตองผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษตามที่ระบุไวใน MOU ทั้งนี้ ตอง
สําเร็จการศึกษาตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯและเงื่อนไขดังตอไปนี้
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณา MOU ในขอที่ 5 ผูที่เขารวม Dual
Program ได ตองมีระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษสอดคลองกับที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวแลว และ
- การใหปริญญาทั้ง 2 สถาบัน ตองสําเร็จการศึกษา ศึกษารายงานวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- การเสนอวิทยานิพนธและการสอบผานการสอบปากเปลาในขั้นสุดทาย ตาม MOU ไดกําหนดขอตกลงไว
ใน CO-ADVISING ARRANGEMENT ใน section ที่ 2 Academic Provisions แลว และ
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
- จากขอมูลทายตารางเทียบเคียงรายวิชา นักศึกษาตองมีผลงานตีพิมพบทความในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 บทความ และการสําเร็จการศึกษาตองมีผลสัมฤทธิ์ และ/หรือผลงานตีพิมพอยาง
นอยตามที่ถูกกําหนดไวในแตละหลักสูตร
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และ
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิม พ ในวารสารระดั บชาติ ห รือนานาชาติ ที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่ อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง และ
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
- เกณฑ อื่น ๆ ให เป นไปตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ นทร วาด วยการศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ญ)
แบบ 2
- ศึกษารายวิชาครบตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมตํ่า
กวา 3.00 จากระบบ 4.00 และ
- สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย และ
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และ
- ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิม พ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รือนานาชาติ ที่มี คุณ ภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง
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- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ
- เกณฑอื่นๆ ให เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ญ)
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ในกรณีที่นักศึกษาเลือกเรียนในระบบ Dual Degree (แผนการศึกษาหลักสูตรรวมกับสถาบัน Kanazawa
Univerisity ประเทศญี่ปุน) การใหปริญญาระดับปริญญาเอกแกผูสําเร็จการศึกษา อาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน โดย
จะตองเปนไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยฯและเปนไปตาม Memorandum on the Implementation of the
Double-Degree Doctor’s Program between the Graduate School of Natual Science and Technology,
Kanazawa, Japan and the Faculty of Engneering, Prince on 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
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การเตรียมการในระดับคณะ
1) สนับสนุนใหอาจารยใหมทุกคนไดเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
2) สนับสนุนใหอาจารยใหมทุกคนไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การสรางครู
มืออาชีพ การสอนแบบ active learning
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งครอบคลุมทักษะการจัด
การเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล
การพัฒนาระดับคณะ
1) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ เชน การสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ
active learning
2) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3) สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอน ตําราที่มาจากผลงานวิจัย
4) สนับสนุนการเขารวมประชุมทางวิชาการ
5) สนับสนุนการดูงาน หาโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ชุมชน เพื่อกําหนดหัวขอวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจาย
รายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
การพัฒนาระดับคณะ
1) คณะใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
2) คณะมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงินคาใชจาย
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รายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
เปาหมาย
1) พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร

วิธีการดําเนินการ
วิธีการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ (1) หลักสูตรไดรับการรับรองจาก

ใหทันสมัยเปนไป ตามประกาศ

กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรใน

สกอ. เนื่องจากเปนหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

ภาพรวม ซึ่งมีการจัดประชุมเปน ประจํา

เปนไปตามประกาศ

มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมี

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรทํา

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต

ระดับหลักสูตรฯ และปฏิบัติตาม

หนาที่บริหารหลักสูตรติดตาม

ศึกษ า พ.ศ.2558 ขอกําหนด

ขอกําหนดอื่นๆ ตามระเบียบ

ประเมินผลการดําเนินการเปนประจํา

อื่นๆใหตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสง ขลานครินทรวาดวย

ทุกป เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขการ

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อให

วาดวยการศึกษาระดับ

พ.ศ.2556

เปนไปตามระบบกํากับมาตรฐานที่

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และ

กําหนด

ความตองการของผูที่มี สวน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เกี่ยวของ

พิจารณา ดําเนินการตาม ประกาศ

(2) หลักสูตรกําหนดตัวบงชี้ผล การ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ

ดําเนินงาน (Key Performance

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Indicators) เพื่อใชในการ

พ.ศ. 2558 ในเรื่อง ดังตอไปนี้

ติดตาม ประเมิน และรายงาน

(1) คุณสมบัติและจํานวนของอาจารย

คุณภาพของ หลักสูตรประจําปที่

ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย

ระบุไวในหมวด 1-6 และ

ประจําหลักสูตร อาจารยประจํา

สอดคลองกับ ตัวชี้วัดการประกัน

อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ

คุณภาพ ภายในและการประเมิน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

คุณภาพภายนอกมีดังแสดงใน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม

ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

(3) หากมีประเด็นที่ไมเปนไปตาม

(2) ภาระงานและผลงานวิจัยของ

มาตรฐานหลักสูตรจะตอง

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(3) การตีพิมพเผยแพรผลงานของ

ประชุมหาทางแกไข และอาจ
ตองประสานงานกับคณะ
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เปาหมาย

วิธีการดําเนินการ
ผูสําเร็จการศึกษา

วิธีการประเมินผล
วิศวกรรมศาสตร และ

(4) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

มหาวิทยาลัยเมื่อจําเปน

ระยะ เวลาที่กําหนด ทุก 5 ป
(5) มีการประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยสอบถามผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เชน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
(6) มหาวิทยาลัยทําการสํารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของ ผูใช
บัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล
การสํารวจใหกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ เรียนการ
สอนหลักสูตรกําหนดวาผูใชบัณฑิต
จะตองมีคะแนนความพึงพอใจ
มากกวา 3.5 (จากระดับ 5)
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องบัณฑิตใหเปนไปตามประกาศระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลั กสู ตรระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า พ.ศ. 2558 และข อกํา หนดอื่ น ๆ ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร วาด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หลักสูตรมีการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพของบัณ ฑิตอยูในเกณฑและขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และมีการติดตาม
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรโดยพิจารณาจากขอมูลผลการเรียนรู
โดยกํ าหนดวิ ธีการประเมิ น บั ณ ฑิ ต ที่สํา เร็จการศึกษามี คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดั บ อุ ด มศึกษาแห งชาติ
ซึ่งเปนไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 และขอกําหนด
อื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหากมีประเด็น
ที่ไม
เป น ไปตามมาตรฐาน หลั กสู ตรจะต องประชุ ม หาทางแก ไข และอาจต องประสานงานกับ คณะวิศวกรรมศาสตร และ
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อจําเปน
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
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เพื่ อให ขอมู ล การไดงานทํ า หรื อผลงานวิ จัยของผูสํ าเร็จการศึ กษา หลักสูต รจึ งกํ า หนดให มี การศึ กษาความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป
โดยการวิ จั ย หรื อการจั ด สั ม มนาทางวิ ชาการกั บ องค กรภายนอก รวมถึ ง มี การศึ กษาความพึ ง พอใจของผู ใช บั ณ ฑิ ต
เพื่ อให ไดขอมูลมาใชพัฒนาบั ณฑิ ตศึ กษาในสาขา และติ ดตามบัณ ฑิต ทุ กปการศึกษา เพื่ อใหไดขอมู ลมาเพื่อปรับ ปรุง
หลักสูตร โดยขอมูลดังกลาวจะถูกพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรตอไป
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
มีการรับนักศึกษาที่สอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558และข อ กาหนดอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผูสมัครทุกคนจะไดรับขอมูลสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย
ประจําผูทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อประโยชนในการเขาพบหารือ และใชในการวางแผนการศึกษาวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธรวมกับ อาจารยผูมีสาขาชํานาญการที่สนับสนุนการทํางานวิทยานิพนธไดตรงกับ สาขางานวิจัยใหมากที่สุด
หากไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอไป การประเมินผลนั้น หลักสูตรจะมีการประเมินสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานจะถูกประเมินและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงตอไป
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การประกันคุณ ภาพวิทยานิพนธ เพื่อใหการทําวิทยานิพนธสามารถดําเนินไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาและมี ค วามก า วหน า ทั้ ง ด า นวิ ช าการและสั ง คมจากสํ า รวจความพึ ง พอใจและ
ความคาดหวั งของผู ใช บั ณ ฑิ ต โดยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งขอมู ลดั งกลาวจะถูกพิ จารณาและอภิป รายเพื่ อหาวิ ธีป รับ ปรุ ง
การดําเนินงานของหลักสูตรตอไป โดยกําหนดให นักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนการเขาเรียนใน
ภาคการศึ กษาแรก และภายในภาคการศึ กษาแรกของการเรี ย นวิชาวิ ท ยานิ พ นธ นักศึ กษาจะต องนํ าเสนอโครงรา ง
วิ ท ยานิ พ นธ นํ า เสนอความก า วหน า ของวิ ท ยานิ พ นธ อย า งน อ ยภาคการศึ ก ษาละ 2 ครั้ ง ตลอดระยะเวลา
การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ โดยต อ งนํ า เสนอเป น ภาษาอั ง กฤษ อย า งน อ ย 1 ครั้ ง ต อ ภาคการศึ ก ษา ซึ่ ง ข อ มู ล ดั ง กล า ว
จะถูกพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรตอไป
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรจัดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธตั้งแตกอนการรับเขาศึกษา
1) เมื่อเขาศึกษาแลวหลักสูตรจัดใหนักศึกษาพบปะอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2) หลักสูตรมีการแนะนําแหลงทุนการศึกษาเพื่อการทําวิทยานิพนธและแนะนําแนวทางในการเขียน
ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล
2) จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนักศึกษา
3) จัดตัง้ คณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา
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4. คณาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
การบริห ารและพั ฒ นาอาจารยสอดคล องตามประกาศกระทรวง ศึ กษาธิ การเรื่อง เกณฑ ม าตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขอกําหนดอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีกระบวนการ ดังนี้
การรับอาจารยใหม คัดเลือกอาจารยใหมตามประกาศกระทรวงฯ และระเบียบหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ
โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
การแต งตั้ งคณาจารย พิ เศษ การแต งตั้ งคณาจารย ที่ ส อนบางเวลาและอาจารย พิ เศษ จะคํ า นึ งถึ งคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ ความรู ค วามสามารถในรายวิ ช าที่ จ ะแต ง ตั้ ง และความจํ า เป น โดยต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ หลั กสู ตร จะมี การระดมความเห็ นรวมกัน ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานจะถูกประเมิ นและอภิ ปรายเพื่ อหาวิธี
ปรับปรุงตอไป
4.2 คุณภาพอาจารย
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรฯ มี การติดตามและรายงานรอยละของอาจารยที่มี ตําแหน งทางวิชาการของ
หลั กสู ตร และการติ ด ตามและรายงานการเผยแพ ร ผ ลงานทางวิ ช าการของอาจารย ใ นหลั ก สู ต ร โดยมี
การประเมินผล โดยหลักสูตรสรุปขอมูล เพื่อนําผลการดําเนินงานใชอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงตอไป
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานอัตรากําลัง และการคงอยู รวมถึงทั้งสอบถามสํารวจ
ความพึงพอใจรวมกัน และหลักสูตรสรุปขอมูล เพื่อนําผลการดําเนินงานใชอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงตอไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรและรายวิชาสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีตังไว้ โดยกําหนดให้ กําหนด
รายวิชาใหมีเนื้อหาสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุ งให้ทนั ตามเทคโนโลยี ศาสตร์
และความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และการประเมินผล นันหลักสูตรสรุปขอมูล เพื่อนําผลการดําเนินงานใชอภิปรายเพื่อ
หาวิธีปรับปรุงตอไป
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรทีตังไว้ มีกระบวนการในประเด็น ต่างๆ ดังนี
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การพิจารณากําหนดผูส้ อน กําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย
การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 อาจารยผูสอนตองเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว โดย
(1) อาจารยผูสอน หรือผูประสานงานรายวิชาซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ. 3,4,5,6 ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ
(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ 3,4,5,6 จากนั้นนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
(3) อาจารยผูสอน และผูประสานงานรายวิชา สง มคอ. 3,4 กอนวันเปดภาคการศึกษา มคอ 5,6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน
การสนับสุนนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา กําหนดใหมีการชี้แจง แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ของแตละรายวิชาในชวงตนของการเรียนการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่
ตอเนื่องตั้งแตเขาสาขาจนจบหลักสูตร เพื่อดูแลดานการเรียน การทํากิจกรรมตาง ๆ
การอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล ไดที่หนวยทะเบียนคณะฯ เพื่อใหอาจารยผูสอนตรวจสอบ และแจงผลใหคณะกรรมการ
วิชาการฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ
5.3 การประเมินผูเรียน
ผูประสานงานรายวิชาและผูสอนจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินที่ระบุไวใน มคอ 3 และ 4 และ
พิจารณาใหเกรด และผานการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ จากนั้นจัดสงเกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลาง
ของมหาวิทยาลัยกําหนด และมีการประเมินผลผูสอน และรายวิชาโดยผูเรียน ในชวงปลายภาคเรียน
รวมถึง อาจารยผูสอนและผูประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทั้งนี้
หลักสูตร จะมีการสรุปผลขอมูล เพื่อนําไปอภิปรายหาวิธีปรับปรุงตอไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลั กสู ตรจั ด สรรงบประมาณแผ นดิ น และงบประมาณเงิ น รายได เพื่ อจั ด ซื้ อตํ า รา สื่ อการเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑดานวิจัยและกิจกรรมดานวิชาการอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการตรวจสอบความพรอมและจํานวนทรัพยากรที่มีอยูเดิมเพื่อรองรับการเรียนการสอน
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดสรรงบประมาณ จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ตําราและทรัพยากรการเรียนการสอน ไปยังคณะกรรมการ
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วางแผน
หลักสู ตรฯ ไดจั ด ทรั พ ยากรเพื่ อเอื้ ออํ านวยต อการเรีย นการสอนและการทํ าวิ จัย โดยใช ส ถานที่ แ ละ
อุ ป กรณ ก ารสอนและวิ จั ย ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร และหน ว ยงานอื่ น ๆ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งสถานที่และอุปกรณงานวิจัยขององคกรในตางประเทศ
หลั กสู ต รได จั ด ทรั พ ยากรเพื่ อเอื้ ออํ า นวยต อ การเรี ย นการสอน และการทํ า วิ จั ย แยกเป น ห อ งปฏิ บั ติ การดั งนี้
หองปฏิบัติการออกแบบวงจรรวม
- อุปกรณชวยในการออกแบบ (EDA Tools)
1. Xilinx WebPack (free downloadable)
2. Xilinx ISE Foundation + Simulator + ChipScope + SystemGen
3. Xilinx Embedded Development Kit
(รายการที่ 2-3 ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Xilinx, USA)
4. Professional EDA Tools (Linux)
5. Process Technology (UMC 0.13um)*
* หองวิจัยเปนสมาชิกของ 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
(ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Design Gateway)
6. FPGA on PCI board
1 ชุด
- Embedded Systems
1. ARM board Designed and developed by University of Manchester 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
(อุปกรณยืมเพื่อทําโจทยวิจัยใหกับบริษัท 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 บอรด
หองปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการวิจัยดานสารสนเทศไรสาย
2 ระบบ
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- อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
- ซอฟตแวรชวยการพัฒนาออนโทโลจี (Ontology)
- ซอฟตแวรชวยการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)
หองปฏิบัติการประมวลผลภาพ
- กลอง CCD สี Panasonic
- กลอง CCD ขาว-ดํา Phillips
- อุปกรณแปลงสัญญาณ
- เครื่องสแกนภาพแบบสี (Color Scanner)
- CT Scanner
- เครื่องวัดแสง
** ครุภัณฑภาควิชาฟสิกส (โครงการวิจัยรวม)
หองปฏิบัติการหุนยนต
- เครื่องสรางตนแบบหุนยนต
- อุปกรณสําหรับการสรางกลไก
- แขนหุนยนต
- เครื่องวัดความเร็วรอบ
* ครุภัณฑรวมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
** ครุภัณฑ World Bank
หองปฏิบัติการควบคุมเครือขาย
- File Server
(Netware, Windows NT, Linux)
- High Performance File Server
- Web Server
- FTP Server
- Database Server
- Security Server
- Dial up Network Service
** ครุภัณฑ World Bank
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร
- Computer Network Simulator
- Computer/Packet Telephony
- Gigabit Ethernet
- ATM Switch
- Wireless Communication

