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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตนักวิจยัทางดา้นวิศวกรรมคอมพิ วเตอร์ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญขั้นสูง มีความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพ่ือสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม 
เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด้านการแพทย ์และสาธารณสุข  การอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะด้าน
ยางพาราและปาล์มน ้ ามนั อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมการท่องเทียว ในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทย การ
เรียนการสอนมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนในทุกด้าน ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง  พร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสงัคม 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1: สร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือนวตักรรมดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และการแพทยใ์นภาคใต ้
PLO2:  วเิคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวธีิการทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ในการแกไ้ขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  

เกษตรกรรมและการแพทยใ์นภาคใต ้
PLO3:  แสดงออกถึงความเป็นผูน้ าในการท างานทางวชิาชีพร่วมกนัและในการพฒันาวชิาการดา้น 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
PLO4:  แสดงออกถึงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและ 

ทนัต่อการเปล่ียน แปลงอยา่งรวดเร็วของศาสตร์ดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณในการท างานวชิาชีพและวชิาการดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และ 

มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อสงัคม 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48-72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  3 หน่วยกติ 

200-501 สมัมนาวศิวกรรม   1(0-2-1) 
 Seminar in Engineering  
200-502 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม   3((3)-0-6)  
 Research Methodology in Engineering  
240-702 สมัมนา 2 (การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั)  1(0-2-1) 
 Seminar  II (Research Proposal Writing)  
240-703 สมัมนา 3 (การเขียนบทความวจิยั)  1(0-2-1) 
 Seminar  III (Research Article Writing)  

2. หมวดวชิาเลือก  12-21 หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ 
240-610   สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงานประยกุตอิ์นเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 3((3)-0-6) 
 Service-Oriented Architecture for IoT applications  
240-611   เทคโนโลยเีวบ็เชิงความหมายและการประยกุตใ์ชง้าน 3((3)-0-6) 
 Semantic Web Technology and Applications  
240-612   เทคโนโลยกีารเขา้ถึงเน้ือหาเวบ็ ส าหรับผูใ้ชท่ี้มีความพิการ  3((3)-0-6) 
 Web Content Accessibility Technology for Disability Users  
240-629 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมสารสนเทศ 2  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Information Engineering II  
 กลุ่มวชิาการออกแบบระบบคอมพวิเตอร์  
240-630 ระบบกระจายสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Distributed Systems  
240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์  3((3)-0-6) 
 Software Architectural Patterns  
240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์  3((3)-0-6) 
 Cloud Computing Principle and Paradigm  
240-633 สถาปัตยกรรมระบบขอ้มูลขนาดใหญ่  3((3)-0-6) 
 Big Data System Architecture  
240-639 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Computer System Design II  
 
 กลุ่มวชิาระบบฝังตวัและอนิเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง  
240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ 3((3)-0-6) 
 Testing and Testable Design of Digital Systems  
240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอม็ดีและเขียนโปรแกรมแบบมลัติคอร์ 3((3)-0-6) 
 Multi-core architectures and Multi-core programming  



240-649 หวัขอ้พิเศษในระบบฝังตวัและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 2 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Embedded & IoT II  
 กลุ่มวชิาเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
240-650 หลกัการเครือข่ายไร้สาย  3((3)-0-6) 
 Principles of Wireless Networks  
240-651 การเขา้รหสัและความมัน่คงเครือข่าย  3((3)-0-6) 
 Cryptography and Network Security  
240-652 เครือข่ายไร้สายและเคล่ือนท่ีขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Wireless and Mobile Networks  
240-653 หลกัการเลือกเสน้ทางและการกระจายสญัญาณเครือข่ายทางสาย  3((3)-0-6) 
 Routing and Switching Principles  
240-669 หวัขอ้พิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2  3((3)-0-6) 
 Special Topics in Computer Networks II  
 กลุ่มวชิาระบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์และระบบอจัฉริยะ 
240-670 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Signal Processing  
240-671 การประมวลผลสญัญาณเสียงพดูและสญัญาณเสียง  3((3)-0-6) 
 Speech and Audio Signal processing  
240-672 หลกัการรู้จ ารูปแบบ  3((3)-0-6) 
 Principles of Pattern Recognition  
240-673 การประมวลผลภาพขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Image Processing  
240-674 การเรียนรู้ของเคร่ือง   3((3)-0-6) 
 Machine Learning  
240-675 คอมพิวเตอร์วทิศัน ์  3((3)-0-6) 
 Computer Vision  
240-676 วศิวกรรมขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Data Engineering  
240-689 หวัขอ้พิเศษในระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ 2 
Special Topics in Computer Control Systems and Intelligent Systems II 3((3)-0-6) 
 
