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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
วิทยาเขตหาดใหญ�  คณะวิทยาศาสตร�  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

 

หมวดท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร: 25550101106289 
1.2 ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย):  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
 (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy Program in Computer Science 

(International Program)  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 

  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Science) 
 2.2 ช่ือย5อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
  (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Computer Science) 
 
3. วิชาเอก (ถ1ามี) 

 ไม�มี 
 

4. จํานวนหน5วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 
เนJนการทําวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ�อย�างเดียว 

แบบ 2 
ทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ�และรายวิชาตาม

จํานวนหน�วยกิตท่ีระบุไวJ 
แบบ 1.1 

(สําหรับผู1สําเร็จ
การศึกษาปริญญาโท) 

แบบ 1.2 
(สําหรับผู1สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี) 

แบบ 2.1 
(สําหรับผู1สําเร็จ

การศึกษาปริญญาโท) 

แบบ 2.2 
(สําหรับผู1สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรี) 
48 หน�วยกิต 72 หน�วยกิต 48 หน�วยกิต 72 หน�วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาท่ีใช1 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปUนภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

5.3 การรับเข1าศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต�างชาติ 

5.4 ความร5วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เปUนหลักสูตรท่ีไดJรับความร�วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนภายใตJบันทึกขJอตกลงความร�วมมือทาง
วิชาการ โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2559 (ภาคผนวก ฉ) 
ความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ภายในประเทศ) ไดJแก� 

1)  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
2)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3)  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
4)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหารลาดกระบัง 
6)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
8)  มหาวิทยาลัยแม�โจJ 
9)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
10)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
13)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
14)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
15)  มหาวิทยาลัยแม�ฟ̀าหลวง 
16)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
17)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 
18)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
19)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 
20)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาพระนครเหนือ 

ความร�วมมือกับหน�วยงานต�างประเทศ 
1) Department of Mathematics and Informatics, University of Novi Sad  
 สาธารณรัฐเซอร�เบีย 
2) Universite de Pau et des Pays de l'Adour สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
3) Universidad Católica San Pablo ประเทศเปรู 
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4) Universidad Simón Bolívar ประเทศเวเนซุเอลา 
5) Tokyo Metropolitan University ประเทศญ่ีปุrน 

รูปแบบของความร�วมมือสนับสนุน 
1)  ร�วมมือผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการ

 คอมพิวเตอร�  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  ร�วมมือในการพัฒนาเครือข�ายนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยและผูJเชี่ยวชาญ ดJานวิทยาการ
 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ร�วมมือในการใชJประโยชน�จากขJอมูล ขJอสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ� สถานท่ี ตลอดจนปsจจัยท่ี
 เก่ียวขJองกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหJการดําเนินงานในโครงการบรรลุเป̀าหมาย 

4) ร�วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและดําเนินการเผยแพร�ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการท่ีเกิดจากความร�วมมือ 

5) ร�วมมือดําเนินกิจกรรมดJานการวิจัยอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐท้ัง 20
สถาบัน หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการเห็นชอบร�วมกัน 

6) จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ือพิจารณากฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวขJองกับการบริหาร
หลักสูตรใหJเปUนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (Thailand Qualification 
Framework for Higher Education –TQF:HEd) และมาตรฐานสากล 

7) ร�วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือไปบรรยายและทําวิจัยใน
ต�างประเทศ 

5.5 การให1ปริญญาแก5ผู1สําเร็จการศึกษา 
  ใหJปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กําหนดเป|ดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

�  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2555 (เริ่มรับนักศึกษาในป}การศึกษา 2557) 

 �  ไดJรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ� ในคราวประชุมครั้งท่ี………….. 
 เม่ือวันท่ี ….เดือน.................................พ.ศ. 25……. 
 �  ไดJรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ………….. 
 เม่ือวันท่ี …. เดือน.................................พ.ศ. 25……. 
 
7.  ความพร1อมในการเผยแพร5หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรJอมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
ในป}การศึกษา 2564 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได1หลังสําเร็จการศึกษา 
1) อาจารย�/นักวิชาการทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร� 
2) นักวิจัยและพัฒนาข้ันสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ตามองค�กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
3) ผูJอํานวยการหรือผูJบริหารระดับสูงหรือผูJประกอบการทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และอุตสาหกรรม 

  ซอฟต�แวร�ขององค�กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน 
4) ท่ีปรึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�ขององค�กรหรือสถาบันของรัฐและ 

  เอกชน 
5) นวัตกรทางดJานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตหาดใหญ�   
 

11.  สถานการณ ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปGนต1องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ จําเปUนตJองอยู�บนรากฐานทางเทคโนโลยีท่ีม่ันคง เขJมแข็ง 
และมีประสิทธิภาพในยุคการสื่อสารไรJพรมแดนท่ีติดต�อถึงกันตลอดเวลา ศาสตร�ทางดJานคอมพิวเตอร�เปUน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชJในการวางแผนระบบการจัดการขJอมูล
ข�าวสารสําหรับใชJในการตัดสินใจและพัฒนาทางดJานสังคม สิ่งแวดลJอม เศรษฐกิจและพลังงาน การ
ดัดแปลงและต�อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู�ความเปUนอัจฉริยะโดยใชJเทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลยีการพัฒนาผูJประกอบการใหJเปUนผูJประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมท้ังการ
เชื่อมโยงระหว�างภาคการผลิตท่ีเปUนกลุ�มใหญ�ของประเทศไดJแก�เกษตรกรรายย�อยวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษารวมท้ังพัฒนาและยกระดับ
โครงสรJางพ้ืนฐานท่ีมีอยู�ใหJตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกJาวกระโดดโดยเฉพาะเร�งสรJางและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) การ
พัฒนาหน�วยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับสากลการดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรJางความ
เขJมแข็งของวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมท้ังในดJานโครงสรJางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย 

 การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ จึงมุ�งเนJนใหJพัฒนาเศรษฐกิจโดยนํา
ความคิดสรJางสรรค�และการพัฒนานวัตกรรมมาใชJในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใชJองค�ความรูJทางดJาน
วิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศเปUนกลยุทธ�เพ่ือนําไปใชJประโยชน�ในเชิงพาณิชย� ดังนั้น จึง
ตJองผลิตบุคลากรทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีมีคุณภาพ มาช�วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือมุ�งสู� “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

11.2  สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ความกJาวหนJาทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศส�งผลกระทบต�อสังคมและ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตประจําวันเปUนอย�างมากเช�น พฤติกรรมการใชJระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสรJาง
ระบบเตือนภัยในแหล�งชุมชน และการนําความรูJของระบบฐานขJอมูลและปsญญาประดิษฐ�ไปประยุกต�ใชJใน
ภาคการเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมผลกระทบดังกล�าวเปUนท้ังโอกาสและภัยคุกคามต�อ
ประเทศ นอกจากนี้ การท่ีประเทศไทยมีความร�วมมือกับต�างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ�มภูมิภาคอาเซียน ทํา
ใหJมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาดJานต�าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และการ
ปฏิสัมพันธ�ระหว�างคณาจารย� การส�งเสริมเครือข�ายการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในการร�วมมือทางดJาน
วิชาการ การเขJาถึงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทางดJานคอมพิวเตอร� ท้ังทางดJานฮาร�ดแวร�
และซอฟต�แวร�ของประเทศในอาเซียน เพ่ือเปUนสังคมฐานความรูJ (Knowledge Base Society) การ
ตระหนักถึงการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหJมีผลกระทบต�อสังคมนJอยท่ีสุดจึงเปUนเรื่องท่ี
สําคัญ รวมท้ังการปลูกฝsงค�านิยมและจริยธรรมท่ีถูกตJองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
ใชJในทางท่ีถูกตJองใหJเกิดประโยชน�ต�อสังคม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีมี
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คุณธรรม จริยธรรม มีความรูJเชิงลึกทางวิชาการทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร� จะช�วยชี้นําและขับเคลื่อน
ต�อการเปลี่ยนแปลงทางดJานเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไดJ 