3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
2 ชุด
1 ชุด **
1 ชุด **

2 เครื่อง
10 เครื่อง
1 ชุด*
1 ชุด**

10 ชุด
2 ชุด**
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
2 ชุด

30 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
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- Multimedia Workstation
30 ชุด**
** ครุภัณฑ World Bank
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามรถคนควาหาความรูไดจาก หองสมุดของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักงาน
ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมทั้งฐานขอมูลออนไลน
เช น IEEE Explore, Science Direct, ACM Digital Library โดยขอสรุ ป ทรั พ ยากรการเรี ย นรู จากสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนี้
ประเภท
บทความ
หนังสือ
ไฟลคอมพิวเตอร
สิ่งพิมพตอเนื่อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
แผนที่
สื่อผสม
สื่อเสียง
จุลสาร
สื่อสายตา
ทั้งหมด

ไทย

อังกฤษ

อื่นๆ

ไมระบุ จํานวนทั้งหมด

1,763
435
16 5,508
182,868 89,136 1,143 2,523
3,205
1,571
82
113
3,472
8,531 8,817 4,778
0
3
0
0
7
0
0
0
0
11
0
60
495
910
119
76
1,523
17
33 1,395
4,714
961
305
15
198,047 101,575 10,515 14,468

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู
1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน

7,722
275,670
4,971
25,598
3
7
71
1,600
2,968
5,995
324,605
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษา
ละสองครั้งโดยตองบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน
แตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปที่ผานมา
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
 


ปที่ 4 ปที่ 5
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ผลการดํ า เนิ นการบรรลุ ต ามเป าหมายตั วบ งชี้ ทั้งหมดอยู ในเกณฑ ดีต อเนื่อง 2 ป การศึ กษาเพื่ อติ ด ตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
หมายเหตุ * มีเฉพาะในระดับปริญญาโท เทานั้น
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนและผลการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการนําเสนอ การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน
5) ประเมินจากผลงานตีพิมพ ทั้งดานจํานวนและคุณภาพตอจํานวนนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา
2) ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปนั้นๆ
2) ประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3) ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
1) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธการสอน
2) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน
3) ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน ตามผลการประเมินและขอแนะนํา
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ภาคผนวก
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
ข. สวนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สวนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชา
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ (ถามี)
ฉ. ความรวมมือระดับปริญญาโท สถาบัน National Ilan University ประเทศ ไตหวัน
International Dual Degree Agreement Department of Computer Engineering PSU,
Thailand and Department of Computer Science and Information Engineering,
National Ilan University, Taiwan
ช. ความรวมมือระดับปริญญาโท สถาบัน Kanazawa Univeristy ประเทศญี่ปุน
Memorandum on the Implementation of the Double-Degree Master’s Program
between the Graduate School of Natural Science and Technology,
Kanazawa Univeristy, 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 Univeristy, Japan and the Faculty of Engineering,
Prince of Songkla University, Kingdom of Thailand
ซ. ความรวมมือระดับปริญญาเอก สถาบัน Kanazawa Univeristy ประเทศญี่ปุน
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
ญ. สัญญาจาง (กรณีอาจารยชาวตางชาติ)
ฌ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
ฎ. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554)
ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ….
ชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน

เหตุผลประกอบ
คงเดิม และสอดคลองกับการ

ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ

ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ

ดําเนินงานปจจุบัน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

(1) รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ

(1) รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ

(2) รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

(2) รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ

(3) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

(3) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

(4) ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย

(4) ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย

(5) ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ

(5) ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ

ไมมีความรวมมือดานหลักสูตรกับ

ในหลักสูตรระดับปริญญาโท มีความ

เพื่อสรางความรวมมือกับ

ตางประเทศ

รวมมือทางวิชาการ รวมกับ

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา

Department of Computer Science

อื่นๆ อันจะเปนแนวทางหนึ่งใน

and Information Engineering

การนําผลงานวิจัยเขาสู

National Ilan University, Taiwan

ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิง
พาณิชยได และดึงดูดใหนักศึกษา
ผูมีศักยภาพเขาศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา มากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554)

หลักสูตรปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา 3 ตัวแรกของทุกรายวิชาจากเดิม 242 เปน 240 ของทุกรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
242-500

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
Research and Development Methodologies

หมวดวิชาบังคับ
(3)

รายวิชาสัมมนา

รายวิชาสัมมนา
242-701
242-702

สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
Seminar I (Research Publication Reading)
สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)

คงเดิม

(1)

คงเดิม

(1)

คงเดิม
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242-703

Seminar II (Research Proposal Writing)
สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)

หลักสูตรปรับปรุง
คงเดิม
(1)

หมวดวิชาเลือก
242-510
242-511
242-512
242-513

242-514
242-515
242-516
242-528
242-529

242-530
242-531
242-532
242-533
242-534
242-535
242-536
242-537
242-538

1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูลขั้นสูงและการประยุกตใชงาน
Advanced Database Concepts and Applications
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
Semantic Web Technology and Applications
วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
Advanced Web Information Engineering
การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
Advanced Information Engineering Design and
Systems
การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
Security for Web Applications
การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
Computer Animation and Game Development
ระบบเอเจนตเชิงบริการ
Agent-based Service-oriented Systems
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1
Special Topics in Information Engineering I
หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2
Special Topics in Information Engineering II
2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
Hardware and Software Co-design
การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
Advanced Unix Network Programming
ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
Embedded and Real Time Systems
การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
Algorithm Design and Analysis
การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ
Grid and Cloud Computing
วิทยาการเขารหัส
Cryptography
ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร
Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems

หมวดวิชาเลือก
3(3-0-6)

1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

240-539
242-630
242-631

การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ
Testing and Testable Design of Digital Systems
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร

3(3-0-6)

หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
Cloud Computing Principles and Paradigms
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง

Computer Arithmetic
242-548
242-549

242-550
242-551
242-552
242-553
242-554

242-640
242-641

242-642
242-643
242-644
242-568
242-569

242-570
242-670
242-671
242-672

242-673

หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer System Design I
หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer System Design II
3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายสื่อประสม 1
Multimedia Networking I
เครือขายสื่อประสม 2
Multimedia Networking II
เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
Queuing Networks for Communication Networks
เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
High Speed and Broadband Integrated Networks
เครื อ ข า ยโทรคมนาคม เครื อ ข า ยชนิ ด ไร ส ายและชนิ ด
เคลื่อนที่
Telecommunication, Wireless and Mobile
Networking
คุณภาพการบริการของเครือขายระบบคอมพิวเตอร
Quality of Services in Computer Networks
การบริการเครือขายอินเตอรเน็ตแบบมีการประกันคุณภาพ
หลากหลาย
Differential Services in the Internet
โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
Multicast Protocols and Applications
อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ
Internet and Its Protocols
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย
Security in Computers and Networks
หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer Networks I
หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer Networks II
4.กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะ
การประมวลผลภาพ
Image Processing
วิศวกรรมระบบดิจิตอล
Digital System Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผล
สัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing Hardware, Software, and
Applications
หลักการรูจําแบบรูป
Principles of Pattern Recognition

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

240-640

3(3-0-6)

240-641

หลักการเครือขายไรสาย
Principle of Wireless Networks
เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
Advanced Wireless and Mobile Networks

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

4.กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะ
คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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242-674
242-675
242-676
242-677
242-678
242-679
242-588

242-589

การประมวลผลภาพขั้นสูง
Advanced Image Processing
การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง
Speech and Audio Processing
พื้นฐานการเรียนรูของเครื่อง
Introduction to Machine Learning
คอมพิวเตอรวิทัศน
Computer Vision
การหาคาเหมาะสมที่สุด
Optimization
ตรรกศาสตรคลุมเครือและโครงขายประสาทเทียม
Fuzzy Logic and Neural Network
หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะ 1
Special Topics in Computer Control Systems and
Intelligent Systems I
หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบ
อัจฉริยะ 2
Special Topics in Computer Control Systems and
Intelligent Systems II

หลักสูตรปรับปรุง
3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

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

3(3-0-6)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ

242-801

วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis
วิทยานิพนธ
Thesis

คงเดิม

คงเดิม

วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท
(21)

คงเดิม

(36)

คงเดิม

วิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก

วิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก
242-900

คงเดิม

หมวดวิชาวิทยานิพนธ

วิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท
242-800

คงเดิม

(48)

คงเดิม

102

ภาคผนวก ข
สวนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ ภายนอกทั้ ง
ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ท า ง สั ง ค ม
วั ฒ นธรรม และแนวนโยบายการ
มุ ง เน น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป น
สั ง คม ฐาน ความ รู บ น พื้ น ฐานพ หุ
วั ฒ นธรรม โดยให ผู ใฝ รู ไ ด มี โ อกาส

ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร ระดับปริญญาโท
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม 1) เพื่ อ ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
คอมพิวเตอร มุงผลิตวิศวกรรมศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรม
ม ห าบั ณ ฑิ ต ท างด าน วิ ศ วก รรม
ค อ ม พิ ว เต อ ร ที่ มี ค ว า ม รู
คอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถ
ความสามารถในการเรี ยนรูดว ย
ใน ก ารเรี ย น รู ด วย ต น เอง รู จั ก
ต น เอ ง รู จั ก วิ เค ร า ะ ห แ ล ะ
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หลักการและเหตุผล
เข า ถึ งความรู ในหลากหลายรู ป แบบ
สร า งความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการใน
สาขาที่ สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของภาคใต และเชื่ อมโยงสู เครือข า ย
สากลหลั กสู ตรในสาขาวิชาวิศ วกรรม
คอม พิ วเตอ ร จึ งเป น ส วน ห นึ่ งที่
สามารถตอบสนองต อประเด็ น ต างๆ
ดังตอไปนี้คือ
- เพิ่ ม บุ คล ากรที่ ขาด แคลน ใน
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เอก ด า นวิ ศ วกรรมสารสนเทศ
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบ
ควบคุ ม ด ว ยคอมพิ ว เตอร แ ละ
ระบบอั จ ฉริ ย ะ ซึ่ งเป นสาขาที่ มี
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
อยางรวดเร็ว
- ผ ลิ ต บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถทางวิ ชาการและ
การวิ จั ย ขั้ น สู ง ให ทั น ต อ การ
เปลี่ ยนแปลงทางดา นสั งคมและ
เศ ร ษ ฐ กิ จ ช ว ย ส นั บ ส นุ น
อุ ต สาหกรรมด า นต า งๆ ในการ
พัฒนาประเทศใหเทาทันกับนานา
อารยประเทศ ควบคู กั บ การมี
คุณธรรมและจริยธรรม

ปรัชญาของหลักสูตร
วิ เ ค ราะ ห แล ะป ระ ยุ ก ต ได อย าง
เชี่ ย วชาญ เป น ผู นํ า ทางวิ ชาการที่
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณ ภาพและ
สามารถนํ า ไปใช ง านได จ ริ ง เป น ที่
ยอมรับ พรอมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและเอื้ออาทรตอสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร มี
เป า หมายเพื่ อ ผลิ ต นั ก วิ จั ย ทางด า น
วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญขั้น
สู ง เป น ผู นํ า ทางวิ ชาการที่ ส ามารถ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถ
นํ าไปใช งานได จ ริ ง เป น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดั บ สากลและเป น ผู ที่ มี คุ ณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม คิ ด ริ เริ่ ม
สรางสรรค