3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48 หน่วยกติ 

240-900 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 Thesis   



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900  วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที4่ 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
 



แบบ 2.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
xxx-xxx วชิาเลือก 12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900  วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที4่ 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
 



แบบ 2.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-501 สมัมนาวศิวกรรม 1 หน่วยกิต* 
200-502 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลือก  9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-702 สมัมนา 2 1 หน่วยกิต* 
xxx-xxx วชิาเลือก 12 หน่วยกิต 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-703 สมัมนา 3 1 หน่วยกิต* 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 

ปีที4่ 
ภาคการศึกษาที ่1 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
240-900 วทิยานิพนธ์  8  หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ   

- นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก แบบ 2.2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนา 1-3  ซ่ึงไม่นบัหน่วยกิต (audit) 
- นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวชิา ซ่ึงอาจจะเป็นรายวชิาในหลกัสูตรใด  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานความรู้และสนบัสนุนการศึกษา
วทิยานิพนธ์ 

- กรณีนกัศึกษาเขา้เรียนในระดบัปริญญาเอก ซ่ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นวา่ มีพ้ืนฐานความรู้ในการการท าวทิยานิพนธ์ไม่
เพียงพอ นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาในระดบัปริญญาโท ตามความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดย
อาจเป็นการลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตก็ได ้  

- กรณีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท แผน ก และแผน ข ในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มาก่อน  และอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นวา่ นกัศึกษาควรลงทะเบียน
เรียนรายวชิาเลือกเพ่ิมเติมส าหรับการศึกษาในระดบัปริญญาเอก  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไม่ใช่รายวชิา
เลือกเดิมในระดบัปริญญาโทท่ีเคยศึกษามาแลว้ เพ่ือมิใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น 



ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1: สร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
นวตักรรมดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม เกษตร 
กรรม และการแพทยใ์นภาคใต ้

1) จดักระบวนการเรียนการสอนให้มี
เน้ือหาสอดคล้องกับศาสตร์ทาง
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์

2) จดัใหมี้การสืบคน้และรายงาน
ความกา้วหนา้ใหม่ในศาสตร์ทาง
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวชิา
สมัมนาและบางรายวชิา
โดยเฉพาะการสอบรายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์

3) ท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีการสืบคน้
ทดลอง วเิคราะห์ และบูรณาการ
เพื่อสงัเคราะห์และพฒันาองค์
ความรู้ใหม่หรือแกปั้ญหาใน
ศาสตร์ต่าง ๆ

1) ประเมินจากสอบขอ้เขียน
2) ประเมินจากรายงาน และการ

อภิปรายกลุ่ม การเสนอความ
คิดเห็นทางวชิาการ

3) ประเมินจากการน าเสนอผล
งานทางวชิาการในงานประชุม
ทางวชิาการหรือวารสาร

4) ป ระ เมิ น จ าก ก ารอ ภิ ป ร าย
ภายในห้องสัมมนา และการ
ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
วทิยานิพนธ์

PLO2: วเิคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกวธีิการ
ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ในการแกไ้ข
ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการแพทยใ์นภาคใต ้

1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
2) เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้
3) มีการใชก้รณีศึกษาจริงผา่น

กระบวนการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กบัการท างาน เพ่ือให้
นกัศึกษาสมัผสัการท างานจริง

4) จัดก าร เรียน การสอน ท่ี มี การ
มอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิง
ร ะ บ บ  เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษ า
แก้ปัญหา โดยใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์

5) มีการเรียนการสอนนอกสถานท่ี
เช่นจดัใหน้กัศึกษาไปทศันศึกษาดู
งาน

6) จดัใหมี้การน าเสนอความกา้วหนา้
ของวทิยานิพนธ์ เพื่อรับค าแนะน า
จากคณาจารย ์เพ่ือนร่วมงาน และ
ผูท่ี้สนใจ

1) ประเมินจากโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ และความกา้ว
หนา้ของงาน

2) ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร ร าย ง าน
ความก้าวหน้า การอภิปราย
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
การเขียนผลงานทางวิชาการ
และการน าเสนอผลงาน

3) ป ระ เมิ น จ าก ก ารน า เส น อ
ผลงาน ใน งานประชุมท าง
วิชาการและการเขียนผลงาน
ทางวชิาการระดบัวารสาร

4) ป ระ เมิน จ ากการอ ภิป ราย
ภายในห้องสัมมนา และการ
ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
วทิยานิพนธ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO3: แสดงออกถึงความเป็นผูน้ าใน
การท างานทางวชิาชีพร่วมกนัและใน
การพฒันาวชิาการดา้นวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1) จดัการเรียนการสอนเนน้ให้

นกัศึกษาท างานเป็นทีม มีการ

ประสานงานกนัภายในทีม 

2) มีการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัศึกษา

ไดฝึ้กการน าเสนอผลงาน การเขียน

รายงาน การส่ือสารกบับุคคลหลาย

กลุ่ม การตั้งค  าถาม และการตอบ

ค าถาม เพื่อรับค าแนะน าจาก

คณาจารย ์เพ่ือนร่วมงาน และผูท่ี้

สนใจ 

3) น าเสนอผลงานในงานประชุม

วชิาการ 

4) จดัใหมี้การน าเสนอความกา้วหนา้

ของวทิยานิพนธ์ 

5) จดัใหมี้การตีพิมพผ์ลการศึกษาวจิยั

ท่ีไดใ้นวารสารวชิาการ 

1) สงัเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนกัศึกษาขณะท า

กิจกรรมกลุ่ม 

2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 

3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 

PLO4: แสดงออกถึงทกัษะการใช้
เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้เพื่อ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อ
การเปล่ียน แปลงอยา่งรวดเร็วของ
ศาสตร์ดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1) จดัใหมี้วชิาระเบียบวธีิวจิยัท่ีมุ่งเนน้ 
การสืบคน้ การอา้งอิง และ
กระบวนการวจิยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   

2) จดัใหมี้การสืบคน้และรายงาน
ความกา้วหนา้ใหม่ในศาสตร์ทาง
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวชิา
สมัมนาและบางรายวชิา 

1) ประเมินจากทกัษะการพดูใน

การเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากทกัษะการเขียน

รายงานประเมินจากการ

อภิปรายภายในหอ้งสมัมนา 

และการรายงานความกา้วหนา้

วทิยานิพนธ์ 

PLO5: แสดงออกถึงจรรยาบรรณใน
การท างานวิชาชีพและวิชาการด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองต่อ
สงัคม 

1) จดัใหมี้วชิาระเบียบวธีิวจิยัท่ีมุ่งเนน้ 
การสืบคน้ การอา้งอิง และ
กระบวนการวจิยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   

2) สอดแทรกเร่ืองความรับผดิชอบ 
การมีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ  ใน
รายวชิาต่างๆ 

3) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร 
เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบ
วนิยั โดยปลูกฝังใหน้กัศึกษาควร
แสดงความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี

1) ประเมินจาก ความน่าเช่ือถือ
และความถูกตอ้งใน
กระบวนการวจิยั  และการ
อา้งอิงผลงานอยา่งเหมาะสม 

2) ประเมินจากการตรงต่อเวลา  
การแต่งกาย และความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสาขาวชิา 

3) ประเมินจากการส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ตรงเวลา และการ
มี ส่ วน ร่วม ใน ก ารรายงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ของตนเอง โดยการส่งงานตาม
ก าหนด การน าเสนองาน 
ก าหนดใหน้กัศึกษาควรเขา้ร่วมรับ
ฟัง ซกัถาม และแสดงความ
คิดเห็นต่องานของนกัศึกษาผูอ่ื้น
อยา่งเหมาะสม  

4) จดัใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

ความกา้วหนา้  
4) ป ร ะ เมิ น จ า ก กิ จ ก ร ร ม ท่ี

นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม 

 

 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ภาควชิา/สาขาวชิา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