11.3   ข1อมูลจากผู1มีส5วนได1ส5วนเสีย 
  หลักสูตรฯ มีการนําขJอมูลจากผูJมีส�วนไดJส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ มาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรใหJมีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งข้ึน เช�น การเพ่ิมเนื้อหาทางดJาน Deep Learning, 
Artificial Intelligence, Big Data, Software Defined Everything เปUนตJน เพ่ือใหJมีความรูJเชิงลึกทาง
วิชาการ สามารถวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือใหJไดJองค�ความรูJใหม�ในงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชJ
ประโยชน� และสอดคลJองกับสถานการณ�ในปsจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ซ่ึงเนื้อหาท่ีเพ่ิมเติม
ข้ึนมานี้ เปUนองค�ความรูJท่ีจําเปUนในอนาคต นอกจากนี้ ผูJมีส�วนไดJส�วนเสียตJองการผูJท่ีปฏิบัติวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม 
 
12. ผลกระทบจาก ข1อ 11 ต5อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข1องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
  ผลกระทบจากสถานการณ�ท่ีเขJาสู�ยุคการสื่อสารไรJพรมแดน และการท่ีประเทศไทยมีความ
ร�วมมือกับต�างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ�มภูมิภาคอาเซียน  ขJอมูลของผูJมีส�วนไดJส�วนเสียกลุ�มต�าง ๆ 
หลักสูตรฯ ไดJนํามาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหJมีความเหมาะสมและทันสมัยยิ่งข้ึน การพัฒนาหลักสูตรเนJน
ใหJความรูJเชิงลึกทางวิชาการ ความเขJาใจ และความชํานาญ รวมท้ังเปUนผูJท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมทาง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา ศึกษาวิจัยชั้นสูงดJานวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
สรJางองค�ความรูJใหม�และผลงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถตอบสนองความตJองการของการ
เปลี่ยนแปลงทางดJานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไดJอย�างมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ   
 12.2  ความเก่ียวข1องกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� เปUนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางวิชาการและนวัตกรรมในระดับ
ภูมิภาคเอเชียทําหนJาท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย� มีวินัย ใฝrปsญญา จิต
สาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�เปUนมหาวิทยาลัยวิจัย การ
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ไดJนําเอาความรูJ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�มาประยุกต�เปUนศาสตร�ทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร�เพ่ือส�งเสริมการใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีคํานึงถึงสังคมฐานความรูJบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม  คุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใชJการวิจัยเปUนฐานเพ่ือพัฒนาภาคใตJและประเทศ เชื่อมโยงสู�สังคมและเครือข�าย
สากล 
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13.  ความสัมพันธ  (ถ1ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1   กลุ5มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ไม�มี 

 13.2  กลุ5มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให1ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต1องมาเรียน  
 ไม�มี  

13.3  การบริหารจัดการ 
 ไม�มี  
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หมวดท่ี 2 ข1อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มุ�งเนJนผลิตดุษฎีบัณฑิตใหJมี

ความรูJ ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห� วิจัยเชิงลึก 
ทางดJานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� และสามารถนําไปสู�การถ�ายทอดความรูJทางดJานคอมพิวเตอร�แก�ผูJท่ีศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาหรือชุมชน/สังคมระดับต�าง ๆ และตํ่ากว�าอุดมศึกษาไดJควบคู�กับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ไดJเป|ดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� (หลักสูตรนานาชาติ) ต้ังแต�ป}การศึกษา 2557 โดยเปUนหลักสูตรท่ีรองรับนักศึกษาต�างชาติ
และนักศึกษาไทย จึงทําใหJมีความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนทางดJานวิชาการ และมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนJนใหJผูJเรียนไดJคิด วิเคราะห� สังเคราะห� คJนควJาวิจัย โดยเนJนการแสวงหา พัฒนา และสรJาง
นวัตกรรมหรือองค�ความรูJ ใหม� ทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร�  ในสาขาท่ีทําวิจัยเชิงลึก ไดJแก� 
ปsญญาประดิษฐ�การประยุกต�สารสนเทศข้ันสูง การประมวลผลภาพ ความปลอดภัยสารสนเทศ การ
ประมวลผลแบบกระจาย ระบบฝsงตัว และวิศวกรรมซอฟต�แวร� เพ่ือใหJไดJนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชJ
ประโยชน�ไดJหรือกระบวนการเสนอสิ่งใหม�ทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงทัดเทียมนานาชาติ อีกท้ังในปsจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) วัฒนธรรม
ดิจิทัล  (Digital Culture) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีผลกระทบต�อสังคม วัฒนธรรม 
คุณภาพชีวิตในชีวิตประจําวันของคนเรามากข้ึน (Digital Transformation) ดJวยเหตุนี้ ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (หลักสูตร
นานาชาติ) เพ่ือเปUนการต�อยอดความรูJใหJกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีสนใจทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร� 
และเพ่ือใหJสอดคลJองกับการพัฒนาวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม นโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาแห�งชาติในการปฏิรูปการเรียนการสอนใหJผูJเรียนไดJศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเป|ด
โอกาสใหJผูJเรียนสามารถศึกษาเรียนรูJไดJดJวยตนเอง พรJอมท้ังสามารถสรJางงานวิจัยในเชิงลึกไดJเพ่ือผลิต
กําลังคนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�ใหJทันสมัย ทันต�อสถานการณ�ทางวิชาการในเชิงลึก ครอบคลุม
ถึงการคJนควJาและพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีใหม� ๆ ทางดJานวิทยาการคอมพิวเตอร�และสารสนเทศ 
เกิดความเปUนเลิศทางวิชาการท่ีสามารถแข�งขันในระดับนานาชาติ ครอบคลุมถึงทักษะในการนําเสนอและ
อภิปรายโดยใชJภาษาต�างประเทศ และเปUนผูJมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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1.3 วัตถุประสงค  
1)   ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูJ ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการคJนควJา เรียนรูJ และวิจัย

ดJานวิทยาการคอมพิวเตอร� และเปUนผูJนําในการพัฒนาใหJประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเอง
ทางดJานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� เพ่ือเปUนหนทางไปสู�ความสามารถในการเปUนผูJนําทาง
วิชาการทัดเทียมนานาชาติ 

2)   พัฒนาทักษะทางปsญญาเ พ่ือสรJางนวัตกรรมและองค�ความรูJ ใหม�ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร� ซ่ึงจะส�งผลต�อการออกแบบผลิตภัณฑ�คอมพิวเตอร�ทางดJานซอฟต�แวร�หรือ
ฮาร�ดแวร� 

3)   ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป} ส�วนการปรับปรุงแผนการสอนและการวัดผลและประเมินผลจะดําเนินการ

ทุกป} 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ  หลักฐาน/ตัวบ5งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหJเปUนไป
ตามเกณฑ�ของ สกอ. 