วัตถุประสงคของหลักสูตร
ประยุกตไดอยางเชี่ยวชาญ เป น
ผู นํ าทางวิ ชาการที่ ส ามารถผลิ ต
งานวิ จัย ที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อให เกิ ด
ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของ
ประเทศ
2) เพื่อนําความรูทางดานวิศวกรรม
คอมพิ วเตอรไปประยุ กต ใช วิจั ย
ร ว มกั บ สาขาวิ ช าการด า นอื่ น ๆ
อันจะนําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่ อ ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
นักวิ ชาการจาสถาบั นการศึ กษา
อื่ น ๆ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนในการทําวิจั ย
ร วมกั น อั น จะเป น แนวทางหนึ่ ง
ใน ก ารน พ ผ ล งาน วิ จั ย เข าสู
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิง
พาณิชยได
ระดับปริญญาเอก
1) เพื่ อผลิ ตดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ตให เป น
นั กวิ ช าการขั้ น สู งที่ มี ความ รู
ความสามารถและทั กษะในการ
ทําวิจัย
2) เพื่ อส ร า งอ งค ความ รู ใ ห ม ใน
สาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอรไป
ประยุกต ใชวิจัยรวมกับสาขาวิชา
การด า นอื่ น ๆ อั น จะนํ า ไปใช
ประโยชนไดจริง
3) เพื่ อ ร ว มมื อ กั บ นั ก วิ ช าการจาก
ส ถาบั น การศึ ก ษ าอื่ น ๆ ห รื อ
หนวยงานอื่น ๆ
อั น จ ะ เป น แ น ว ท า งห นึ่ งใน
ก า ร นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย เข า สู
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ปรัชญาของหลักสูตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตในเชิง
พาณิชยได
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รายวิชา
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรที่มีความรู
240-701 สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
ความสามารถในการเรียนรูดวย
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
ตนเอง รูจักวิเคราะหและประยุกต 240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
ไดอยางเชี่ยวชาญ เปนผูนําทาง
วิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศ
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปน
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการขั้นสูงที่มีความรู
240-701 สัมมนา 1 (การอานงานวิจัย)
ความสามารถและทักษะในการทํา 240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
วิจัย
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
เพื่อสรางองคความรูใหมใน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หรือจากการนําความรูทางดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอรไปประยุกต
ใชวิจัยรวมกับสาขาวิชาการดาน
อื่นๆ อันจะนําไปใชประโยชนได
จริง
เพื่อรวมมือกับนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆหรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการทําวิจัยรวมกันตอไป
อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการนํา
ผลงานวิจัยเขาสูภาคอุตสาหกรรม
การผลิตในเชิงพาณิชยได

240-800 วิทยานิพนธ (ระดับปริญญาโท แบบ ก2)
240-801 วิทยานิพนธ (ระดับปริญญาโท แบบ ก1)
240-900 วิทยานิพนธ (ระดับปริญญาเอก)

1. กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
240-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
240-514 การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
240-516 ระบบเอเจนตเชิงบริการ
240-528 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 1
240-529 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2
2. กลุมวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
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240-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
240-531 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
240-532 การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
240-533 การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
240-534 ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
240-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
240-536 การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ
240-537 วิทยาการเขารหัส
240-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร
240-539 หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
240-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิทัลเพื่อทดสอบ
240-631 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
240-548 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 1
240-549 หัวขอพิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร 2
3. กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร
240-550 เครือขายสื่อประสม 1
240-551 เครือขายสื่อประสม 2
240-552 เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
240-553 เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
240-554 เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรสายและชนิดเคลื่อนที่
240-640
240-641
240-642
240-643

หลักการเครือขายไรสาย
เครือขายไรสายและเคลื่อนที่ขั้นสูง
โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ

240-644 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรและเครือขาย
240-568 หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 1
240-569 หัวขอพิเศษในเครือขายคอมพิวเตอร 2
4. กลุมวิชาระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ
240-570 การประมวลผลภาพ
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
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240-672 การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล
240-673 หลักการรูจําแบบรูป
240-674 การประมวลผลภาพขั้นสูง
240-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง
240-676 พื้นฐานการเรียนรูของเครื่อง
240-677 คอมพิวเตอรวิทัศน
240-678 การหาคาเหมาะสมที่สุด
240-679 ตรรกศาสตรคลุมเครือและโครงขายประสาทเทียม
240-588 หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 1
240-589 หัวขอพิเศษในระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ 2
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ควรแยกเลมหลักสูตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมขอแยกเลมหลักสูตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
เนื่องจาก เพื่อประโยชนในความตอเนื่องในการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา วิชาใน
หลักสูตร (วิชาหลัก และ วิชาเลือก) เปนชุดวิชา
เดียวกันประกอบกับหลักสูตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎี
บัณฑิตมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดียวกัน

ตรวจสอบคําสะกดใหถูกตองทั้งหมด

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ตรวจสอบเนื้อเรื่องและเลขสารบัญใหตรงกัน

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ปรับรูปแบบสัญลักษณใหตรงกัน และรหัสวิชาที่ปรากฎรหัส

ดําเนินการตามคําแนะนํา

วิชา 240-500
ควรตรวจภาษาอังกฤษทับศัพทตามแบบราชบัณฑิต เชน ดิจิทัล ดําเนินการตามคําแนะนํา
กราฟกส อินเทอรเนต และ security แปลวามั่นคงมากกวา
ปลอดภัย
ตรวจสอบ ผลงานอาจารยประจํา ปยอนหลัง 5

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ตรวจสอบภาระงานสอนทุกคน (ไมตกหลน)

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ตรวจสอบวิชากับ Mapping (ชื่อวิชาในคําอธิบายรายวิชา รหัส ดําเนินการตามคําแนะนํา
ชื่อวิชาใน mapping 240-510 240-673 240-538 และ
ตรวจในภาคผนวก)
หมวด1
ควรระบุในแตละแบบเพิ่มเติมวาเปนการรับ นศ.ระดับ ปริญญา รับทราบ และไดมีการระบุไวในหมวดที่เกี่ยวของกับ
ตรีหรือปริญญาโท เพื่อเรียนตอในปริญญาเอก

คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาแลว

แบบ ก1 การรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม แต

รับทราบ ทั้งนี้จุดประสงคคือการเปดโอกาสใหกับ

คุณสมบัติที่ปรากฎ เกรดที่ระบุไมใชเกียรตินิยม ตรวจสอบดูอีก ผูสมัครที่มีคุณภาพ จึงไดใชคําวา “โดยมีคะแนน
ครั้ง

เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 หรือ

เปนผูสําเร็จ

การศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กําหนดไวใน
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คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75” ไว
แลว

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ไมมีขอความแตกตาง 1.2 แนะนําระบุ รับทราบ ทั้งนี้ แบบ 1 และ แบบ2.1 มีขอแตกตาง
จํานวนหนวยกิตเพื่อแยกความแตกตาง

ที่แบบ 2.1 ตองเรียนรายวิชา 12 หนวยกิตไวแลว

การรับนักศึกษาตางชาติ ควรระบุเงื่อนไขนักศึกษาชาวตางชาติ

รับทราบ
1. หากเปนนศ.ชาวตางที่เขาศึกษาผานชองทาง
MOU เงื่อนไขการรับโดยรายละเอียดไดระบุไวใน
MOU ดวยแลว
2. หากเปนนักศึกษาชาวตางชาติที่เขาทางระบบรับ
ปกติ อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และตองมี
คะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษมาแสดงรวมดวย

MOU กับมหาลัยใด แนบ MOU ในภาคผนวก

ดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว

เปลี่ยนคําวา “ปการศึกษา” เปน พ.ศ.

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ขอ 8 ควรมีการระบุอาจารย นักวิจัย สาขาใด ดานใด

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ยกตัวอยางอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
กรณี อาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก

ขอคงเดิม เนื่องจากไมสามารถแกไขได เปนรูปแบบ

ตางประเทศ ควรระบุเปน ค.ศ.

ของมหาวิทยาลัยฯ

การเขียนหมายเลขบัตร ควรเปน xxxx (4 ตัวหลัง)

ดําเนินการตามคําแนะนํา

จํานวนอาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตรมีได 3 ทาน 2 ทานจบตรง คงเดิม เนื่องจาก อาจารยประจําหลักสูตรมี 5 คน
สาขา ที่เหลือ จบในสาขาที่สัมพันธกับหลักสูตร

และเปนไปตามเกณฑ สกอ.

แกไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติใหเปนปจจุบัน

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ขอ 13.2 หนา 7 ควรระบุใหชัดวาเปนรายวิชาที่เปดสอนให

ไมมีรายวิชาใดเปดสอนใหหลักสูตรอื่นเปนการ

หลักสูตรอื่นนั้น เปนรายวิชาใดบาง เพื่อความชัดเจน

เฉพาะ แตโดยกรอบ ระเบียบบัณฑิตฯ และ
หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เปดกวางให
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางหลักสูตรฯ
ไดตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

คําแนะนําหมวด 2
ควรตรวจสอบเนื้อหาที่ระบุ เกี่ยวของกับเรื่องของปรัชญานั้น

ตรวจสอบแลว

110
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ควรตรวจสอบใหเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรนั้น

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบแลว

ใน วปส.ขอ 1 ควรเปลี่ยนคําวา ผลิตวิศวกรรมมหาบัณฑิต เปน ดําเนินการตามคําแนะนํา
ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่ม.ี ...
ขอ 2
ขอยอยที่ 3 ควรยายไปที่หมวด 6 เนื่องจากเปนการพัฒนา

แกไขตามคําแนะนํา

บุคลากร

(รายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวด 6)

ควรปรับตารางใหกลยุทธตรงกับหลักฐาน/ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกัน ดําเนินการตามคําแนะนํา
ใหตรงกัน
คําแนะนําหมวด 3
ควรตัดคําวา ภาคการศึกษาละ ไมนอยกวา 15 สัปดาหออก

คงเดิม เปนระยะเวลาตามเกณฑปกติ

ควรเปลี่ยนคําวา การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

ดําเนินการตามคําแนะนํา

หลักสูตร เปนดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ควรมีการเพิ่มการเรียนการสอนในชวง ภาคฤดูรอน เพื่อให

คงเดิม เนื่องจากเปนระยะเวลาตามเกณฑปกติ

สอดคลองกับขอที่อยูในดุลยพินิจ
ในคุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ไมมีขอ 1 อยู แตในเนื้อหามีการ

ขอ 1 หมายถึง คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในขอแรก

อางถึง ขอ 1 อยูหลายที่

ของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1

ควรตรวจสอบเกรดของ นศ.ที่รับเขาใหเปนไปตามรูปแบบของ

ตรวจสอบแลว

หลักสูตรที่แตละแผนใหถูกตองทั้งหมด
ในสวนของ ก2 ในbullet ที่ 2 ควรเขียนเปน โดยมีคะแนน

ดําเนินการตามคําแนะนํา

เฉลี่ยสะสมไมตํ่าวกา 2.50 และมีประสบการณในการทํางาน
ขอ 2.2.2
คุณสมบัติผูเขาเรียน ควรมีการระบุเกรดเฉลี่ยสําหรับแบบ 2.1

พิจารณาแลว ขอคงไวตามเดิม เนื่องจาก หลักสูตรฯ

ใหชัดเจน

เนนผูที่สําเร็จการศึกษาตรงสาขา
ดังนั้น เรื่อง ระดับผลการเรียน เปนขอพิจารณา
รองลงมา

จากคุณสมบัติ ระบุวา ในแบบ 2.2 คําวา 10% แรกของชั้น

หลักสูตรพิจารณาจาก จดหมาย และ/หรือ เอกสาร

เรียน มีความหมายอยางไร ควรระบุใหชัดเจน

รับรองอยางเปนทางการ จากสถาบันการศึกษา

มีการระบุเรื่องของการปรับพื้นภาษา ซึ่งเปนเรื่องที่ตองแกไข

ดําเนินการตามคําแนะนํา โดยเพิ่มระบุประเด็น
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แตกอนหนานี้ในหัวขอ 2.3 ไมมีการระบุถึงปญหานี้มากอน

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปญหาภาษา ในขอ 2.3

ดังนั้นควรพิจารณาเพิ่มปญหาทีเกิดขึ้น
ควรมีการจําแนกรายรับ รายจายใหชัดเจน

พิจารณาแลว ขอคงเดิม เนื่องจาก
รายรับ – รายจาย ที่ปรากฎเปนการประมาณการ
สวนขอมูลจริง ขึ้นกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
พิจารณาของหลักสูตร จึงไมขอแสดงรายละเอียด

ตรวจสอบ คุณสมบัติผูเรียนแบบ 1 ที่ระบุใหถูกตองวาเปนแบบ ปริญญาเอก แบบ 1.1 เปลี่ยนเปนระบุแบบ 1
1.1 ใชหรือไม
ควรระบุเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือก เพื่อที่จะให นศ.สามารถ

ดําเนินการตามคําแนะนํา

เลือกเรียนวิชาเลือกที่สามารถโอนหนวยกิตหรือเทียบเคียงกับ
วิชาที่มหาวิทยาลัยฯเปดสอน
ควรเปลี่ยนภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ระบุใน

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ภาคผนวก เปนการระบุภาระงานสอนเปนเวลา 5 ปยอนหลัง
ควรระบุวุฒิการศึกษาของอาจารยพิเศษ และเปลี่ยนคํานําหนา

ดําเนินการตามคําแนะนํา

ชื่อใหถูกตอง
คําแนะนําหมวด 4
ขอยอยที่ 3 ควรตรวจสอบวาขอความตอเนื่องกันหรือไม

รับทราบ ตรวจสอบแลว คงเดิม

ในสวนของ curriculum mapping
ใหตรวจสอบสัญลักษณที่ระบุเหนือตารางใหถูกตองตรงกับ

ดําเนินการตามคําแนะนํา

สัญลักษณที่ปรากฎในตาราง
การ Mapping ควรกําหนดใหเปนไปตามประกาศของ TQF

รับทราบ หลักสูตรกําหนดให รายวิชาเลือกในกลุม
วิชาตางๆ ตองมีมาตรฐานการพัฒนาผลการเรียนรูที่
กําหนดใหเปนความรับผิดชอบหลักในแนวทาง
เดียวกัน แตทั้งนี้ รายวิชาสามารถเพิ่มเติมความ
รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ความรับผิดชอบรองจาก
ขอมาตรฐานดังกลาวตามความเหมาะสมได

คําแนะนําในหมวด 7
ควรระบุจํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด

รับทราบ แตไมสามารถใหขอมูลเปนจํานวนเลมได

112
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คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจาก หองสมุดของภาควิชาฯ มีหนังสือ
หลากหลายแขนงวิชา และมีเปนจํานวนมาก

ควรระบุวาเปนสาขา แทนการระบุสาขาที่เกี่ยวของ

รับทราบ พิจารณาแลว ขอคงเดิม

ใหตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณของ นศ.ที่เขียนนี้วาเปนไป รับทราบ ตรวจสอบแลว เปนไปตามเกณฑ
ตามเกณฑมหาวิทยาลัยหรือไม
ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของการสํารวจความพึงพอใจของผูใช

รับทราบ

บัณฑิตดวย
ขอ ในตาราง 7
ขอ 1) ของดัชนีบงชี้เปลี่ยนคําวา ประจํา เปนผูรับผิดชอบ

พิจารณาแลว ขอคงไวเดิม เนื่องจากเปนคําที่ใชตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนสัญลักษณที่ทําในปที่ 1 ถึง ปที่ 5 เปนเครื่องหมายถูก