หมวดวชิาบังคบั 
200-502 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม

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

ความหมาย ประเภทของงานวจิยั จรรยาบรรณวจิยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์จิยั วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ขอบเขตการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั ความรู้ทางสถิติของการ
วจิยัดา้นวศิวกรรม ระเบียบวธีิการวจิยั การวเิคราะห์และแปลผล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวจิยั 
กรณีศึกษา การส่ือสารงานวจิยั การบริหารงานวจิยั 

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

หมวดวชิาเลือก 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมสารสนเทศ 

240-510 แนวความคิดฐานขอ้มูลขั้นสูง และการประยกุตใ์ชง้าน
Advanced Database Concepts and Applications 

3((3)-0-6) 

แบบจ าลองฐานขอ้มูลและระบบ ทฤษฎีการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และฐานขอ้มูลแบบไม่เชิง
สมัพนัธ์  ภาษาและการประมวลผลเพื่อสืบคน้ขอ้มูล การพฒันาฐานขอ้มูลระดบัองคก์ร เหมืองขอ้มูลและระบบสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ เทคโนโลยฐีานขอ้มูลสมยัใหม่ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

240-511 ชุดวชิาเทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัเวบ็แบบหลายแพลตฟอร์ม
Module: Modern Web and Multiplatform Application Development Technology 

6((3)-6-9) 

องค์ประกอบ โมเดล และประเภทของสถาปัตยกรรมเวบ็  การพฒันาเทคโนโลยีเวบ็แบบเต็มกอง (ฟูล
สแต็ก) เกณฑใ์นการพิจารณาเลือกกองของเทคโนโลยเีวบ็ เฟรมเวร์ิคแบบฟร้อนเอนตช่์วยการพฒันาอินเตอร์เฟสเวบ็ 
(UI) และเคร่ืองมือ เฟรมเวิร์คแบบฟร้อนเอนต์แบบท่ีใช้ภาษาจาวาสคริปต์ เฟรมเวิร์คแบบลูกผสมและแบบขา้ม
แพลตฟอร์มส าหรับพฒันาแอปพลิเคชนัอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม 

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



 
240-512 ชุดวชิาวศิวกรรมและการจดัการโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 

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

6((3)-6-9) 

ความจ าเป็นดา้นการจดัการระบบและโครงการซอฟตแ์วร์ส าหรับองคก์รขนาดเล็กมาก มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 2910 การฝึกปฏิบติัเพื่อวตัถุประสงค์ดา้นการบริหารจดัการโครงการ การฝึกปฏิบติัเพื่อวตัถุประสงคด์า้น
พฒันาซอฟตแ์วร์ กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม 

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

 
240-529 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมสารสนเทศ 1 

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

หัวขอ้พิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
240-610 สถาปัตยกรรมเชิงบริการส าหรับงานประยกุตอิ์นเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง  

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

เทคโนโลยีทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การประสมบริการจากเว็บท่ีแตกต่างกัน การ
ตระหนกัรู้ในการให้บริการเชิงคุณภาพส าหรับงานประยกุตอิ์นเทอร์เน็ตสรรพส่ิง การให้บริการแบบไมโครเซอร์วิส
ของงานประยุกต์อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง กรณีศึกษาของบริการคลาวด์ และบริการจากขอบเครือข่ายคลาวด์ใน
ส่ิงแวดลอ้มของอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง กรณีศึกษาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

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

 
240-611 เทคโนโลยเีวบ็เชิงความหมายและการประยกุตใ์ชง้าน 

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

ระบบชาญฉลาดในส่ิงแวดลอ้มของเว็บ การแทนความรู้ส าหรับเว็บเชิงความหมาย วิศวกรรมออน
โทโลยี การคน้พบขอ้มูลผ่านการสอบถาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและเวบ็บริการ       การ
พฒันาโปรแกรมเวบ็เชิงความหมาย ฐานขอ้มูลเชิงกราฟ การเตรียมชุดฝึกขอ้มูลเชิงคุณภาพส าหรับ การเรียนรู้ของ
เคร่ือง กรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร  