-  ติดตามประเมินหลักสูตร
อย�างสมํ่าเสมอ 

-  ประชุม/สัมมนาผูJรับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารย�ประจํา 
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน -  ประเมินรายวิชา 
-  ประเมินการสอนของอาจารย� 

- ผลการประเมินการสอนของอาจารย�
โดยนักศึกษา 

- ผลประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการเรียน 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

  -  ประเมินขJอสอบ 
 - ประเมินระดับข้ันคะแนน 

- ผลการประเมินขJอสอบจาก
คณะกรรมการประเมินขJอสอบ 

- ผลการใหJระดับข้ันคะแนนจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร1างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห� 
  และขJอกําหนดต�าง ๆ ใหJเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร1อน  

  ไม�มีภาคฤดูรJอน 
1.3 การเทียบเคียงหน5วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม�มี 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 �  วัน – เวลาราชการปกติ   และ/หรือ 

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

2.2 คุณสมบัติของผู1เข1าศึกษา  
1)  แบบ 1.1  

1.1 เปUนผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการ
คอมพิวเตอร� หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร�) โดยไดJคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.30 หรือโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

1.2  มีผลการสอบความรูJภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแลJว    
ไม�เกิน 2 ป} 

1.3  มีคุณสมบัติเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 
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2)   แบบ 2.1  

2.1  เปUนผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือ
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยไดJคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.30 หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือ 

2.2 เปUนผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า มีประสบการณ�ดJาน
คอมพิวเตอร� และการสื่อสารมาอย�างนJอย 3 ป} ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2.3  มีผลการสอบความรูJภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแลJว    
ไม�เกิน 2 ป} 

2.4  มีคุณสมบัติเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 

3)   แบบ 1.2  
3.1  เปUนผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการ

คอมพิวเตอร� หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร�) โดยไดJเกียรตินิยม อับดับหนึ่ง หรือไดJคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 
3.50 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

3.2  มีผลการสอบความรูJภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแลJว     
ไม�เกิน 2 ป} 

 3.3  มีคุณสมบัติเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 

4)   แบบ 2.2  
4.1 เปUนผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต โดยไดJเกียรตินิยม อับดับหนึ่ง หรือไดJคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 
3.50  
4.1.1 เรียนวิชาท่ีเก่ียวขJองกับคอมพิวเตอร� ไม�นJอยกว�า 12 หน�วยกิต หรือ 
4.1.2 มีประสบการณ�ดJานคอมพิวเตอร� และการสื่อสารมาอย�างนJอย 5 ป} 

  หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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4.2  มีผลการสอบความรูJภาษาอังกฤษตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดและสอบมาแลJว    

ไม�เกิน 2 ป} 
4.3  มีคุณสมบัติเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช) 
2.3  ปMญหาของนักศึกษาแรกเข1า  

  นักศึกษาแรกเขJามีพ้ืนฐานดJานวิชาการและความพรJอมในการทําวิจัยท่ีแตกต�างกันทําใหJใชJเวลา
ในการเริ่มตJนทําวิจัยแตกต�างกัน 

2.4 กลยุทธ ในการดําเนินการเพ่ือแก1ไขปMญหา / ข1อจํากัดของนักศึกษาในข1อ 2.3 
  กําหนดใหJนักศึกษาท่ีไม�ไดJสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาการ
คอมพิวเตอร�ตJองเขJาเรียนในแผนการศึกษา แบบ 2 ซ่ึงเปUนแผนการศึกษาท่ีทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ� 
และเรียนรายวิชาตามจํานวนหน�วยกิตท่ีระบุไวJ และอาจตJองเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามขJอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู1สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปE  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต5ละปEการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปEที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปEที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปEที่ 3  - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
คาดว5าจะสําเร็จการศึกษา - - - 3 3 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน5วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปEงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค�าบํารุงการศึกษา 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 
ค�าลงทะเบียน 108,000 216,000 324,000 324,000 324,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 105,000 210,000 315,000 315,000 315,000 

รวมรายรับ 273,000 546,000 819,000 819,000 819,000 
  



14 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ5าย (หน5วยบาท) 
หมวดเงิน ปEงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ           

1. ค�าใชJจ�ายบุคลากร 1,313,372 1,392,174 1,475,705 1,564,247 1,658,102 
2. ค�าใชJจ�ายดําเนินงาน (ไม�รวม 3) 184,002 292,952 402,100 406,455 411,027 

3. ทุนการศึกษา  -  -  -  -  - 
4. รายจ�ายระดับมหาวิทยาลัย 60,000 120,000 180,000 180,000 180,000 

รวม (ก) 1,557,374 1,805,126 2,057,804 2,150,702 2,249,129 

ข. งบลงทุน   
ค�าครุภัณฑ� 113,217 118,878 124,822 131,063 137,616 
รวม (ข) 113,217 118,878 124,822 131,063 137,616 
รวม (ก) + (ข) 1,670,591 1,924,005 2,182,626 2,281,765 2,386,746 
จํานวนนักศึกษา 3 6 9 9 9 
ค5าใช1จ5ายต5อหัวนักศึกษา 556,864 320,667 242,514 253,529 265,194 

ค�าครุภัณฑ�เปUนการคิดคํานวณตามอายุการใชJงาน (ค�าเสื่อมราคา) ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
2.7  ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียนตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.8  การเทียบโอนหน5วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข1ามมหาวิทยาลัย  

 ใหJเปUนไปตามขJอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าดJวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย ผู1สอน 

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน5วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบ 1 
เนJนการทําวิจัยโดยทําวิทยานิพนธ�อย�างเดียว 

แบบ 2 
ทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ�และรายวิชา

ตามจํานวนหน�วยกิตท่ีระบุไวJ 
1.1 1.2 2.1 2.2 

48 หน�วยกิต 72 หน�วยกิต 48 หน�วยกิต 72 หน�วยกิต 
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3.1.2 โครงสร1างหลักสูตร 
  แบ�งออกเปUน 2 แบบ คือ แบบ 1 และแบบ 2 
 แบบ 1 เปUนแผนการศึกษาท่ีเนJนการทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ�เพียงอย�างเดียว แต�
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�อาจเสนอใหJเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนไดJ 
โดยไม�นับหน�วยกิต หลักสูตรแบบ 1 แบ�งออกเปUน 2 ประเภท ดังนี้ 
   แบบ 1.1 หลักสูตรสําหรับผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
   แบบ 1.2 หลักสูตรสําหรับผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 

แบบ 2 เปUนแผนการศึกษาท่ีทําวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ� และเรียนรายวิชาตามจํานวน
หน�วยกิตท่ี ระบุไวJ สําหรับผูJท่ีไม�มีพ้ืนฐานความรูJดJานวิทยาการคอมพิวเตอร� อาจตJองเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามขJอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม�นับหน�วยกิต หลักสูตรแบบ 2 แบ�งออกเปUน 2 
ประเภท ดังนี้ แบบ 2.1 หลักสูตรสําหรับผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า 