ดําเนินการตามคําแนะนํา

เปลี่ยนจากอาจารย เปน อาจารยประจําหลักสูตร

รับทราบ พิจารณาแลว ขอคงเดิม

ขอ 11) และขอ 12) เปลี่ยนคําวาไมนอยกวา 3.5 เปนคําวา

รับทราบ แกไข ใหเปนไปตามคําแนะนําและ

มากกวา 3.5

สอดคลองกับ template ฉบับใหมของมหาวิทยาลัย
ฯ แลว

ขอ 13) – 16) ควรพิจารณาวาจําเปนตองระบุในตารางนี้หรือไม รับทราบ ดําเนินการตามเสนอ ตัดออก เนื่องจาก
เปนขอเพิ่มเติม ที่หลักสูตร กําหนดเอง
ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตร

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
รับทราบ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอรมี

-

สําหรับผูเรียนระดับปริญญาโท แผน ก1 และ

ความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยมีขอเสนอแนะ

ปริญญาเอก แผน 1 การเรียนวิชาเลือกขึ้นกับดุลย

เพิ่มเติม คือ ควรใหนักศึกษาไดเรียนหมวดวิชา เลือกอยาง

พินิจของอาจารยที่ปรึกษาในการใหคําแนะนํา

นอย 6 หนวยกิต และจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับ

-

สําหรับผูเรียนระดับปริญญาโท แผน ก2 และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน Internet of

ปริญญาเอก แผน 2 มีการกําหนดจํานวนหนวยกิตใน

Things, Big Data, Software-Defined Networking,

โครงสรางหลักสูตรไวดวยแลว

Augmented Reality เปนตน เปดสอนในวิชาหัวขอพิเศษ

เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับความกาวหนาทาง

เพื่อให นักศึกษาเลือกเรียนและนําความรูมาประยุกตใชใน

เทคโนโลยีใหมๆ มีโอกาสเปดรายวิชาได เนื่องจาก
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การทําวิทยานิพนธ

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรมีรหัสวิชาสําหรับ รายวิชาหัวขอพิเศษไว

นอกจากนี้ในการกําหนดตารางเรียนของแตละภาค

ดวยแลว

การศึกษาไมควรใหเรียนเนื้อหาวิชาเกินกวา 9 หนวยกิต

-

สําหรับการกําหนดตารางเรียนไมใหเรียนเกิน 9

ตอภาคการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีเวลาทบทวน

หนวยกิตตอภาคการศึกษา จะไดแจงใหอาจารยที่

เนื้อหาวิชาและทําหัวขอวิทยานิพนธไดเต็มที่

ปรึกษาใชเปนขอพิจารณาในการเปดรายวิชา และ
แนะนําการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในความ
ดูแลตอไป

ศ.ดร.โกสินทร จํานงไทย
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
เปนหลักสูตรโทเอกที่มีความรวมมือกับ ม.อีหลาน ใน

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
รับทราบ

ไตหวัน ซึ่งมีการเรียนที่ประเทศของตนเองอยางนอย 2
เทอม นับวามีความเหมาะสม วิชาตางๆ และโครงสรางของ
แผนการศึกษา นับวามีความทันสมัย เปนสากล และถือวา
ทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ
รศ.ดร.อนันต ผลเพิ่ม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 2.1 (หลักสูตร

คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
รับทราบ แตเนื่องจาก เปนแผนการเรียนที่เปนไปตาม

3 ป) ควรมีการเรียกชื่อใหแตกตางกัน เชน แบบ 1.1

ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

สําหรับ ป.โท เกียรตินิยม หรือมีผลงานวิจัย เปนตน เพื่อ
ปองกันการสับสน
ปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ Dual

ขอกําหนดแนวทางการเขาเรียนแบบ Dual Program

Program ได แตยังไมมีแนวทาง/ขอกําหนดเบื้องตน เชน

ปรากฎใน MOU แลว

ตองเลือกตอนเริ่มเรียนเทอม 1 หรือสามารถเลือกหลังจบ
เทอม 2 แลว หรือสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาไดหรือไม
รายวิชา 242-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและ

ไดพิจารณาหารือคณาจารยแลว ขอคงไวในกลุมวิชา

เซนเซอร ควรจัดอยูในกลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอร

Computer System Design เชนเดิม

เนื่องจากมีความเหมาะสมกับวิชามากกวา
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
คําชี้แจงของผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร ป.เอก ทั้งแบบ 1.1 และ 2.1 ควรระบุวิชาสัมมนา รับทราบ แตขอคงเดิม เนื่องจาก ในการรับเขาศึกษา ผูมี
ในแผนการเรียนใหชัดเจน แมจะเปนแบบไมนับหนวยกิตก็

สิทธิ์เขาศึกษาบางกลุมไดศึกษาวิชาสัมมนาในตอนเรียน

ตาม

ปริญญาโท และประสบการณดานการวิจัย มีผลงานตีพิมพ
ดวยแลว จึงอาจไมมีความจําเปนเรียนซํ้าในระดับ
ปริญญาเอก

ควรมีการปรับเปลี่ยนจากนักศึกษาทุกคนตองมีอาจารยที่

รับทราบ แตหัวขอดังกลาว เปนขอกําหนดของภาควิชาฯ

ปรึกษาวิทยานิพนธกอนเขาเรียน ในภาคการึกษาแรก เปน เนื่องจาก พบวาการมีอาจารยที่ปรึกษา จะทําใหมีทิศ
“ภายในภาคการศึกษาแรก” จะเหมาะสมกวาเพื่อให

ทางการทํางานวิทยานิพนธที่ชัดเจน และสามารถเริ่ม

นักศึกษา/อาจารย ไดมีโอกาสศึกษาความเหมาะสมมากกวา ศึกษาวิจัยไดเร็วขึ้น
กอนเขาเรียน และยังไมนาจะชาไป
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ภาคผนวก ง
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Electrical and Communications Engineering),
The University of New South Wales, Australia
ภาระงานสอนปริญญาตรี
รายวิชา
242-214 การสื่อสารขอมูล

หนวยกิต
2 (2-0-4)

Data Communications
242-461 การสื่อสารแบบแบนดกวางและ เครือขายความเร็วสูง
Broadband and High Speed Networks
242-464 การออกแบบและพัฒนาการสื่อสารเครือขาย
Design and Development of Network Communications
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-552 เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
Queuing Neworks for Communication Networks
242-553 เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
High Speed and Broadband Integrated Networks
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-550 เครือขายสื่อประสม 1
Multimedia Networking I
240-551 เครือขายสื่อประสม 2
Multimedia Networking II
240-552 เครือขายการเขาคิวสําหรับเครือขายสื่อสาร
Queuing Neworks for Communication Networks
240-553 เครือขายความเร็วสูงและเครือขายรวมชนิดแบนดกวาง
High Speed and Broadband Integrated Networks
240-554 เครือขายโทรคมนาคม เครือขายชนิดไรสายและชนิดเคลื่อนที่

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชา
Telecommunication, Wireless and Mobile Networking
240-642 โปรโตคอลแบบมัลติคาสทและการประยุกตใชงาน
Multicast Protocols and Applications
240-643 อินเตอรเน็ตและโปรโตคอลที่เกี่ยวของ
Internet and Its Protocols

หนวยกิต

240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)

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

36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Sinchai Kamolphiwong, Wasin Passornpakorn (2016). “Ontology Based Framework for Interactive
Self-Assesment of E-Health Applications”, IEICE Transactions on Information and Systems, 2016
Vol. 55 (3) : p.2-9.
- Chuangchunsong N.,Kamolphiwong T., Kamolphiwong T., R. Elz (2014, Agugst).
“An Enhancement of IPv4-in-IPv6 Mechanism”, The Tenth International Conference on
Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, August 27-29, 2014, Kitakyushu,
Japan.
- Chuangchunsong, N.,Kamolphiwong, S., Kamolphiwong, T. ; Elz, R., Pongpaibool, P. (2014).
“Performance Evaluation of IPv4/IPv6 Transition Mechanisms: IPv4-in-IPv6 Tunneling
Techniques”, International Conference on Information Networking (ICOIN), Phuket, Thailand,
p.238-243.
- Songpon Teerakanok, Chalee Vorakulpipat, Sinchai Kamolphiwong, Siwaruk Siwamogsatham
(2013). “Robust Watermarking Scheme Based on Radius Weight Mean and Feature-Embedding
Technique,” ETRI Journal, Vol. 35, No. 3, p. 501-511. (IF=0.897)
- Wasin Passornpakorn, Sinchai Kamolphiwong, Thossaporn Kamolphiwong, Verapol Chandeeying
(2013, July). “Design Framework for Ontology Based Interactive E-health Services”, the Fifth
International Conference on Ubiquitous and Future Networks, Danang, Vietnam, [A8-1], p. 389394.
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-

-

-

-

-

Seksit Disaro, Sinchai Kamolphiwong, Chalermpol Charnsripinyo (2012, October). “Smart Services
Selection based on Context-aware,” Internet Architecture 2012, Phuket Thailand. (organized by
IEICE, Japan).
Touchai Angchuan, Robert Elz, Napat Chuangchunsong, Sinchai Kamolphiwong (2012, October).
“Development of Home IPv6 Gateway using 6rd on Thai UniNet,” Internet Architecture 2012,
Phuket Thailand. (organized by IEICE, Japan)
Wuttipon Noopetch, Robert Elz, Sinchai Kamolphiwong (2012, October).“Mobile IP with Multiple
Home Agents,” Internet Architecture 2012, Phuket Thailand. (organized by IEICE, Japan)
Supitchaya Chanpong, Sinchai Kamolphiwong, Thossaporn Kamolphiwong, Boonchai
Ngamwongwattana, (2012, October).“Enhancement of Peers Selection Algorithms for live P2P
Streaming Services,” Internet Architecture 2012, Phuket Thailand. (organized by IEICE, Japan)
Parin Sornlertlamvanich, Sinchai Kamolphiwong, Robert Elz, Panita Pongpaibool (2012, March).
"NEMO-Based Distributed Mobility Management," 26th International Conference on Advanced
Information Networking and Applications Workshops, Fukuoka-shi, Japan, p. 645-650.
Supitchaya Chanpong, Sinchai Kamolphiwong and Boonchai Ngamwongwattana (2012). "Quality
of Service Evaluation for Peer Selection in Peer-to-Peer Streaming Services," 2012 International
Conference on Computer Communication and Management (ICCCM 2012, Bali, Indonesia, p.
255-258.

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Electrical Engineering),Old Dominion University, U.S.A.
ภาระงานสอนปริญญาตรี
รายวิชา
241-310 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3(3-0-6)

Numerical Metods for Compuer Engineering
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

หนวยกิต
3(3-0-6)

Digital Signal Processing
242-673 หลักการรูจํารูปแบบ

3(3-0-6)
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Principles of Pattern Recognition
242-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง

3(3-0-6)

Speech and Audio Processing
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-570 การประมวลผลภาพ

หนวยกิต
3(3-0-6)

Image Processing
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล

3(3-0-6)

Digital System Engineering
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

3(3-0-6)

Digital Signal Processing
240-672 การประยุกตฮารดแวรและซอฟตแวรในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

3(3-0-6)

Digital Signal Processing Hardware, Software, and Applications
240-673 หลักการรูจํารูปแบบ

3(3-0-6)

Principles of Pattern Recognition
240-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและสัญญาณเสียง

3(3-0-6)

Speech and Audio Processing
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Sittichok Aunkaew, MontriI Karnjanadecha, Chai Wutiwiwatchai (2015, July).“Constructing
a phonetic transcribed text corpus for Southern Thai dialect Speech Recognition”, Computer
Science and Software Engineering (JCSSE), 2015, Thailand, p 1 – 5.
- เกริกชัย ทองหนู, มนตรี กาญจนะเดชะ, จีรวัฒน โสภาจารย (2014)“การศึกษาวิธีการสองสวางเหมาะสมสําหรับการ
ตรวจวัด ปริ ม าตรตะกั่ ว บนแผ นวงจรพิ ม พ ที่ นํา มาประกอบกัน ”, KKU Research Journal 2014, 19 (5): p.636644.
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-

Sittichok Aunkaew, MontriI Karnjanadecha, Chai Wutiwiwatchai (2013).“Development of
a Corpus for Southern Thai Dialect Speech Recognition: Design and Text Preparation”, The Tenth
Symposium on Natural Language Processing (SNLP2013), At Phuket, Thailand, pp.148-153.
- Igor Stankovic, Montri Karnjanadecha (2013).” Use of septum as reference point in
a neurophysiologic approach to facial expression recognition." Songklanakarin J. Sci. Technol. 35
(4), 461-468, Jul. - Aug. 2013, , 35 (4) : p.461-468.
- Stephen A. Zahorian, Allan J. Zuckerwar, Montri Karnjanadecha, (2012, October).“Dual transmission
model and related spectral content of the fetal heart sounds”, Computer Methods and Programs
in Biomedicine Volume 108, Issue 1, p. 20–27.
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Electrical Engineering), Santa Clara University, U.S.A.
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-208 ดิจิตอลตรรกะและการออกแบบ
Digital Logic and Design
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-701 สัมมนา1 (การอานงานวิจัย)
Seminar (Research Publication Reading)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-701 สัมมนา1 (การอานงานวิจัย)
Seminar (Research Publication Reading)
240-630 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิทัลเพื่อทดสอบ
Testing and Testable Design of Digital Systems
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ

หนวยกิต
3(3-0-3)

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
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รายวิชา
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Sairudee Duangwang, Taweesak Ruengpeerakul, Benjamas Cheirsilp, Ram Yamsaengsung,
Chayanoot Sangwichien (2016)." Pilot-scale steam explosion for xylose production from oil palm
empty fruit bunches and the use of xylose for ethanol production”, Bioresource Technology,
Volume 203, March 2016,p. 252–258.
- ปาลิตา แสงศิริ, ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล และนิคม สุวรรณวร (ก.พ. 2559). “การออกแบบตนแบบระบบแนะนํา
รานอาหารอัตโนมัติบนมือถือโดยใชขอมูลเชิงตําแหนงและเมนูอาหาร”
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ, ชลบุรี ประเทศไทย,หนา 875-884.
- ภุมริน ทนหมัด, ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล และนิคม สุวรรณวร (ก.ย. 2558). “การออกแบบตนแบบการวิเคราะหและ
ทํ านายการเกิ ด อาชญากรรมโดยใช แ ผนที่ กรณี ศึ กษา อํ า เภอหาดใหญ จั งหวั ด สงขลา” การประชุ ม วิ ชาการ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสภาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 6, p.649-657.
รศ.ทศพร กมลภิวงศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