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



 
240-612 เทคโนโลยกีารเขา้ถึงเน้ือหาเวบ็ ส าหรับผูใ้ชท่ี้มีความพิการ  

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

การออกแบบเวบ็ท่ีเขา้ถึงไดต้ามขอ้แนะน ามาตรฐาน WCAG การออกแบบการต่อประสานผูใ้ชท่ี้เขา้ถึง
ได ้เคร่ืองมือช่วยการตรวจสอบ การออกแบบเพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดป้ระสบการณ์ใช ้(UX) ท่ีดี เทคนิคการปรับแต่งขอ้มูลเพ่ือ
ปรับปรุงเวบ็ใหเ้ขา้ถึงไดส้ าหรับผูใ้ชท่ี้มีความพิการ กรณีศึกษาส าหรับผูใ้ชท่ี้บกพร่องทางสายตาหรือทางการเรียนรู้ 

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

 
240-629 หวัขอ้พิเศษในวศิวกรรมสารสนเทศ 2 

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

หัวขอ้พิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
กลุ่มวชิาการออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 

240-530 การออกแบบการทดลองในสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
Experimental Design in Computer Engineering 

3((2)-2-5) 

ตวัอย่างกรณีศึกษาทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาต่าง ๆ ตวัอย่างในเชิงลึก แนวปฏิบติัมาตรฐาน 
การออกแบบเชิงนวตักรรม ขอ้บกพร่องท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ โครงงานอิสระ การออกแบบและด าเนินการ
ทดลองวจิยั การน าเสนอผล การวจิารณ์และถกปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

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

 
240-531 การโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ขั้นสูง 

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

การพฒันาโปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์โดยใชภ้าษาซี เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการพฒันาโปรแกรม          
การใช้งานระบบไฟล์ โครงสร้างของไฟล์ ไดเร็กทอรีโปรโตคอล ไลบรารีมาตรฐานส าหรับอินพุตและเอาต์พุต 
ไฟล์ขอ้มูลของระบบ โปรเซสและส่ิงแวดลอ้มของยูนิกซ์ การควบคุมโปรเซส ความสัมพนัธ์ระหวา่งโปรเซส การ
ส่ือสารระหวา่งโปรเซส โปรเซสแบบเดมอน การส่งสญัญาณ เทอร์มินอลส าหรับอินพตุและเอาตพ์ตุ 

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

 



240-532 การเขียนโปรแกรมทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 
Scientific and Engineering Programming 

3((3)-0-6) 

การเขียนโปรแกรม การประมวลผลด้วยสูตร โครงสร้างข้อมูล วงวนและลิสต์ ฟังก์ชัน อินพุต                    
การจดัการขอ้ผิดพลาด การประมวลผลอาร์เรย ์แคลคูลสัไม่ต่อเน่ือง สมการอนุพนัธ์ การสร้างภาพนามธรรม 

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

 
240-533 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ 

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

บทบาทของขั้นตอนวิธีในการประมวลผล หลักการแบ่งแยกเพ่ือเอาชนะ การเติบโตของฟังก์ชัน 
ก าหนดการพลวตั ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟมูลฐาน ปัญหาเส้นทางสั้นท่ีสุด ตน้ไมแ้บบทอดขา้ม
ต ่าสุด สายงานสูงสุด การจบัคู่สายอกัขระ เรขาคณิตเชิงคอมพิวเตอร์เอน็พีสมบูรณ์ขั้นตอนวธีิการประมาณ 

Role of algorithms in computing; divide-and-conquer; growth of functions; dynamic programming; 
greedy algorithms; elementary graph algorithms, shortest path problems,minimum spanning trees, maximum flow; 
string matching; computational geometry; NP-completeness; approximation algorithms 

 
240-534 ชุดวชิาระบบการจ าลองแบบขนานและกระจาย 

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

การประมวลผลการจ าลองแบบขนานและกระจาย แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และพ้ืนฐานการจ าลอง                          
การจ าลองเหตุการณ์ดิสครีตและระบบ  ส่ิงแวดลอ้มเทียมแบบกระจาย การจ าลองเหตุการณ์ดิสครีตแบบขนาน โมเดล
การจ าลองแบบความแม่นย  าต ่า การกระจายขอ้มูล การเขา้จงัหวะและจดัการเวลา อลักอริทมัและโปรโตคอลต่าง ๆ การ
ตรวจพบการติดตายและการฟ้ืนคืนกลบั การจ าลองแบบเวลาจริง มาตรฐานและกรอบการท างาน สถาปัตยกรรมระบบ
การจ าลองระดบัสูง บริการการกระจายขอ้มูล กรณีศึกษา 