   แบบ 2.2 หลักสูตรสําหรับผูJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 

โครงสร1างหลักสูตร แบบ 1 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ� 
สัมมนาวิทยานิพนธ� 
ระเบียบวิธีวิจัย 

- 
- 

48 
6 (ไม�นับหน�วยกิต) 
2 (ไม�นับหน�วยกิต) 

- 
- 

72 
6 (ไม�นับหน�วยกิต) 
2 (ไม�นับหน�วยกิต) 

รวมไม5น1อยกว5า 48 หน5วยกิต 72 หน5วยกิต 
 

โครงสร1างหลักสูตร แบบ 2 

หมวดวิชา แบบ 2.1 แบบ 2.2 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ� 
สัมมนาวิทยานิพนธ� 
ระเบียบวิธีวิจัย 

6 
6 
36 

6 (ไม�นับหน�วยกิต) 
2 (ไม�นับหน�วยกิต) 

6 
18 
48 

6 (ไม�นับหน�วยกิต) 
2 (ไม�นับหน�วยกิต) 

รวมไม5น1อยกว5า 48 หน5วยกิต 72 หน5วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาบังคับ         6  หน5วยกิต
 344-711 การออกแบบและวิเคราะห�ข้ันตอนวิธี     3(3-0-6) 

  Design and Analysis of Algorithms 
 344-721 องค�ประกอบระบบคอมพิวเตอร�      3(3-0-6) 

  Computer Systems Organization 
ข. หมวดวิชาเลือก  
สําหรับผู1สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                         6  หน5วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกขJางล�างนี้ไดJทุกรายวิชา 
 
สําหรับผู1สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกําลังศึกษาระดับปริญญาโท  18 หน5วยกิต 
นักศึกษาตJองเลือกอย�างนJอย3หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 

344-741 การออกแบบภาษาโปรแกรม      3(3-0-6) 
  Programming Language Design 

344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานขJอมูล 3(3-0-6) 
  Database Systems Concepts and Design 

344-781 ภาษาฟอร�มัลและความซับซJอนเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 
  Formal Languages and Computation Complexity 

344-782 การวิเคราะห�เชิงตัวเลขและการประยุกต� 3(3-0-6) 
  Numerical Analysis and Applications 

344-783 คณิตศาสตร�ดีสครีตข้ันสูง 3(3-0-6)  
  Advanced Discrete Mathematics 
 

นักศึกษาตJองเลือกอย�างนJอย 15 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 
344-712 วิทยาการเขJารหัสลับ       3(3-0-6) 

  Cryptography 
344-713 ข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ      3(3-0-6) 

  EvolutionaryAlgorithm 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

  Theory of Operating Systems 
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344-731 เครือข�ายคอมพิวเตอร�ข้ันสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Computer Networks 

344-742 การวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 
  Object-Oriented Analysis and Design 

344-743 การโปรแกรมข้ันสูงสําหรับระบบฝsงตัว     3(3-0-6) 
  Advanced Programming Technique for Embedded System 

344-751 วิธีการซอฟต�แวร�        3(3-0-6) 
  Software Methodology 

344-762 วิทยาการขJอมูล       3(3-0-6) 
  Data Science 

344-763 การวิเคราะห�เชิงโครงข�าย      3(3-0-6) 
  Networks Analytics 

344-764 การคลังขJอมูลและการทําเหมืองขJอมูล 3(3-0-6) 
  Data Warehousing and Data Mining 

344-765 การเรียนรูJและการคJนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  Information Learning and Retrieval 

344-771 ปsญญาประดิษฐ�และการแกJปsญหา     3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence and Problem Solving 

344-772 โครงข�ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 
  Artificial Neural Networks 

 344-773 การเรียนรูJของเครื่อง        3(3-0-6) 
   Machine Learning    

344-774 การทําใหJเห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร� 3(3-0-6) 
  Scientific Visualization 

344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร�วิชัน 3(3-0-6) 
  Image Processing and Computer Vision 

344-784 การออกแบบระบบดิจิทัลท่ีทนต�อความผิดพร�อง    3(3-0-6) 
  Design of Fault-tolerant Digital Systems 

344-785 ทฤษฎีของการคํานวณความเร็วสูงแบบขนาน    3(3-0-6) 
  Theory of High-speed Parallel Computation 

344-811 ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Numerical Algorithms 

344-812 ระบบมัลติเอเจนท�        3(3-0-6) 
  Multiagent Systems 

344-821 การวิเคราะห�ระบบคอมพิวเตอร�      3(3-0-6) 
  Computer Systems Analysis 

344-822 ระบบคอมพิวเตอร�แบบกระจาย      3(3-0-6) 
  Distributed Computer Systems 
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344-841 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Programming 

344-851 การจัดการโครงการซอฟต�แวร�ขนาดใหญ�     3(3-0-6) 
  Large Scale Software Project Management 

344-893 หัวขJอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     3(3-0-6) 
  Special Topics in Computer Science I 

344-894 หัวขJอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(2-0-4) 
  Special Topics in Computer Science II       

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเป|ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในโครงการความร�วมมือ 20 สถาบันไดJโดยความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�และกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ค. หมวดวิชาวิทยานิพนธ   

344-901 วิทยานิพนธ�   36(0-108-0) 
  Thesis 

344-902 วิทยานิพนธ�   48(0-144-0) 
  Thesis 

344-903 วิทยานิพนธ�   72(0-216-0) 
  Thesis 

ง. สัมมนาวิทยานิพนธ             ไม5นับหน5วยกิต 
344-791 สัมมนาวิทยานิพนธ� 1  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarI  
344-792 สัมมนาวิทยานิพนธ� 2  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarII  
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344-891 สัมมนาวิทยานิพนธ� 3  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarIII  
344-892 สัมมนาวิทยานิพนธ� 4  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarIV  
344-991 สัมมนาวิทยานิพนธ� 5  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarV  
344-992 สัมมนาวิทยานิพนธ� 6  1(0-2-1) 

  Thesis SeminarVI  
 

จ. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ไม5นับหน5วยกิต 
344-793 ระเบียบวิธีวิจัย   2(2-0-4)  

 Research Methodology 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชา ประกอบดJวยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต�อไปนี้   

1)   เลข 3 ตัวแรก เปUนรหัสประจําภาควิชา คือ 344  
  หมายถึง  รายวิชาท่ีเป|ดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 

2)   ตัวเลขหลักรJอย   หมายถึง   ชั้นป} ตามแผนการศึกษา 
เลข 7 หมายถึง  ชั้นป}ท่ี 1 
เลข 8 หมายถึง  ชั้นป}ท่ี 2  
เลข 9 หมายถึง  ชั้นป}ท่ี 3     

3)   ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง   วิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
เลข 0 หมายถึง  กลุ�มวิชาวิทยานิพนธ� 
เลข 1 หมายถึง  กลุ�มวิชาข้ันตอนวิธีและโครงสรJางขJอมูล 
เลข 2 หมายถึง  กลุ�มวิชาองค�ประกอบและสถาปsตยกรรม 
เลข 3  หมายถึง   กลุ�มวิชาการประมวลผลเครือข�ายการสื่อสารและเครือข�าย 