M. Eng. Sc. (Communications),
The University of New South Wales, Australia
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-212 ความนาจะเปนและสถิติ

หนวยกิต
2 (2-0-4)

Probability and Statistics
242-360 ระบบจําลองและการวิเคราะห การสื่อสารเครือขาย

3(3-0-6)

Modeling and Analysis for Network Communications
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-801 วิทยานินพธ

หนวยกิต
21(0-63-0)

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

1(0-2-1)
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รายวิชา
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
48(0-144-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Kamolphiwong, Sinchai; Chanpong, Supitchaya; Kamolphiwong, Thossaporn (2014).“QoS Aware for
Peer Selection on P2P Streaming Services”, Journal of Internet Technology Volume: 15 Issue: 6,
Published: NOV 2014, p. 881-891.
- Chuangchunsong, N., Kamolphiwong, S., Kamolphiwong, T., Elz, R. (2014).“ An enhancement of
IPv4-in-IPv6 mechanism Authors of Document” , 10th International Conference on Intelligent
Information Hiding and Multimedia Signal Processing, IIH-MSP 2014, p. 45-48.
- Chuangchunsong, N., Kamolphiwong, S., Kamolphiwong, T., Elz, R., Pongpaibool, P. (2014).
“Performance evaluation of IPv4/IPv6 transition mechanisms: IPv4-in-IPv6 tunneling techniques”,
International Conference on Information Networking , 2014, p. 238-243.
- Wasin Passornpakorn, Sinchai Kamolphiwong, Thossaporn Kamolphiwong, Verapol Chandeeying
(2013, July).“Design Framework for Ontology Based Interactive E-health Services”, the Fifth
International Conference on Ubiquitous and Future Networks, July 2-5, 2013, Danang, Vietnam,
[A8-1]. p.389-394.
- Supitchaya Chanpong, Sinchai Kamolphiwong, Thossaporn Kamolphiwong, Boonchai
Ngamwongwattana (2012, October).“Enhancement of Peers Selection Algorithms for live P2P
Streaming Services,” Internet Architecture 2012, Oct 18-19, 2012, Phuket Thailand. (organized by
IEICE, Japan)
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ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.

ภาระการสอนปริญญาตรี
รายวิชา
242-441 สถาปตยกรรมและการจัดองคกร คอมพิวเตอรขั้นสูง

หนวยกิต
3(3-0-6)

Advanced Computer Architecture and Organization
242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร

1 (1-0-2)

Ethical, Legal and Social Issues in Compuer Profession
ภาระงานสอนบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา

หนวยกิต
3(3-0-6)

Research and Development Methodologies
242-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย

3(3-0-6)

Parallel and Distributed Computing
242-800 วิทยานิพนธ
Thesis
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)

Research and Development Methodologies
240-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย

3(3-0-6)
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Parallel and Distributed Computing
240-536 การประมวลผลแบบกริดและแบบกลุมเมฆ

3(3-0-6)

Grid and Cloud Computing
242-539 หลักการและกระบวนทัศนการประมวลผลกลุมเมฆ
Cloud Computing Principles and Paradigms
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis

3(3-0-6)

240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

48(0-144-0)

21(0-63-0)
36(0-108-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, and Ekawat Pasomsub (2016).“Integrated
Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services”,
Journal of Integrative Bioinformatics, 13(1):287, 2016. DOI:10.2390/biecoll-jib-2016-287. ISSN 16134516. First online: 28 November 2016.
-

Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya (2015, December)“Adaptive Workload Prediction for
Cloud-based Server Infrastructures”, In Proceedings of 2nd Advancement on Information
Technology International Conference (ADVCIT 2015), Krabi, Thailand, 3rd – 5th December 2015.

-

Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya (2015, November).“Performance Analysis of a MultiTier Video on Demand Service on Virtualization Platforms”, In Proceedings of 19th International
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand, 23rd – 26th
November 2015.

-

Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, and Ekawat
Pasomsab (2015, November).“An Efficient Process for Enhancing Genotype Imputation in
Genome-wide Association Studies Using High Performance Computing”, In Proceedings of 19th
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand,
23rd – 26th November 2015.

124
-

Attasuntorn Traisuwan, Pichaya Tandayya and Thanathip Limna (2015, july) .“Workflow
Translation and Dynamic Invocationfor Image Processing Based on OpenCV”, In Proceedings of
12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015),
Hat Yai, Songkhla, Thailand.

-

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2015, July).“Video Surveillance as a Service Cost
Estimation and Pricing Model”, In Proceedings of 12th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd –
24th July 2015.

-

Vara Pulsawat and Pichaya Tandayya (2015, July).“Applying Ultrasonic Sensors for helping the
visually impaired to discover objects in new area (in Thai language)”, In Proceedings of 7th ECTIConference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand, 8th 10th July 2015.

-

Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya (2015, April).“Comparison of Disk I/O Power
Consumption in Modern Virtualization”, In Proceedings of 2nd International Conference on
Computer, Communication, and Control (I4CT 2015), Kuching, Sarawak, Sarawak, Malaysia, 21st 23rd April 2015.

-

Attasuntorn Traisuwan, Yoschanin Sasiwat, Wongpiti Wangsanti, Thanathip Limna and Pichaya
Tandayya (2014, July). “Hawk Eye Community: an API for Nokkhum VSaaS”, In Proceedings of
The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and
Communications (ITC-CSCC 2014), Phuket, Thailand, 1st - 4th July 2014.

-

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2014, December). “A Flexible and Scalable Componentbased System Architecture for Video Surveillance as a Service, Running on Infrastructure as a
Service”, Multimedia Tools and Applications, Springer, 31 December 2014 (Journal Impact Factor:
1.058/2013).

-

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2012, October). “Approaches in Stereo Vision for
Obstacle Location and Presentation for the Visually Impaired”, In Proceedings of 2012
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, 17th
-18th October 2012.

-

Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, Pichaya Tandayya (2012, October).“Data
Fusion of Stereo Vision and Ultrasonic Sensing for the Visually Impaired’s Travelling Guide”,
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In Proceedings of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012),
Pattaya, Thailand, 17th -18th October 2012.
-

Thanathip Limna and Pichaya Tandayya (2012, October). “Design for a Flexible Video Surveillance
as a Service”, In Proceedings of 5th International Conference on Image and Signal Processing
(CISP 2012), Chongqing, China, 16th -18th October 2012, pp. 222-226.

-

Kamonwan Pakdeechote and Pichaya Tandayya (2012, July). “A New Web Interface for the
Visually Impaired to Access Facebook”, In Proceedings of 6th International Convention on
Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2012), Singapore, 24th– 26th July
2012.

-

Sureerat Kaewkeeree and Pichaya Tandayya (2012, June).“Enhancing the Taverna Workflow
System for Executing and Analyzing the Performance of Image Processing Algorithms”, In
Proceedings of 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
(JCSSE 2012), Bangkok, Thailand, 30th May – 1st June 2012.

-

Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya (2012, May).“The
Stereo Vision and Distance Sensors Fusing for the Visually Impaired”, In Proceedings of 10th
International PSU Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, Thailand, 14th-15th May 2012.

-

Totsawat Chunhawitayatera and Pichaya Tandayya (2012, February).“Enhancing Thai Braille
translation with n-gram for decision making in the cases of compound consonants, vowels and
characters (in Thai language)”, In Proceedings of Payap University Research Symposium 2012,
Chiangmai, Thailand, 17th February 2012, Best Paper Award in Technological Science.

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. Doctorat Systems Automatiques, (Automatism),
INPT/ENSEEIHT, France
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา

หนวยกิต

240-209 แนะนําระบบควบคุม

3(3-0-3)

Introduction to Control System
241-205 วงจรไฟฟา

3(3-0-3)
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รายวิชา

หนวยกิต

Electric Circuit
241-213 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรม คอมพิวเตอร

3(3-0-3)

Mathematics for Computer Engineering
242-381 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร

3(3-0-3)

Computer Control Systems
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล

หนวยกิต
3(3-0-3)

Digital System Engineering
242-678 การหาคาเหมาะสมที่สุด

3(3-0-3)

Optimization
242-800 วิทยานิพนธ
Thesis
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา

หนวยกิต

240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล

3(3-0-6)

Digital System Engineering
240-678 การหาคาเหมาะสมที่สุด

3(3-0-6)

Optimization
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

127
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
-

-

-

-

-

Piyaphat Tantrakansakul, T. Khaorapapong (2014, May). “The Classification Flesh Aromatic
Coconuts in Daylight”, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON), 2014 11th International Conference on 14-17 May 2014, p.15.
Sakol Julrat, Mitchai Chongcheawchamnan, Thanate Khaoraphapong, Ian D. Robertson
(2013). " Analysis and Design of a Differential Sampled-Line Six-Port Reflectometer." IEEE
Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 61, No. 1, January 2013 61 (1) :
p.
244-255.
Sutthawee Suwannarat, Thanate Khaorapapong and Mitchai Chongcheawchamnan (2012).
" Predicting Oil Content of Fresh Palm FruitUsing Transmission-Mode Ultrasonic Technique"
Kasetsart Journal : Natural Science 2012, 46 (2) : pp. 318-324.
Pawin Jawayon, Thanate Khaorapapong, Mitchai Chongcheawchamnan, Wipawan Leelasamran
(2012, July). “Time-Independent Human Gait Modeling Using Accelerometry Data”, Proceedings of
2012 1CME International Conference on Complex Medical Engineering July I - 4, Kobe, Japan,
p.693-692.
Sakol Julrat, Mitchai Chongcheawchamnan, Thanate Khaorapapong, Orasa Patarapiboolchai, Monai
Kririksh, Ian D. Robertson (2012).“Single-Frequency-Based Dry Rubber Content Determination
Technique for In-Field Measurement Application”, IEEE Sensors Journal, Vol. 12, No. 10, October
2012, p.3010-3030.

ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of Technology, Australia
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-420 วิศวกรรมเว็บและการประยุกตใชงาน
Web Engineering and Applications
242-423 วิศวกรรมระบบซอฟตแวรเชิงบริการ
Service-oriented Software System Engineering

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ห นวยกิต
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242-511
242-512
242-513
242-514
242-703

รายวิชา
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
Semantic Web Technology and Applications
วิศวกรรมสารสนเทศเว็บขั้นสูง
Advanced Web Information Engineering
การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
Advanced Information Engineering Design and Systems
การรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน
Security for Web Applications
สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)

ห นวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

242-800 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)

242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-108-0)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน
Advanced Database Concepts and Applications
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและการประยุกตใชงาน
Semantic Web Technology and Applications
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบขั้นสูง
Advanced Information Engineering Design and Systems
240-516 ระบบเอเจนตเชิงบริการ
Agent-based Service-oriented Systems
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis

48(0-144-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(0-63-0)
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240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
-

-

-

-

-

-

Rueangprathum, Atchara, Somchai Limsiroratana, and Suntorn Witosurapot (2015). "Enabling
semantic-based ubiquitous learning in upnp network environment." International Journal
Information and Education Technology 5.10 (2015).
Jitpukdeebodintra, R., and S. Witosurapot (2015). "Hybrid Method for Adaptive Cloud Gaming
Contents." GSTF Journal on Computing (JoC) 4.2 (2015). (76)
Damnuy, Narin, Suntorn Witosurapot, and Sureena Matayong (2015)."Empowering Users to Game
Development Platform for Visually Impaired Students." GSTF Journal on Computing (JoC) 4.2
(2015).
นรินทร ดานุย, สุนทร วิทูสุรพจน และ สูรีนา มะตาหยง (2558). “การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการยอมรับ
แพลตฟอร ม เกมสาหรั บ นั ก เรี ย นผู พิ ก ารทางสายตา: แบบจาลองเชิ ง จิ น ตภาพ”, การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้งที่ 11 (PEC-11), จ. ภูเก็ต, มิถุนายน 2558.
Jitpukdeebodintra, Rittichai, and Suntorn Witosurapot (2014). "Improving Performance of Online
Game Services via Graphic Processor: An Empirical Investigation." Journal on Computing (JoC) 1.1
(2014).
S. WItosurapot, J. Suaboot and W. Chukumnird (2014, July).”Smart Grid Group Security for
UPnPbased Smart Home Automation”, Proceeding of The 29th International Technical
Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), Phuket,
Thailand, July 1 – 4, 2014.
สุภาวดี มากอน และสุนทร วิทูสุรพจน (พฤษภาคม 2556).“ปริทรรศนงานวิจัยดานเทคนิคการประมาณตาแหนง
เพื่อใหบริการบงตาแหนงภายในอาคาร,” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งที่ 8 (NCCIT’ 08), พัทยา, จ. ชลบุรี, 9-10 พฤษภาคม 2556, หนา 1-5.