  คอมพิวเตอร� 
เลข 4 หมายถึง  กลุ�มวิชาซอฟต�แวร�ระบบและภาษาการโปรแกรม 
เลข 5 หมายถึง  กลุ�มวิชาวิธีการและวิศวกรรมซอฟต�แวร� 
เลข 6 หมายถึง  กลุ�มวิชาฐานขJอมูล การสืบคJน ระบบสารสนเทศและ 
    การจัดการ 
เลข 7 หมายถึง  กลุ�มวิชาปsญญาประดิษฐ� กราฟ|กและการประมวลผลภาพ 
เลข 8 หมายถึง  กลุ�มทฤษฎีการคํานวณ การดําเนินการคํานวณ และ  

   คณิตศาสตร� และสถิติ ท่ีเก่ียวขJอง   
เลข 9 หมายถึง  กลุ�มวิชาสัมมนาและอ่ืน ๆ เช�น หัวขJอพิเศษทางวิทยาการ 

 คอมพิวเตอร� 
4)   ตัวเลขหลักหน�วย หมายถึง  ลําดับรายวิชาในแต�ละกลุ�มวิชา 
 
ความหมายของจํานวนหน5วยกิต  

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

ปEที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-711   การออกแบบและวิเคราะห�ข้ันตอนวิธ ี

Design and Analysis of Algorithms 
- - 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

344-721   องค�ประกอบระบบคอมพิวเตอร� 
Computer Systems Organization 

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

344-791   สัมมนาวิทยานิพนธ� 1 
Thesis Seminar I 

1(0-2-1)* 
 

1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-793   ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

2(2-0-4)* 2(2-0-4)*  2(2-0-4)*   2(2-0-4)* 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม 6(0-18-0) 9(0-27-0) 6(6-0-12) 6(6-0-12) 
 

ปEที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-792   สัมมนาวิทยานิพนธ�2     

Thesis SeminarII 
 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- - 3(0-9-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx   วิชาเลือก 3 หน�วยกิตใหJเลือกจากรายวิชา 
ต�อไปนี ้ 344-741, 344-761, 344-781, 344-782,  
344-783 

- - - 3(3-0-6) 

344-xxx   วิชาเลือก 
Elective Course   

- - 6(6-0-12) 6(6-0-12) 

รวม 6(0-18-0) 9(0-27-0) 9(6-9-12) 9(9-0-18) 

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาท่ีตJองเรียน แต�ไม�นับหน�วยกิต 
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ปEที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-891   สัมมนาวิทยานิพนธ� 3 

Thesis Seminar III 
1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

9(0-27-0) - - 3(0-9-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx    วิชาเลือก 
Elective Course   

- - - 9(9-0-18) 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 12(9-9-18) 
 

ปEที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-892   สัมมนาวิทยานิพนธ� 4 

Thesis Seminar IV 
1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

344-901   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 
 

ปEที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901   วิทยานิพนธ� 

Thesis 
- - 9(0-27-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-991   สัมมนาวิทยานิพนธ� 5 
Thesis Seminar V 

1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 9(0-27-0) 

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาท่ีตJองเรียน แต�ไม�นับหน�วยกิต 
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ปEที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901   วิทยานิพนธ� 

Thesis 
- - 6(0-18-0) - 

344-902   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

9(0-27-0) - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-992   สัมมนาวิทยานิพนธ� 6 
Thesis Seminar VI 

1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 1(0-2-1)* 

รวม 9(0-27-0) 9(0-27-0) 6(0-18-0) 9(0-27-0) 
 

ปEที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902   วิทยานิพนธ� 

Thesis 
- - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 
 

ปEที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จํานวนหน5วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902   วิทยานิพนธ� 

Thesis 
- - - 9(0-27-0) 

344-903   วิทยานิพนธ� 
Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาท่ีตJองเรียน แต�ไม�นับหน�วยกิต 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 
 
344-711  การออกแบบและวิเคราะห�ข้ันตอนวิธี     3(3-0-6) 

  Design and Analysis of Algorithms 
 โครงสรJางขJอมูลข้ันสูง  ข้ันตอนวิธีเก่ียวกับกราฟ  ข้ันตอนวิธีเก่ียวกับเลขคณิต  ข้ันตอน
วิธีเก่ียวกับเรขาคณิต  ปsญหาของสายอักขระ  ข้ันตอนวิธีเชิงขนาน  เอ็นพีบริบูรณ� 
 Advanced data structures; graph algorithms; arithmetic algorithms; 
geometric algorithms; string problems; parallel algorithms; NP-completeness 
 
344-712   วิทยาการเขJารหัสลับ       3(3-0-6) 

  Cryptography   
หลักการความปลอดภัยและความจําเปUนของความปลอดภัย ภัยคุกคามและการโจมตี

การประยุกต�ใชJวิทยาการเขJารหัสลับในปsจจุบัน ระบบรหัสลับ การวิเคราะห�การเขJารหัสลับ ทฤษฎีจํานวน
การเขJารหัสลับแบบด้ังเดิม วิทยาการเขJารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร วิทยาการเขJารหัสลับแบบกุญแจ
อสมมาตร การพิสูจน�ตัวจริงและฟsงก�ชันแฮช ลายมือชื่อดิจิทัล วิทยาการเขJารหัสลับแบบจับคู� วิทยาการ
เขJารหัสลับในกลุ�มเมฆ การประยุกต�ใชJในงานวิจัยข้ันสูง 
  Principles of security and the need of security; threats and attacks; 
current applied cryptography; cryptosystem; cryptanalysis; number theory; classical 
encryption schemes; symmetric-key cryptography; asymmetric-key cryptography; message 
authentication and hash function; digital signature; pairing-based cryptography; 
cryptography in the cloud; applications in advanced research 
 
344-713  ข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ      3(3-0-6) 

   Evolutionary Algorithm 
ข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ  ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม 

ข้ันตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค� 
Evolutionary algorithm; genetic algorithm; genetic programming; multi-

objective evolutionary algorithm 
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344-721 องค�ประกอบระบบคอมพิวเตอร�      3(3-0-6) 
  Computer Systems Organization 

 การวิเคราะห�และออกแบบระบบคอมพิวเตอร� ความข้ึนต�อกันในการจัดองค�กรในการ
คํานวณ ความเร็วและตJนทุน สถาปsตยกรรมชุดคําสั่ง การออกแบบชุดคําสั่ง เครื่องท่ีทํางานแบบท�อและ
แบบเวกเตอร� การออกแบบชั้นของหน�วยความจํา ระบบปฏิบัติการ 
  Computer systems analysis and design; organizational dependence 
on computations; speed and cost; instruction set architecture; instruction set 
design; pipeline and vector machines; memory hierarchy design; operating 
systems 
 
344-722  ทฤษฎีของระบบปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

  Theory of Operating Systems 
  การป̀องกัน  การสื่อสารและการประสานจังหวะในระบบแบบกระจาย  ระบบของแฟ̀ม
แบบกระจาย  ทฤษฎีของการป|ดตาย  ทฤษฎีของความจําเสมือน  การจัดการเสJนงานของหน�วยประมวล
เด่ียวและหลายหน�วยประมวล 
  Protection; communication and synchronization in distributed 
systems; distributed file systems; deadlock theory; virtual memory theory; 
uniprocessor and multiprocessor thread management 
 
344-731  เครือข�ายคอมพิวเตอร�ข้ันสูง      3(3-0-6) 

  Advanced Computer Networks 
 โปรโตคอลในเครือข�ายคอมพิวเตอร� ชิ้นส�วนฮาร�ดแวร�  ข้ันตอนวิธีทางซอฟต�แวร� การ
จัดการขJอผิดพลาด การจัดเสJนทาง การควบคุมการไหล การติดต�อระหว�างแม�ข�ายและการติดต�อระหว�าง
แม�ข�ายกับเครือข�ายทJองถ่ินและการแกJปsญหาเครือข�ายคอมพิวเตอร�ข้ันสูง 
 Computer networks protocols; hardware elements; software 
algorithms; error handling; routing; flow control; host-to-host communication and 
local area networks and advanced network problem solving 
 
344-741  การออกแบบภาษาโปรแกรม      3(3-0-6) 

  Programming Language Design 
 การสรJางภาษา  ความสามารถในการขยายและการสรุปย�อ  การสนับสนุนเวลาในการ
ทํางาน  กระบวนการออกแบบภาษา 
 Language constructs; extensibility and abstractions; runtime 
support; language design process 
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344-742  การวิเคราะห�และออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

  Object-Oriented Analysis and Design 
 แบบจําลองเชิงวัตถุ การวิเคราะห�ความตJองการซอฟต�แวร� วิธีการวิเคราะห�เชิงวัตถุ 
แบบจําลองไดนามิกและแบบสถิต สถาปsตยกรรมซอฟต�แวร� การออกแบบสถาปsตยกรรมซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ 
การสัมมนาเชิงวิจัย 
  Object-oriented model; software requirement analysis; object-oriented 
analysis approaches, dynamic and static modeling; software architecture; object-oriented 
software architecture design; research seminar 
 
344-743  การโปรแกรมข้ันสูงสําหรับระบบฝsงตัว     3(3-0-6) 

  Advanced Programming Technique for Embedded System 
 ระบบฝsงตัว อุปกรณ�อัจฉริยะ การพัฒนาระบบปฎิบัติการสําหรับระบบฝsงตัว การ
ปรับแต�งระบบปฎิบัติการสําหรับระบบฝsงตัว การปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการขJอมูลมัลติมีเดียความ
ละเอียดสูงบนระบบฝsงตัว 
  Embedded system; smart object; embedded operating system 
development; embedded operating system customization; performance optimization; 
high definition multimedia handling for embedded system 
 
344-751  วิธีการซอฟต�แวร�        3(3-0-6) 

  Software Methodology 
  รากฐานของวิศวกรรมซอฟต�แวร� การแทนอย�างมีแบบแผนในกระบวนการซอฟต�แวร� 
การใชJความมีแบบแผนในการสรJางสิ่งแวดลJอมการทํางานท่ีมีการวัดและกําหนดโครงสรJาง 
  Software engineering foundation; formal representations in the 
software process; using formalism in creating a measured and structured working 
environment 
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344-761  แนวคิดและการออกแบบระบบฐานขJอมูล     3(3-0-6) 

  Database Systems Concepts and Design 
 แบบจําลองของขJอมูลข้ันสูง ฐานขJอมูลเชิงนิรนัย ฐานขJอมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานขJอมูล
แบบกระจายและหลายฐาน  เทคโนโลยีทางฐานขJอมูลล�าสุด 
 Advanced data modeling; deductive databases; object-oriented 
databases; distributed and multidatabases systems; emerging database 
technology 
 
344-762     วิทยาการขJอมูล   3(3-0-6) 
 Data Science 
 กระบวนการวิทยาการขJอมูล การวิเคราะห�ขJอมูลเชิงตรวจสอบ การทําความสะอาด
ขJอมูล การเรียนรูJแบบใหJคําแนะนํา การเรียนรูJแบบไม�ใหJคําแนะนํา การใชJภาพในการอธิบายขJอมูล ระบบ
แนะนํา ขJอมูลขนาดใหญ� วิทยาการขJอมูลและประเด็นดJานจริยธรรม 
   Data science process; exploratory data analysis; data cleaning; supervised 
learning; unsupervised learning; data visualization; recommender systems, big data; data 
science and ethical issues 
 
344-763 การวิเคราะห�เชิงโครงข�าย  3(3-0-6) 
 Networks Analytics 
 การจําลองและข้ันตอนวิธีเก่ียวกับโครงข�าย รูปแบบการวัดความสําคัญของโหนด
และความสัมพันธ�ในโครงข�าย ผลกระทบท่ีมีอิทธิพลและการดักจับกลุ�มขJอมูล แนวคิดการเชื่อมโยง 
วิวัฒนาการของโครงข�าย แบบจําลองการเกิดโครงข�าย แนวคิดและเครื่องมือ พื้นฐานทฤษฎีกราฟ 
   Models and algorithms networks; methods of measuring the 
importance or centrality of a node and a link in a network; influence and 
community detection; concept of connectivity; the evolution of networks over 
time; models of network generation; concepts and tools; basic graph theory 
 
344-764 การคลังขJอมูลและการทําเหมืองขJอมูล  3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining 
 แนวคิดและสถาปsตยกรรมคลังขJอมูล แบบจําลองหลายมุมมอง รูปแบบและการ
ออกแบบคลังขJอมูล ชนิดของคลังขJอมูลและการออกแบบคลังขJอมูล แนวคิดในการรวมกันของ
ขJอมูลกระบวนการ และเทคนิค เครื่องมือการคลังขJอมูลและเทคโนโลยี พัฒนาโครงสรJางขJอมูล
หลายมุมมอง การทําเหมืองขJอมูล 
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   Data warehousing concepts and architecture; multidimensional 
data model; types of data warehouses and data warehouse design; data 
integration concepts, processes, and techniques; data warehousing tools and 
technology; development of data cube technology; data mining 
 
344-765     การเรียนรูJและการคJนคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Learning and Retrieval 

 การคJนคืนสารสนเทศท่ีเปUนขJอความ การคJนคืนแบบบูลีน การสรJางดัชนี การใหJค�า
น้ําหนักของคํา  แบบจําลองปริภูมิเวกเตอร� การประเมินผลการคJนคืนสารสนเทศ เทคนิคการคJนคืน
สารสนเทศสําหรับเว็บ การจําแนกเอกสาร การจําแนกขJอมูลบนพ้ืนฐานของปริภูมิเวกเตอร� การเรียนรูJของ
เครื่องบนขJอมูลเอกสาร 

Text-based information retrieval; boolean retrieval; index construction; 
term weighting;  vector space model; evaluation in information retrieval; information 
retrieval techniques for the web;  document classification; vector space classification; 
machine learning on documents 

 
344-771  ปsญญาประดิษฐ�และการแกJปsญหา     3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Problem Solving 
  เทคนิคข้ันสูงสําหรับข้ันตอนวิธีการประมวลผลสัญลักษณ� วิศวกรรมความรูJ การแทนค�า
และการจัดการความไม�แน�นอน เอเจนท�การเรียนรูJ การแกJปsญหาข้ันสูงดJานปsญญาประดิษฐ� 
  Advanced techniques for symbolic processing; knowledge 
engineering; uncertainty representation and management; learning agents; 
advanced problem solving in artificial intelligence 
 