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Computer Science), Paris 11 University, France

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3 (2-2-5)

130
Introduction to Computer Programming
241-201 ปฏิบัติการซอฟตแวร 1
Computer Engineering Software laboratory I
242-486 คอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีและปฎิบัติ
Computer Vision (Theories and Practices)
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-677 คอมพิวเตอรวิทัศน
Computer Vision
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
242-800 วิทยานิพนธ
Thesis
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-570 การประมวลผลภาพ
Image Processing
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล
Digital System Engineering
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
240-674 การประมวลผลภาพขั้นสูง
Advanced Image Processing
240-677 คอมพิวเตอรวิทัศน
Computer Vision
240-678 การหาคาเหมาะสมที่สุด
Optimization

1(0-3-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
3(3-0-6)

1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชา
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn (2015, July). "Human Activity Recognition from Basic
Actions Using Graph Similarity Measurement", In Proceeding of 12th International Joint Conference
on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), Hatyai, Songkhla,Thailand, 22-24 July
2015, p.7-11.
- Teerasak Kroputaponchai and Nikom Suvonvorn (2015, July). "Video Authentication using SpatioTemporal Signature for Surveillance System", In Proceeding of 12th International Joint Conference
on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), Hatyai, Songkhla,Thailand, 22-24,
p.24–29.
- Pongsagorn Chalearnnetkul and Nikom Suvonvorn (2015, July). "High Level Fusion of Profilebased
Human Action Recognition using Multi-view RGBD Information," In Proceeding of 12th International
Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), Hatyai,
Songkhla,Thailand, 22-24 July 2015, p.36-40.
- เวคิ น หนู น าวงศ แ ละนิ ค ม สุ ว รรณวร (มิ ถุ น ายน 2558). “ระบบรูจํ า ภาพเพื่ อการตรวจพิ สู จ น ห มายเลข ตั วถั ง
รถยนต ”, การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ครั้ง ที่ 11 (PEC-11), 19-20
มิถุนายน 2558, ภูเก็ต, p.162-166.
- ธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย และนิคม สุวรรณวร (พฤษภาคม 2557). “ระบบการยืนยันความเปนตนฉบับของวิดีโอ สําหรับ
กลองวงจรปด”, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 6 การพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อใหโลกมี
สันติสุข (ECTI-CARD 2014), หนา D84, เชียงใหม, 21-23 พฤษภาคม 2557 (Best paper award).
- Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn (2014, May). “Finger-spelling recognition system using fuzzy
finger shape and hand appearance features” , In Proceeding of The Fourth International
Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP
2014), Bangkok, Thailand, 6-8 May 2014, p.419-424.
- Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn (2013, December). “Fingertips Tracking Based Active Contour
for General HCI Application”, In Proceeding of Advances Data and Information Engineering, Kuala
Lumpur, Malaysia, December 16-18, 2013.
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-

-

-

-

-

-

-

Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn (2013, December). “Human Activity Recognition from Basic
Actions Using State Machine”, In Proceeding of Advances Data and Information Engineering, Kuala
Lumpur, Malaysia, December 16-18, 2013.
Chonthisa Wateosot and Nikom Suvonvorn (2013, November). “Top-view Based People Counting
Using Mixture of Depth and Color Information”, In Proceeding of The Second Asian Conference on
Information Systems (ACIS 2013), Phuket,Thailand, October 31 – November 2 , 2013.
ชลธิศา เวทโอสถ และนิคม สุวรรณวร (สิงหาคม 2556). “ระบบตรวจนับปริมาณบุคคลดวยการวิเคราะห การ
เคลื่อนไหวและการติดตามจากกลองวิดีโอแบบเวลาจริง (Real time People Counting Algorithm based on
Motion Detection and Tracking)”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 2 รวมพลังสรางสรรคผลงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนา ชายแดนภาคใต, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ชลธิศา เวทโอสถ, นิคม สุวรรณวร, (2012), “การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบน ถนนดวยการ
ประมวลผลภาพจากกลองวิดีโอ”, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, ปที่ 5 ฉบับที่ 1, หนาที่ 1-13, ISSN:
1906-5681.
Sofina Yakhu, Nikom Suvonvorn (2012).“Video Retrieval Using Color and Spatial Information of
Human Appearance”, International Journal of Communication and Computer, Vol. 9 No. 6, p.636643, ISSN: 1548-7709.
Pongsatorn Chawalitsittikul and Nikom Suvonvorn (2012, April).“Profile-based Human Action
Recognition using Depth Information”, In Proceeding of Advances in Computer Science and
Engineering (ACSE 2012), Phuket, Thailand, April 2 – 4, 2012.
Sittisuk Seawpakorn and Nikom Suvonvorn (2012, April). “Top-view Based Human Action
Recognition Using Depth and Color Information”, In Proceeding of Advances in Computer Science
and Engineering (ACSE 2012), Phuket, Thailand, April 2 – 4, 2012.

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Computer Science), University of Manchester, U.K.

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-340 การออกแบบระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก

หนวยกิต
3 (3-0-3)

VLSI System Design
242-341 การออกแบบระบบฝงตัว

3 (3-0-3)
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Embedded System Design
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-532 การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
Hardware and Software Co-design
242-533 การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
Advanced Unix Network Programming
242-534 ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
Embedded and Real Time Systems
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-532 การออกแบบรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร
Hardware and Software Co-design
240-533 การโปรแกรมเครือขายบนระบบปฏิบัติการยูนิกซขั้นสูง
Advanced Unix Network Programming
240-534 ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัวและเวลาจริง
Embedded and Real Time Systems
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(0-63-0)
36(0-108-0)

48(0-144-0)
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- S. Charoenpanyasa, Y. Sasiwat, W. Suntiamorntut, S. Tontisirin (2016, October).“Comparative
Analysis of RFID Anti-Collision Algorithms in IoT Applications”, the 2016 International Sysposium
on Intelligent Signal Processing & Communication systems, 24 – 27 Oct 2016, Phuket, Thailan,
p. 424-428.
- Sayamon Buddhamongkol, Wannarat Suntiamorntut (2016, July).“The development of reducing
risk system for running injury”, 2016 13th International Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering (JCSSE), july 2016, Khon Kaen Univeristym Thailand, pp.1-5.
- Edy Fradinata, Sakesun Suthummanon, Wannarat Suntiamorntut (2015). “Forecasting Determinant
of Ciement Demand in Indonesia with Aritficial Neural Network”, Journal of Asian Scientific
Research, 2015, 5(7): p.373-384.
- J.Sriwan and W. Suntiamorntuy (2015, July).“Human activity monitoring system based on WSNs,”
In Proceedings of 12th International Join Conference on Computer Science and Software
Engineering (JCSSE), Songkhla, July, 2015, p.247-250.
- Pakkawat Tinsirisuk and W. Suntiamorntut (2014, July).“A Novel data compression circuits for
wireless sensor networks”, In In Proceedings of 29th International Technical Conference on
Circuits/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, July, 2014, p.908911.
- Hadee Mayurapong and W. Suntiamorntut (2014, July). “Development of remote partial
reconfigurable circuits implementation on FPGA,” In Proceedings of 29th International Technical
Conference on Circuits/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand,
July, 2014, p.440-443.
- รัญ ชนา สิ นธวาลั ย, วนิดา รัตนมณี , วรรณรัช สั น ติอมรทั ต และอภิชล กําเนิดวํ้า (2557).“วิธีการเชิ งพั น ธุกรรม
สําหรับการวิเคราะหปญหาตําแหนงที่ตั้งเพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอรในอนาคต”, วาสารวิชาการพระจอมเกลา
พระนครเหนือ (24, 3). ก.ย. - ธ.ค.2557, p.560-573.
- รัญชนา สินธวาลัย, วนิดา รัตนมณี, วรรณรัช สันติอมรทัต และอภิชล กําเนิดวํ้า (2556), “การออกแบบระบบการ
เรียกคืนซากคอมพิวเตอรในประเทศไทย”, วารสารวิจัย มข (18, 5). ก.ย. - ต.ค.2556, p.759-776.
-

W.Suntiamorntut and W.Wittayapanpracha (2012, March).“The study of GF (24)2 AES Encryption
for Wireless FPGA node”, International Journal of Communications in Information Science and
Management Engineering, vol.2 no.3, March, 2012, p. 40-46.
- K. Dechrungruang, W. Suntiamorntut and R. Keinprasit (2012, February). “Development of Wireless
Image Sensor Networks,” In Proceedings of Embedded Systems and Intelligent Technology
Conference (ICESIT), Japan, February, 2012, p.228-232.
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คณดิถ เจษฎพัฒนานนท, พรชัย พฤกษภัทรานนต, วรรณรัช สันติอมรทัต และธิตินันท ตะเภานอย (2555).“การ
วิเคราะหกําลังไฟฟาสูญเสียของเซนเซอรโหนด” วิศวกรรมสาร มข. (39, 2). เม.ย. - มิ.ย.2555, p.147-153
- นภิสพร มีมงคล และวรรณรัช สันติอมรทัต (2555).“การประยุกตใช QFD เพื่อคนหาคุณลักษณะผลิตภัณฑสําหรับ
การออกแบบอุปกรณเฝาระวังผูปวย”, วารสารวิจัย มข (17, 4). ก.ค. - ส.ค.2555, p.515-527.
ผศ.ดร.แสงสุรีย วสุพงศอัยยะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Computer Science), Portland State University, U.S.A.
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Computer Operating systems
242-312 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร
Computer Security
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

หนวยกิต
3(3-0-6)

Algorithm Design and Analysis
242-537 วิทยาการเขารหัส

3(3-0-6)

Cryptography
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis
371-683 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)
48 (0-144-0)
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รายวิชา
240-535 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี

หนวยกิต
3(3-0-6)

Algorithm Design and Analysis
240-537 วิทยาการเขารหัส

3(3-0-6)

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

1(0-2-1)

240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Metha Wangthammang, Sangsuree Vasupongayya, (2016), “Distributed storage design for
encrypted personal health record data”, 2016 8th International Conference on Knowledge and
Smart Technology (KST), Conburi Thailand, pp. 184 - 189, DOI: 10.1109/KST.2016.7440505.
- P. Thummavet and S. Vasupongayya (2015)." Privacy-preserving emergency access control for
personal health records", Maejo Int. J. Sci. Technol., 2015 9(01), p. 108-120.
- เกี ยรติ ศักดิ ธี รนาทอั ค รวงศ , อนั นท ชกสุ ริว งค และ แสงสุ รีย วสุ พ งศ อัยยะ (2558)."การปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต ของ
หนวยงานจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" การ
ประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT) ครั้งที่ 7,2558.
- เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช, ธัชชัย เองฉวน และ แสงสุรีย วสุพงศอัยยะ (มิถุนายน 2558)."ระบบเตรียมความพรอม
การ สอบเขามหาวิทยาลัย"การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ, 10-12 มิถุนายน 2558.
- P. Choosang and S. Vasupongayya (2015, November). "Using Fingerprints to Identify Personal
Health Record Users in an Emergency Situation". International Computer Science and Engineering
Conference, 2015, Chiang Mai Thailand, Nov 2015, p 1 - 6, DOI: 10.1109/ICSEC.2015.7401421.
- G. Wungpornpaiboon and S. Vasupongayya (2015, November). "Two-layer Ciphertext-Policy
Attribute-Based Proxy Re-encryption for Supporting PHR Delegation", (to appear) International
Computer Science and Engineering Conference, Chiang Mai Thailand, Nov. 2015, doi:
10.1109/ICSEC.2015.7401447.
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-

-

-

-

-

-

-

-

K. Anusornpakdee, M. Limpanadusadee, S. Vasupongayya, S. Kamolphiwong (2014)."Personal
health assistant on android mobile device: Sleeping, nutrition and exercise", Advanced Materials
Research, volume 931-932, p.1365-1369.
T. Angchuan, S. Vasupongayya & S. Kamolphiwong (2014, July)."Guest Wi-Fi Service Authentication
using Thai National Identification Cards", Proc. the 19th ITC-CSCC, Phuket, Thailand, July 1-4, 2014.
P. Maneenuan & S. Vasupongayya (2014, July)."External Auditing Module for Secure Personal
Health Record Framework", Proc. the 19th ITC-CSCC, Phuket, Thailand, July 1-4.
S. Vasupongayya, K. Pattanapisuth, P. Siwatintuko & P. Joongsiri (2014, December). "Educational
Related Information Technology Department Transformation, a Case Study", Proc. the ICCSE2014:
International Conference on Computer Science an dInformation Engineering, Sydney, Australia,
15-16 December 2014.
S. Vasupongayya and A. Prasitsupparote (2013).“Extending goal-oriented parallel computer job
scheduling policies to heterogeneous systems", Journal of Supercomputing, 65(13), 2013.
(DOI:10.1007/s11227-013-0879-x), p.1223-1242.
กนกวรรณ ศิ ล ปสภาปน , พั ฒ นาวดี ศิ ว ดิ ณ ฑโก, แสงสุ รี ย วสุ พ งศ อั ย ยะ (พฤศจิ ก ายน 2557)."การประเมิ น
ประสิทธิผล และความคุมคาของการใชทรัพยากร เครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทางวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎสุราษฎร-ธานีวิจัย ครั้งที่
10, 20-21 พฤศจิกายน 2557.
P. Thummavet and S. Vasupongayya (2013). "A novel personal health record system for handling
emergency situations" International Computer Science and Engineering Conference,
2013, p. 140-145,.
W. Sitthiritand S. Vasupongayya (2013, September)."Applying a mixed objective model in a
university timetabling solution searching technique" International Computer Science and
Engineering Conference, September 4-6, 2013, Bangkok Thailand, p. 140 – 145. DOI:
10.1109/ICSEC.2013.6694768
P. Yongyingprasert and S. Vasupongayya (2013, September)."Evaluating a two dimensional box
packing algorithm on batch processing cluster job scheduling problem" International Computer
Science and Engineering Conference, September 4-6, 2013, Bangkok Thailand, p. 79-84. DOI:
10.1109/ICSEC.2013.6694757
ณ.ชนม ประยูรวงศ และแสงสุรีย วสุพงศอัยยะ (พภาคม 2555). ศึกษาเบื้องตนกับปจจัยที่สงผลใหนักศึกษามีผล
การเรี ย นอยู ในภาวะรอพิ นิ จ ภ าควิ ช าสาขาการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศคณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, การประชุมวิศวศึกษาครั้งที่ 10, เพชรบุร,ี 9-11 พ.ค. 2555.
M. Wangthammang & S. Vasupongayya (2 0 1 2 , May). "Extending NTOP feature to detect ARP
spoofing", Proc. the 10th IPEC, Hat yai, Thailand, May 14-15, 2012.
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-

K. Kham-oum & S. Vasupongayya (2012, May)."Economic TCP port scanning detection and alert
system", Proc. the 10th IPEC, Hat yai, Thailand, May 14-15, 2012.
- S. Vasupongayya & T. Kaosol (2012, May), “How to effectively teach english to engineering
students”, Proceeding the 10th international and national conference on engineering education,
Phetchaburi, Thailand, 9-11 May 2012.
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักดิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Computer Engineering), Institut National Polytechnique de Toulouse,
France
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to Computer Programming
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร

หนวยกิต
3 (2-2-5)

หนวยกิต
3(3-0-6)

Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-538 ระบบเครือขายเคลื่อนที่แอดฮอกและเซนเซอร

1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)

Mobile Ad hoc and Sensor Network Systems
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)