344-772  โครงข�ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 

  Artificial Neural Networks 
  หลักการข้ันมูลฐานของประสาทสรีรวิทยา แบบจําลองของเซลล�โครงข�ายประสาทเทียม  
ข�ายงานแบบชั้นเดียวและหลายชั้น สหสัมพันธ�ลดหลั่น ข�ายงานเวียนบังเกิด การส�งแบบจัดระบบในตัว
หน�วยความจําสาระแบบสองทิศทาง เครือข�ายแบบเคาน�เตอร�พรอพาเกชัน ทฤษฎีอะแด็พทีฟ เรโซแนนซ�  
ลําดับตามช�วงเวลา การเรียนรูJเชิงลึก การสรJางโครงข�ายประสาทดJวยฮาร�ดแวร� แง�มุมต�างๆ ของการ
ออกแบบเพ่ือทนต�อความผิดพร�อง 



29 
 

 
  Elementary principles of neurophysiology; artificial neural models; 
single and multiple layer networks; cascade correlation; recurrent networks; self-
organizing maps; bidirectional assorciative memory; counterpropagation networks; 
adaptive resonance theory; spatiotemporal sequences; deep learning; hardware 
realization of neural networks; fault tolerant design aspects 
 
344-773  การเรียนรูJของเครื่อง        3(3-0-6) 

  Machine Learning 
   แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค�การเรียนรูJของเครื่อง การเรียนรูJแบบมีผูJสอนโครงข�าย
ประสาทเทียม ซัพพอร�ตเวกเตอร�แมชชีน วิธีเคอร�เนล การเรียนรูJแบบไม�มีผูJสอน การเรียนรูJแบบไม�มีผูJสอน
การแบ�งกลุ�มขJอมูล การลดมิติขJอมูล การเรียนรูJเชิงลึก การเรียนรูJแบบเสริมกําลัง การควบคุมแบบปรับตัว
ไดJ การประยุกต�ใชJการเรียนรูJเพ่ือการแกJปsญหาข้ันสูง 
   Concepts, theories, and goals of machine learning; supervised learning; 
artificial neural networks, support vector machines, kernel methods; unsupervised 
learning; clustering, dimensionality reduction, deep learning, reinforcement learning,  
adaptive control; applying learning theories to solve the advanced problems 
 
344-774  การทําใหJเห็นภาพในเชิงวิทยาศาสตร�     3(3-0-6) 

  Scientific Visualization 
 การศึกษาแบบจําลองทางกายภาพ วิธีต�างๆ ในวิทยาการคณนา  แบบขJอมูลสองและ
สามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสําหรับขJอมูลสเกลาร� ขJอมูลเวกเตอร�และขJอมูลเซ็นเซอร� วิธีการทํา
ใหJเห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ`าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโตJตอบ 
 Study of physical models; methods of computational science; two 
and three dimensional data types; visual representation schemes for scalar; 
vector and sensor data; isosurface and volume visualization methods; visual 
monitoring; interactive steering 
 
344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร�วิชัน     3(3-0-6) 

  Image Processing and Computer Vision 
 การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพในโดเมนเวลาและ
ความถ่ี การแปลงทางเรขาคณิต การแบ�งย�อยภาพ ความสามารถในการมองเห็น การแทนวัตถุ การรูJจํา 
 Signal and image processing;  image  enhancement;  image filtering in 
time and frequency domain; geometric transformation; image segmentation; visual 
perception;  object representation; pattern recognition 
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344-781  ภาษาฟอร�มัลและความซับซJอนเชิงคํานวณ    3(3-0-6) 
  Formal Languages and Computation Complexity 

  ออโตมาตาจํากัดและภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาท่ีไม�ข้ึนกับบริบท 
เครื่องทัวริงและกลุ�มท่ีสามารถนับไดJแบบเวียนบังเกิด ออโตมาตาท่ีมีขอบเขตเชิงเสJนและภาษาท่ีไวต�อ
บริบท  ปsญหาของความสามารถในการคํานวณและการหยุด ปsญหาท่ีตัดสินไม�ไดJ ฟsงก�ชันเวียนบังเกิด  
ลําดับข้ันของชอมสกี  ความซับซJอนเชิงคํานวณ 
  Finite automata and regular languages; pushdown automata and 
context-free languages; turing machines and recursively enumerable sets; linear-
bounded automata and context-sensitive languages; computability and halting 
problems; undecidable problems; recursive functions; Chomsky hierarchy; 
computational complexity 
 
344-782  การวิเคราะห�เชิงตัวเลขและการประยุกต�     3(3-0-6) 

  Numerical Analysis and Applications 
 ระบบสมการเชิงเสJน  การประมาณค�าไอเกJนและไอเกJนเวกเตอร�  กระบวนวิธีเชิงตัวเลข
สําหรับสมการเชิงอนุพันธ�ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ�ย�อย  กระบวนวิธีการหาค�าเหมาะท่ีสุดและทฤษฎี
การประมาณค�า  กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจําลอง 
 Linear systems; approximation of eigenvalues and eigenvectors; numerical 
methods for ordinary and partial differential equations; optimization methods and 
approximation theory; Monte Carlo methods and simulation 
 
344-783 คณิตศาสตร�ดีสครีตข้ันสูง      3(3-0-6)  

  Advanced Discrete Mathematics 
 การวิเคราะห�เชิงการจัดโครงสรJางไม�ต�อเนื่อง การคิดแบบข้ันตอนวิธี การประยุกต�ในเชิง
วิทยาศาสตร�และวิทยาการคอมพิวเตอร� 
  Combinatorial analysis; discrete structures; algorithmic thinking; 
applications in Science and Computer Science 
 
344-784  การออกแบบระบบดิจิทัลท่ีทนต�อความผิดพร�อง    3(3-0-6) 

  Design of Fault-tolerant Digital Systems 
 ตัวแบบของความผิดพร�อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร� กลไกการดักหาความผิด
พร�องในระดับส�วนจําเพาะและในระดับระบบ เทคนิคการจัดโครงการแบบใหม�ในระบบมัลติโปรเซสเซอร� 
และในแถวลําดับตัวประมวลผลแบบวีแอลเอสไอ เทคนิคการทนต�อความผิดพร�องในซอฟต�แวร� การสํารวจ
ระบบทนต�อความผิดพร�องท่ีใชJในทางปฏิบัติ 
 Fault models; coding in computer systems; module and system 
level fault detection mechanism; reconfiguration techniques in multiprocessor 
system and VLSI processor arrays; software fault tolerance techniques; survey of 
practical fault-tolerant systems 
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344-785  ทฤษฎีของการคํานวณความเร็วสูงแบบขนาน    3(3-0-6) 

  Theory of High-speed Parallel Computation 
 แง�มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการคํานวณแบบขนานและแบบท�อ ขอบเขตของเวลา
และจํานวนหน�วยประมวลผลในประเภทต�างๆ ของการคํานวณ ขอบเขตของตJนทุนและความเร็วของ
เครือข�ายสําหรับการปรับตําแหน�งขJอมูล หน�วยความจําท่ีเขJาหาขJอมูลไดJโดยไม�ขัดแยJง ความคิดของระบบ
คอมพิวเตอร�โดยรวม 
 Theoretical and practical aspects of parallel and pipeline 
computation; time and processor bounds on classes of computations; data 
alignment network speed and cost bounds; conflict-free access memories; overall 
computer system idea 
 
344-791 สัมมนาวิทยานิพนธ� 1       1(0-2-1) 

  Thesis Seminar I  
 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-792  สัมมนาวิทยานิพนธ� 2        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar II  

 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 
344-793 ระเบียบวิธีวิจัย         2(2-0-4) 

  Research Methodology  
  บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะการวิจัยในสาขา   
อ่ืน ๆ การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และวิธีการวิจัยประเภทต�าง ๆ กระบวนการวิจัยโดยท่ัวไป  การ
ออกแบบการวิจัยและการทดลอง วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัย โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับช�วยในการวิจัย  
การประเมินผลการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล�าและแบบโปสเตอร� 
  Role and importance of research;  types of research;  research in other 
discipline; research in computer science and its methods;  generic research methods;  
research and experimental design;  statistical methods for research;  software package for 
research;  research evaluation and report writing;  oral and poster presentation 
 



32 
 

344-811  ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Numerical Algorithms 

 ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร�แบบเวกเตอร�และแบบขนาน ข้ันตอนวิธีแบบ
ขนานสําหรับพีชคณิตเชิงเสJนท่ีเก่ียวกับการคํานวณเชิงตัวเลข การจัดการเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง
อนุพันธ�สามัญและอนุพันธ�ย�อย เทคนิคการหาคําตอบท่ีเหมาะท่ีสุดเชิงตัวเลข 
 Numerical algorithms for vector and parallel computers, parallel 
algorithms in numerical linear algebra; numerical handling for ordinary and partial 
differential equations; numerical optimization techniques 
 
344-812  ระบบมัลติเอเจนท�        3(3-0-6) 

  Multiagent Systems 
 เอเจนท�อัจฉริยะ ปฏิสัมพันธ�ระหว�างกลุ�มเอเจนท�  การออกแบบกลไกและกลไกเชิง
ประสิทธิภาพ  ทฤษฎีเกม กฎเกณฑ�การจัดสรรทรัพยากร การเจรจาต�อรองในระบบมัลติเอเจนท�
เทคโนโลยีมัลติเอเจนท�และการประยุกต�ในงานวิจัยข้ันสูง 
 Intelligent agents; multiagent interactions; mechanism design and efficient 
mechanism; game theory; protocols for multiagent resource allocation; negotiation in 
multiagent systems; multiagent technology and its applications in advanced researches 
 
344-821  การวิเคราะห�ระบบคอมพิวเตอร�      3(3-0-6) 

  Computer Systems Analysis 
  นโยบายของการจัดลําดับงาน ข้ันตอนวิธีการทําเพจจิง ระบบการจัดการทรัพยากรแบบ
หลายโปรแกรม ทฤษฎีคิว แบบจําลองเชิงวิเคราะห�ของระบบคอมพิวเตอร�และการประยุกต�ใชJงาน 
  Scheduling policies; paging algorithms; multiprogrammed resource 
management systems; queuing theory; analytical models of computer systems 
and application 
 
344-822  ระบบคอมพิวเตอร�แบบกระจาย      3(3-0-6) 

  Distributed Computer Systems 
 สถาปsตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเขJาถึงแฟ̀มระยะไกล  ระบบท่ีใชJขJอความเปUน
ฐาน  รูปแบบลูกข�ายและแม�ข�าย ข้ันตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคลJอง การควบคุม
พรJอมกัน แบบจําลองของการคํานวณแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 
 Distributed systems architecture; remote file access; message-
based systems; client-server paradigm; distributed algorithms; replication and 
consistency; concurrency control; models of distributed computation; distributed 
operating systems 
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344-841  การเขียนโปรแกรมแบบขนาน      3(3-0-6) 
  Parallel Programming 

  ประเด็นในการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานสําหรับคอมพิวเตอร�แบบ
ขนานประเภทต�างๆ  แบบจําลองการเขียนโปรแกรมต�างๆ ตามประเภทของเครื่องและการประยุกต�ใชJงาน  
แบบจําลองตJนทุน  การแกJท่ีผิดและการประเมินคุณภาพการทํางานของโปรแกรมแบบขนาน พรJอมดJวย
ตัวอย�างจากการประยุกต� 
 
  Issues in design and development of parallel programs for various 
types of parallel computers; various programming models according to both 
machine types and application area; cost models; debugging and performance 
evaluation of parallel programs with actual application examples 
 
344-851  การจัดการโครงการซอฟต�แวร�ขนาดใหญ�     3(3-0-6) 

  Large Scale Software Project Management 
  แง�มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต�แวร�ขนาดใหญ�  การ
โปรแกรมแบบทีม การวัดคุณภาพและผลผลิตโดยเนJนการปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผน  และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ของระบบการโปรแกรม 
  Theoretical and practical aspects of large scale software project 
management; team programming; quality and productivity measurement with 
emphasis on practice of software planning; development of programming system 
product 
 
344-891  สัมมนาวิทยานิพนธ� 3         1(0-2-1) 

  Thesis Seminar III  
 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-892  สัมมนาวิทยานิพนธ� 4        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar IV 

 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
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344-893  หัวขJอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 1     3(3-0-6) 

  Special Topics in Computer Science I 
 อภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยปsจจุบันในหัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และหัวขJออ่ืนท่ี
เก่ียวขJอง 
  Discussion on current research issues in computer science and 
related topics 
 
344-894 หัวขJอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร� 2     2(2-0-4) 

  Special Topics in Computer Science II 
 อภิปรายเก่ียวกับงานวิจัยปsจจุบันในหัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�และหัวขJออ่ืนท่ี
เก่ียวขJอง 
  Discussion on current research issues in computer science and 
related topics 

 
344-901      วิทยานิพนธ�              36(0-108-0) 
  Thesis   

  คJนควJาวิจัยในหัวขJอท่ีสนใจในสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เป|ดสอนภายใตJการควบคุม 
ดูแลของอาจารย�ท่ีปรึกษา นําเสนอผลงานความกJาวหนJาของงานวิจัยต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ�ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research study on the topic of interested fields available in the 
department under supervision of a faculty advisor;  thesis overviews should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 
appropriate format 
 
344-902      วิทยานิพนธ�              48(0-144-0) 
  Thesis   

  คJนควJาวิจัยในหัวขJอท่ีสนใจในสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เป|ดสอนภายใตJการควบคุม 
ดูแลของอาจารย�ท่ีปรึกษา นําเสนอผลงานความกJาวหนJาของงานวิจัยต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ�ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research study on the topic of interested fields available in the 
department under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 
appropriate format 
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344-903      วิทยานิพนธ�              72(0-216-0) 

Thesis   
  คJนควJาวิจัยในหัวขJอท่ีสนใจในสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เป|ดสอนภายใตJการควบคุม 
ดูแลของอาจารย�ท่ีปรึกษา นําเสนอผลงานความกJาวหนJาของงานวิจัยต�อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ�ทุกสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ�ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research study on the topic of interested fields available in the 
department under supervision of a faculty advisor; thesis overviews should be presented 
to the thesis committee regularly every semester; the thesis must be written in an 
appropriate format 
 
344-991  สัมมนาวิทยานิพนธ� 5        1(0-2-1) 

  Thesis Seminar V 
 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

344-992  สัมมนาวิทยานิพนธ� 6        1(0-2-1) 
  Thesis Seminar VI 

 หัวขJอทางวิทยาการคอมพิวเตอร�ท่ีน�าสนใจในปsจจุบัน และเก่ียวขJองกับงานวิจัยซ่ึงจะ
พัฒนาเปUนงานวิทยานิพนธ�ต�อไป 

 Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 

 