1(0-2-1)
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240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- S. Charoenpanyasak, Y. Sasiwat, W. Suntiamorntut, S. Tontisirin (2016, October). “Comparative
Analysis of RFID Anti-Collision Algorithms in IoT Applications”, the 2016 International Sysposium on
Intelligent Signal Processing & Communication systems, 24 – 27 Oct 2016, Phuket, Thailan,
p.424-428.
- Waris Chanei, Sakuna Charoenpanyasak (2013). "Enhanced Mobile Ad Hoc Routing Protocol using
Cross layer Design in Wireless Sensor Networks" New Paradigms in Internet Computing Volume 203
of the series Advances in Intelligent Systems and Computing p. 1-11, 2013 (203) : 1-11.
- Waris Chanei, Sakuna Charoenpanyasak, “Enhanced Mobile Ad Hoc Routing Protocol using Cross
layer Design in Wireless Sensor Networks", International Conference on Electrical Engineering and
Computer Science,. Singapore : RELC Internatonal Hotel, 30 Orange Grove Road, Singapore.2012,
p. 1 – 11.
- Watchara Saetang, Sakuna Charoenpanyasak (2012, April). “CAODV Free Blackhole Attack in Ad
Hoc Networks”, the 2012 International Conference on Computer Networks and Communication
Systems (CNCS 2012), 7 – 8 April, 2012, Kuala Lumpur, Malaysia, p.63-68.
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ผศ.ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
241-307 โครงสรางและสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร
Computer System Architecture & Organization
242-341 การออกแบบระบบฝงตัว
Embedded System Design
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
242-800 วิทยานิพนธ
Thesis
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป

หนวยกิต
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)
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- Atthawut Phatwongpaibool, Watcharin Kaewapichai (2015). “A Laser Scanner and Machine Vision
System for Dental Plaster Model Inspection”, 2015 IEEE Student Symposium in Biomedical
Engineering & Sciences (ISSBES), p.7-10.
- Watcharin Kaew-apichai, Worrarat Jongkraijak, Ekkasit Kumarnsit (2012, October). “Automatic Brain
State Classification System Using Double Channel of EEG Signal from Rat Brain”, Oct 2012, 2012
IEEE 11th International Conference on Signal Processing.
- T. Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, Pichaya Tandayya (2012, October).“Data Fusion of
Stereo Vision and Ultrasonic Sensing for the Visually Impaired’s Travelling Guide”, In Proceedings
of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya,
Thailand, 17th -18th October 2012.”.
- Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya (2012, May). The
Stereo Vision and Distance Sensors Fusing for the Visually Impaired, In Proceedings of 10th
International PSU Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, Thailand, 14th-15th May 2012.
ผศ.ดร.เพ็ชรัตน สุริยะไชย
คุณวุฒิสูงสุด Ph.D. (Computer Science), Lancaster University, U.K.
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-214 การสื่อสารขอมูล

หนวยกิต
2 (2-0-4)

Data Communications
242-306 การประมวลผลบนอุปกรณเคลื่อนที่ใน เครือขายไรสาย

2 (2-0-4)

Wireless and Mobile Computing
242-361 วิศวกรรมอินเทอรเน็ต

3(3-0-6)

Internet Engineering
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-568 หัวขอพิเศษในเครือขาย คอมพิวเตอร 1 (หลักการของเครือขายไรสาย)

หนวยกิต
3(3-0-3)

Special Topic in Computer Networks I (Principles of Wireless)
242-800 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
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242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-640 หลักการเครือขายไรสาย
Principle of Wireless Networks
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Romtham Sripotchanart, Petcharat Suriyachai (2015, November).“Challenges and Issues in
Combining Smartphone and Force Sensor Insole for Fall Detection in the Elderly,” in Proceedings
of the Workshop on Internet Architecture and Applications 2015 (IA2015), Narita, Japan, Nov. 12 –
13, 2015, p.65 – 69.
- Petcharat Suriyachai, Tinnapop Raedeebuk, Lunchakorn Wuttisittikulkij (2015, July).“Design and
Implementation of Low-cost Bus Tracking System with 3G/GPS Technology and Google Maps
APIs,” in Proceedings of the 30th International Technical Conference on Circuit/Systems
Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), Seoul, Korea, June 29 – July 2, 2015,
p.188 – 191.
- Petcharat Suriyachai (2014, May).“Dimensioning of Wireless Sensor and Actuator Networks for
Guaranteed Delivery Time,” in Proceedings of the 6th International Workshop on Performance
Control in Wireless Sensor Networks (PWSN 2014) held in conjunction with the 10th IEEE
International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS 2014), Marina del
Rey, California, USA, May 26 – 28, 2014, p. 316 – 321.

143
-

Romtham Sripotchanart, Petcharat Suriyachai (2014, July).“Identifying Fall Patterns Through
Smartphone and Force Sensing Insole,” in Proceedings of the 29th International Technical
Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITCCSCC 2014), Phuket,
Thailand, July 1 – 4, 2014, p.928 – 931.
- Petcharat Suriyachai (2012, July).“Delay Bound and Reliable Data Forwarding in Wireless Sensor
Networks,” in Proceedings of the 4th International Conference on Ubiquitous and Future
Networks (ICUFN’12), Phuket, Thailand, July 4 – 6, 2012, p. 312 – 317.
- Petcharat Suriyachai, Utz Roedig, Andrew Scott (2012).“A Survey of MAC Protocols for MissionCritical Applications in Wireless Sensor Networks,” IEEE Journal of Communications Surveys and
Tutorials, vol. 14, no. 2, p.240 – 264, 2012.
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ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Algorithms and Theory), Griffith University, Australia
ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-213 คณิตศาสตรดิสครีต
Discrete Mathematics
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis
242-900 วิทยานิพนธ
Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
2(2-0-4)

หนวยกิต
1(0-2-1)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Apichat Heednacram, and Thammaratt Samitalampa (2014).“Suspended Sediment Forecast of
Khlong Bang Yai, Phuket”, IACSIT International Journal of Engineering and Technology (IJET), vol. 6,
no. 4, p.338-345, 2014. (ISSN : 1793-8236, DOI: 10.7763/IJET.2014.V6.723)
- Apichat Heednacram, Warodom Werapun (2014). “Java Predictors for Water Level Forecast Based
on Daily Gage Height”, Advanced Materials Research (AMR), vol. 931-932, p.839-843, 2014. (ISBN:
978-3-03835-090-3, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.839, ISI & SCOPUS Indexing)
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-

-

-

-

-

-

-

Thitinan Kliangsuwan, Apichat Heednacram (2014).“Classifiers for Ground-Based Cloud Images
Using Texture Features”, Advanced Materials Research (AMR), vol. 931-932, p.1392-1396, 2014.
(ISBN: 978-3-03835-090-3, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.839, ISI & SCOPUS Indexing)
Siraporn Sornsakda, Apichat Heednacram (2013, January).“Simulation of Flow Acceleration by
Water Jets for Flood Relief”, Proceedings of the 1st Annual PSU Phuket International Conference
2012, Prince of Songkla University, Phuket, Thailand, January 10 – 12, 2013.
Apichat Heednacram, Noppon Lertchuwongsa (2013, January).“Information Technology for
Reducing Earthquake Impacts on Phuket Tourism”, Proceedings of the 1st Annual PSU Phuket
International Conference 2012, Prince of Songkla University, Phuket, Thailand, January 10 – 12,
2013.
Kullawat Chaowanawatee, Apichat Heednacram (2013, April). “Improved Cuckoo Search in RBF
Neural Network with Gaussian Distribution”, Proceedings of the 8th IASTED International
Conference on Advances in Computer Science (ACS2013), p. 379-386, Phuket, Thailand, April
10 – 12, 2013. (SCOPUS indexing)
Warodom Werapun, Apichat Heednacram (2013, April). “A Case Study of Home Service Sharing
Using RELOAD”, Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Advances in Computer
Science (ACS2013), p. 351-356, Phuket, Thailand, April 10 – 12, 2013. (SCOPUS indexing)
Kullawat Chaowanawatee, Apichat Heednacram (2012, july). “Implementation of Cuckoo Search
in RBF Neural Network for Flood Forecasting”, Proceedings of the 4th International Conference on
Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSYN2012), IEEE (978-07695-4821-0), p.22-26, IEEE Computer Society, Los Alamitos, July 24 – 26, 2012.
Apichat Heednacram (2012).“Teaching Honesty in the Buddhist Way”, Journal of Moral and Virtue,
1(1):94-106, September 2012.

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Computer Engineering), ENSEEIHT, France

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-306 การประมวลผลบนอุปกรณเคลื่อนที่ ในเครือขายไรสาย

หนวยกิต
2(2-0-4)

Wireless and Mobile Computing
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา

หนวยกิต

146
242-800 วิทยานิพนธ

21(0-63-0)

Thesis
242-801 วิทยานิพนธ

36(0-108-0)

Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
-

-

Piyawit Tantisarkhornkhet; Warodom Werapun (2016, October), “QLB: QoS routing algorithm for
Software-Defined Networking”, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and
Communication Systems (ISPACS), Phuket Thailand, p. 1 – 6. DOI: 10.1109/ISPACS.2016.7824704

Piyawit Tantisarkhornkhet; Warodom Werapun (2016, October), “SDN experimental on the PSU
network”, 2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication
Systems (ISPACS), Phuket Thailand, p. 1 – 6. DOI: 10.1109/ISPACS.2016.7824704
- W. Werapun, A. Kamhang and A. Wachiraphan, “Design of Home Automation Framework with
Social Network Integration”, Sixth International Conference on the Applications of Digital
Information and Web Technologies (ICADIWT 2015), Hongkong, Feb 10-12, 2015, p. 128-135
- Heednacram, W. Werapun (2014).“Java Predictors for Water Level Forecast Based on Daily Gage
Height”, Advanced Materials Research (AMR), vol. 931-932, p. 839-843, 2014. (ISBN: 978-3-03835090-3, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.931-932.839, ISI & SCOPUS Indexing).
- W. Werapun and J. Suaboot (2014, July).“Data Integrity for Energy Measurement of Sensor Nodes
as Home Services,” The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers
and Communications (ITC-CSCC 2014), July 1-4, 2014 Phuket, Thailand, p. 829-830.

147
-

W. Werapun, J. Fasson, B. Paillassa (2013, November).“Convergence Architecture for Home Service
Communities”, International Journal of Computer Science and Application (IJCSA), Volume 2 Issue
4, p.70-77, ISSN Print: 2324-7037, ISSN Online: 2324-7134, November 2013.

ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Agricultural Science), Kyoto University, Japan

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
240-382 การประมวลผลภาพ
Image Processing
240-480 ปญญาประดิษฐสําหรับหุนยนต
Artificial Intelligence for Robotics
241-481 ปญญาประดิษฐสําหรับหุนยนต
Artificial Intelligence for Robotics

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
242-800 วิทยานิพนธ

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)

Thesis
242-801 วิทยานิพนธ

36(0-108-0)

Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)

หนวยกิต
1(0-2-1)

148
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Natthapol Kaewpontong, Somchai Limsiroratana (2016). “Image matching with medium Delaunay
triangulation”, KKU Engineering Journal. 2016; 43(SI) : p. 26-28.
- Wijuk Pruksuriya, Somchai Limsiroratana (2016). “Automatic optimal distance threshold prediction
for microscope image matching”, 2016 13th International Conference on Electrical
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON),
p.1-4.
- Rueangprathum, Atchara; Limsiroratana, Somchai; Witosurapot, Suntorn (2016).“AHP-based
Adaptive Resource Selection for Cognitive Platform in Cloud Gaming Service”, GSTF Journal on
Computing (JoC); Singapore4.4 (Apr 2016): p.52-58.
- Rueangprathum, Atchara, Somchai Limsiroratana, and Suntorn Witosurapot (2015). "Enabling
semantic-based ubiquitous learning in upnp network environment." International Journal
Information and Education Technology V.5-10 (2015).
- B. Pamornark, S. Limsirorattana and M. Chongcheawchamnan (2015, June).“Oil Content
Determination Scheme of Postharvest Oil Palm for Mobile Devices”, Biosystems Engineering, vol.
134, June 2015, p.8–19.
- ปยะนาถ เคว็จดํา, สมชัย หลิมศิโรรัตน (2558)."การวิเคราะหปจจัยในการพิมพเอกสารสาเนาดวยเครื่องพิมพดอท
เมทริ ก ซเพื่ อ การรู จํ า ในระบบสานั ก งานอั ต โนมั ติ ",การประชุ ม วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร ครั้งที่ 11, 2558.
- Nitiwat Thongkao, Somchai Limsiroratana (2014, May) “Design of Cloud-Based University Data
Structure”, the Fourth International Conference on Digital Information and Communication
Technology and its Applications, University of the Thai Chamber of Commerce Bangkok Thailand,
p. 186 - 191, DOI: 10.1109/DICTAP.2014.6821680.
- Nitiwat Thongkao, Somchai Limsiroratana (2014)“Design of the REST API on Cloud-Based Human
Resource Management Information System”, 6th International Science, Social Sciences,
Engineering and Energy Conference, 2014.

149
-

Burawich Pamornnak, Somchai Limsirorattana,and Mitchai Chongcheawchamnan (2013).
“Oil extraction rate determination technique based on dielectric constant of palm fruit”, Applied
Mechanics and Materials ,Vols. 303-306, p. 498-501.
- Fatima Chobngam; Kanyanatt Kanokwiroon; Surapong Chatpun; Warit Wichakool; Somchai
Limsiroratana; Pornchai Phukpattaranont (2012). “Preliminary results of death cell counting based
on K-mean clustering”, The 5th 2012 Biomedical Engineering International Conference, p.1-4.
ดร.อนันท ชกสุริวงค
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Science et Technologies industrielles), Universite d’Orleans, France

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
240-382 การประมวลผลภาพ
Image Processing
242-480 ปญญาประดิษฐสําหรับหุนยนต
Artificial Intelligence for Robotics
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-676 พื้นฐานการเรียนรูของเครื่อง

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)

หนวยกิต
3(3-0-3)

Introduction to Machine Learining
242-570 การประมวลผลภาพ

3(3-0-3)

Image Processing
242-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
242-800 วิทยานิพนธ

1(0-2-1)
21(0-63-0)

Thesis
242-801 วิทยานิพนธ
Thesis

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

36(0-108-0)

150
รายวิชา
240-676 การเรียนรูของเครื่อง

หนวยกิต
3(3-0-6)

Machine Learning
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Wichit Nattawut, Choksuriwong Anant (2015, November). “Multi-sensor Data Fusion Model Based
Kalman Filter Using Fuzzy Logic for Human Activity Detection”, International Journal of
Information and Electronics Engineering; Singapore5.6, p. 450-453.
- Promyarut I., Choksuriwong A. (2014, May),“A review perceptual information fusion” International
Conference on Digital Information and Communication Technology and Its Applications, DICTAP
2014 6821649, p. 17-22.
- Arnon P., Choksuriwong A, (2014, September)“Classification Model for Multi-Sensor Data Fusion
Apply for Human Activity Recognition”, IEEE I4CT 2014.
- Wichit N., Choksuriwong A, (2014, November).“Multisensor Data Fusion Model for Activity
Detection” International Conference on ICT and Knowledge Engineering, 2014.
- Juthamas Sittichoksataporn1 Dr. Anant Choksuriwong (2012). “Comparison of Support Vector
Machine’s Kernel Function for Unsmoke Sheet Rubber Price Forecasting”, The 10th International
PSU Engineering Conference,Hatyai Thailand, p. 1 – 5.

ดร.ปญญยศ ไชยกาฬ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี
รายวิชา

หนวยกิต

151
รายวิชา
242-208 ดิจิตอลตรรกะและการออกแบบ

หนวยกิต
3(3-0-3)

Digital Logic and Design
242-307 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบ

3(3-0-3)

Computer System Architecture & Organization
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-570 การประมวลผลภาพ

หนวยกิต
3(3-0-3)

Image Processing
242-703 สัมมนา 3
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ

3(3-0-3)
21(0-63-0)

Thesis
240-801 วิทยานิพนธ

36(0-108-0)

Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-570 การประมวลผลภาพ

หนวยกิต
3(3-0-6)

Image Processing
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ

1(0-2-1)
21(0-63-0)

Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป

36(0-108-0)
48(0-144-0)
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- ปญญยศ ไชยกาฬ, ไมตรี ไชยกาฬ (2016). “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับฝกการออกเสียงคําภาษาไทย
ที่ใช ร และ ล เปนพยัญชนะตน โดยใชแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ”,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ , Vol 19, No 1
(2016), p. 1-11.
- Chaikan, P., Mitatha, S. (2015, December).“Improving the addWeighted Function in OpenCV 3.0
using SSE and AVX intrinsics, Proceedings of the 2015 International Conference on Computer
Systems and Instrumentation (ICCSI2015), Singapore. December 16-17, p.57-61.
- Masamae, I., Chaikan, P. (2015, August).“Integrating Lip-Reading and Thai Speech to Control
Electronic Devices in a Vehicle,” The 5th IEEE International Conference on System Engineering and
Technology:ICSET2015,”Shah Alam, Malaysia, August. 10-11, 2015, p. 31-34.
- Panyayot Chaikan (2013).“A Review of Speech Processing and Facial Animation Technologies for
Solving Thai Word Mispronunciations”, International Journal of Applied Computer Technology and
Information Systems: Volume 2, No.2, October2012 - March 2013, p.63-68.
- Chaikan, P. (2012, September). “A Review of Speech Processing Technologies for Solving Thai
Word Mispronunciations,” Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Computer
Technology and Information Systems, Songkhla, Thailand, September 21-22, 2012, p.14-18.
Dr.Andrew Davison
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. (Computer Science), Imperial College, U.K.
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา

หนวยกิต

241-303 คณิตศาสตรดิสครีต

3(3-0-6)

Discrete Mathematics
242-213 คณิตศาสตรดิสครีต

2(2-0-4)

Discrete Mathematics
ภารงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
Seminar II (Research Proposal Writing)
241-515 เทคโนโลยีภาษาจาวาและการประยุกตใชงาน
Java Technology and Applications

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)

153
240-801 วิทยานิพนธ

36(0-108-0)

Thesis
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-515 การพัฒนาแอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร
Computer Animation and Game Development
240-702 สัมมนา 2 (การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย)
Seminar II (Research Proposal Writing)
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
-

ชนมภัทร รุณปกษ, ANDREW DAVISON (2558). "Animated 3D Virtual Worlds Using Java and SketchUp",
The 7th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, 19-20 มิ.ย.2558,
Duangjit Resort&spa, patong beach, phuket : Prince of songkla University, University of Novi Sad.
- Davison, A. (2012). Kinect Open Source Programming Secrets: Hacking the Kinect with OpenNI,
NITE, and Java. (1st ed.)., New York : McGraw Hill., 339 Pages.
- Davison, A. (2013). Vision-based User Interface Programming in Java. (1st ed.)., Amazon : Kindle
ebook.
ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D. (Information Science), University of Glasgow, U.K.

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา

หนวยกิต

154
242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
Ethics and Legal & Social Issue Computer Programming
242-305 ระบบฐานขอมูล

3(3-0-6)

Database System
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
242-510 ระบบฐานขอมูลขั้นสูงและการประยุกตใชงาน

หนวยกิต
3(3-0-6)

Advanced Database Concepts and Applications
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-510 แนวความคิดฐานขอมูลขั้นสูง และการประยุกตใชงาน

หนวยกิต
3(3-0-6)

Advanced Database Concepts and Applications
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- ไพจิตร กชกรจารุพงศ (2558). “การเชื่อมตอภาพโดยอัตโนมัติจากจุดที่สอดคลองกันดวยลักษณะเดนแบบ SURF”,
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่11 (PEC-11), 2558.
- ไพจิตร กชกรจารุพงศ และ นิภาภรณ จิตรหลัง (2557). “การตรวจจับสภาวะการเปดหรือปดของปากจากภาพใบหนา
ดานหนาดวยการวิเคราะหเอนโทรป”วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, หนา 94 – 102.
- ไพจิตร กชกรจารุพงศ และนิภาภรณ จิตรหลัง (2557).“การวิเคราะหปากเปดหรือปดโดยอัตโนมัติสําหรับภาพใบหนา
ดานหนา”,การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศประยุกต ครั้งที่ 6.
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- ไพจิตร กชกรจารุพงศ และ โกเศษฐ บุญวรพงศ.(2556).“การจัดรูปแบบภาพใบหนาดานหนาอยางอัตโนมัติ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศประยุกต ครั้งที่ 6, 2556.
- ไพจิตร กชกรจารุพงศ นันทนภัส เชิดสกุลวงศ และ ชนินาถ ทองเหล็ง (2555). “การแยกแยะรูปภาพใบหนาดานหนา
ดวยคุณลักณะของสวนประกอบใบหนาอยางอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการระดับชาติดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศประยุกต ครั้งที่ 5.
ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
วุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D (computer Enginering) Institut D’ Electronique Fondamentale,
Universite Paris-Sud 11, France

ภารงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-101 แนะนําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Introduction to Computer Programming
242-380 การประมวลผลสัญญาณและภาพ
SIGNALS AND IMAGE PROCESSING

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป

หนวยกิต
1(0-2-1)
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)
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- Apichat Heednacram, Noppon Lertchuwongsa (2013). “Information Technology for Reducing
Earthquake Impacts on Phuket Tourism”, Proceedings of the 1st Annual PSU Phuket International
Conference 2012, Prince of Songkla University, Phuket, Thailand, January 10 – 12.
- N. Lertchuwongsa, M. Gouiffès, B. Zavidovique (2012). “Enhancing a disparitymap by color
segmentation”, Integrated Computer-Aided Engineering, Volume 19, Number 4 / 2012, p. 381-397.
- Heednacram and N. Lertchuwongsa(2012). “Information Technology for Reducing Earthquake
Imapacts on Phuket Torism”, International Conference on 1 st Annual PSU Phuket International
Conference 2012.
ดร.คมสันต กาญจนสิทธิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Electrical Engineering) Heriot-Watt University, U.K.
ภาระงานสอน
ภารงานสอนระดับปริญญาตรี
รายวิชา
242-341 การออกแบบระบบฝงตัว
Embedded System Design
242-480 หลักการหุนยนต
Principles of Robotics

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา

หนวยกิต

240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย)
1(0-2-1)
Seminar III (Research Article Writing)
240-800 วิทยานิพนธ
21(0-63-0)
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
48(0-144-0)
Thesis
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- P. Record and K. Kanjanasit (2015, July). “A compact VHF antenna for smart meters,” Progress In
Electromagnetics Research Symposium Proceedings (PIERS) Proceedings, July 6-9, Prague, p.16071612.
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-

B. Vendik, A. Rusakov, K. Kanjanasit, J. Hong, D. Filonov(2015). “Ultra-wideband planar antennas
with dual-band notched characteristics based on electric ring resonators ,” Proceedings of the
12th European Radar Conference, p.1-5.
- K. Kanjanasit and C. H. Wang(2015). “Fano resonance in a metamaterial consisting of two identical
arrays of square metallic patch elements separated by a dielectric spacer,” Appl. Phys. Lett. vol.
102, p. 251108., http://dx.doi.org/10.1063/1.4812189.
- K. Kanjanasit and C. H. Wang.(2012). “A high directivity broadband aperture coupled patch
antenna using a metamaterial based superstrate,” Antennas and Propagation Conference (LAPC)
2012, Loughborough, 12-13 Nov 2012.p.1-4.
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ภาคผนวก จ
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ
Prof.Dr.Arno Ruckelshausen
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D. degree in experimental physics (University of Gießen), Germany
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Jenz, M.; Möller, K.; Nieberg, D.; Ruckelshausen, A. (2016. Febroary)."Automatisierte
Höhennachführung eines Multisensorsystems zur Feldphänotypisierung", Referate der 3 6 . GILJahrestagung, 22.-23. Februar 2016, Osnabrück, S. 77-80, ISBN 978-3-88579-647-3.
- Langsenkamp, F.; Ruckelshausen, A.; Kohlbrecher, M.; Jenz, M.; Trautz, D. (2016, February).
"Konzept zur Beikrautregulierung im ökologischen Möhrenanbau auf Grundlage bildanalytischer
Farberkennung", Referate der 36. GIL-Jahrestagung, 22.-23. February 2016, Osnabrück, S. 105-108,
ISBN 978-3-88579-647-3.
- Meltebrink, C.; Linz, A.; Ruckelshausen, A. (2016. Febroary)."ROS-basiertes Validierungskonzept für
Sicherheitskonzepte von autonomen Agrarrobotern", Referate der 3 6 . GILJahrestagung, 2 2 .-2 3 .
Februar 2016, Osnabrück, S. 121-124, ISBN 978-3-88579- 647-3.
- Ruckelshausen, A., Busemeyer, L. (2015).“Towards digital and image based phenotyping”; in:
“Phenomics of crop plants: Trends, options and limitations”, Kumar,J., Pratap,A., Kumar,S. (Editors),
Springer-Verlag GmbH Berlin, Heidelberg, 2015.
- Wenxin Liu , Manje Gowda , Jochen C Reif , Volker Hahn , Arno Ruckelshausen , Elmar A
Weissmann , Hans Peter Maurer and Tobias Würschum (2014). “Genetic dynamics underlying
phenotypic development of biomass yield in triticale”, BMC Genomics, Volume 15, Article Number
458, p1 – 8, 2014. DOI: 10.1186/1471-2164-15-458, ISSN 1471-2164.
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- Wolfram Strothmann ; Arno Ruckelshausen and Joachim Hertzberg (2014, May). "Multiwavelength
laser line profile sensing for agricultural crop characterization ", Proc. SPIE 9141, Optical Sensing
and Detection III, 91411K (May 15, 2014); doi:10.1117/12.2052009
- Busemeyer, L., Ruckelshausen, A., Möller, K., Melchinger, A.E., Alheit, K., Maurer, H.P., Hahn, V.,
Weissman, E.A., Reif, J.C., Würschum, T. (2013). “Precision phenotyping of biomass accumulation in
triticale reveals temporal genetic patterns of regulation”, Scientific Reports 3 (Nature Publishing
Group), Article Number 3442, 2013, doi:10.1038/srep02442.
- Busemeyer, L.; Mentrup, D.; Möller, K.; Wunder, E.; Alheit, K.; Hahn, V.; Maurer, H.P.; Reif, J.C.;
Würschum, T.; Müller, J.; Rahe, F.; Ruckelshausen, A. (2013), “BreedVision — A Multi-Sensor
Platform for Non-Destructive Field-Based Phenotyping in Plant Breeding”, Sensors, 2013, Vol. 13,
p. 2830-2847.
รศ.ดร.โชคชัย เลี้ยงสุขสันต
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Ph.D., (Computer Science), Kent State University, U.S.A.
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
240-800 วิทยานิพนธ
Thesis
240-801 วิทยานิพนธ
Thesis
240-900 วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
21(0-63-0)
36(0-108-0)
48(0-144-0)

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป
- Andrei Păuna, Clayton Chandlerc, Chokchai Box Leangsuksun, Mihaela Păunc (2016, July).“
A failure index for HPC applications”, Journal of Parallel and Distributed Computing, Volumes
93–94, p. 146–153.
- Paun, M, Leangsuksun C., Nassar R., Thanakornworakij T. (2015).“HPC Application in Cloud
Environment”, ROMANIAN JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Volume: 18
Issue: 2, 2015, p. 109-125.

160
- Laosooksathit, Supada; Nassar, Raja; Leangsuksun, Chokchai (2014).“Reliability-aware performance
model for optimal GPU-enabled cluster environment”, JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Volume:
68 Issue: 3, p. 1630-1651.
- Supada Laosooksathit, Raja Nassar, Chokchai Leangsuksun, Mihaela Paun (2014) “Reliability-aware
performance model for optimal GPU-enabled cluster environment”, The Journal of
Supercomputing 68(3):, Nov 2014 p. 1630-1651.
- Laosooksathit, Supada; Nassar, Raja; Leangsuksun, Chokchai (2013).“Reliability model of a system
of k nodes with simultaneous failures for high-performance computing applications”,
INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS Volume: 27
Issue: 4, 2013, Special Issue: SI, p. 474-482.
- Thanadech Thanakornworakij, Raja Nassar, Chokchai Box Leangsuksun, Mihaela Paun (2013).
“Reliability model of a system of k nodes with simultaneous failures for high-performance
computing applications”, The International Journal of High Performance Computing Applications,
vol. 27 no. 4 (2013), p.474-482.
- Thanadech Thanakornworakij , Raja Nassar , Chokchai Box Leangsuksun , Mihaela Paun (2012,
August). “An Economic Model for Maximizing Profit of a Cloud Service Provider”, Proceeding of
2012 Seventh International Conference on Availability, Reliability and Security, Prague, 20-24 Aug.
2012, p.0274 – 279.
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ภาคผนวก ฉ.

International Dual Degree Agreement Department of Computer Engineering PSU, Thailand
and
Department of Computer Science and Information Engineering, national Ilan University, Taiwan
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ภาคผนวก ช.
ความรวมมือระดับปริญญาโท สถาบัน Kanazawa Univeristy ประเทศญี่ปุน
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Kanazawa Univeristy, Japan
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