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

 
240-535 ชุดวชิาการประมวลผลสมรรถนะสูง 

Module: High Performance Computing 
6((4)-4-10) 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมซีพีย ูจีพีจีพีย ูคลสัเตอร์ การประมวลผลแบบขนานและกระจาย 
การจัดตารางงาน ภาระงานสมดุลย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การปรับแต่งประสิทธิภาพการประมวลผลทาง
วทิยาศาสตร์ การประมวลผลควอนตมั กรณีศึกษา 

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

 
 



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

3((3)-0-6) 

หัวขอ้พิเศษความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีใหม่ทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
240-630 ระบบกระจายสมยัใหม่ 

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

แนะน าระบบกระจาย สถาปัตยกรรม โปรเซส การส่ือสาร การประสานงาน ความเป็นหน่ึงเดียวและการ
ส าเนาตวัเอง ความคงทนต่อความผิดพลาด ความมัน่คงระบบ คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา 

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

 
240-631 รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

Software Architectural Patterns 
3((3)-0-6) 

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ องคป์ระกอบการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ รูปแบบล าดบัชั้น รูปแบบ
ไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ รูปแบบมาสเตอร์สเลฟ รูปแบบไปป์ฟิลเตอร์ รูปแบบโบรกเกอร์ รูปแบบเพียร์ทูเพียร์ รูปแบบอี
เวนตบ์สั รูปแบบโมเดล-ววิ-คอนโทรลเลอร์ รูปแบบแบลค็บอร์ด รูปแบบอินเตอร์พลีเตอร์ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจ
ทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

 
240-632 การประมวลผลแบบคลาวด ์

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

หลกัการและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง การจ าลองเคร่ืองเสมือน การยดืขยายและการยดืหยุน่ของระบบ บริการ
และโมเดลแบบคลาวด ์การจดัสมดุลภาระงาน การดูแลและจดัการระบบ  ประสิทธิภาพและการวดัเปรียบเทียบ
สมรรถนะ  ตวัอยา่งบริการคลาวดแ์ละกรณีศึกษา 

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

 
 
 
 
 



240-633 สถาปัตยกรรมระบบขอ้มูลขนาดใหญ่ 
Big Data System Architecture 

3((3)-0-6) 
 

นิยามของขอ้มูลขนาดใหญ่ ฐานขอ้มูลส าหรับขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบไฟลแ์บบกระจาย การไหลของขอ้มูล 
แมพ/รีดิวซ์ การประมวลผลแบบสตรีม การสร้างภาพนามธรรม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รือ
อุตสาหกรรม 

Big data definition; big data database; distributed file system; data flow; map/reduce; stream processing; 
visualization; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-639 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 2 

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

หัวขอ้พิเศษความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนด 

 
กลุ่มวชิาระบบฝังตวัและอนิเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 

240-540 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตวัและเวลาจริง 
Embedded and Real Time Systems 

3((3)-0-6) 

การออกแบบระบบสมองกลฝังตวัท่ีท างานไดใ้นเวลาจริง เนน้การเลือกเทคโนโลยีของหน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยประมวลผลยอ่ย และการผสมผสานระหวา่งซอฟแวร์ และฮาร์ดแร์ และสามารถใชง้านจริงเพ่ือแกปั้ญหาแก่
ผูป้ระกอบแบบ Entrepreneurship กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

 
240-541 ชุดวชิาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์กินพลงังานต ่าและการเขียนโปรแกรม 

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

การโปรแกรมก าลงัต ่า การโปรแกรมใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ การปรับแรงดนั การปรับความถ่ี
ตวัประมวลผล โหมดพกั โปรเซสเซอร์ร่วม หน่วย SIMD และการโปรแกรม โปรเซสเซอร์หลายแกน การวดัพลงังาน 
การหาประสิทธิภาพ วธีิหาค่าท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

 
240-549 หวัขอ้พิเศษในระบบฝังตวัและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 1 

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

หัวขอ้พิเศษความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีใหม่ทางระบบฝังตวัและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

Special topics in the development of the new technology in Embedded System & IoT according to the 



approval granted by the Program Committee 
 

240-640 การทดสอบและการออกแบบระบบดิจิตอลเพื่อทดสอบ 
Testing and Testable Design of Digital Systems 

3((3)-0-6) 

การก าหนดขอ้ผิดพลาดและโมเดลขอ้ผิดพลาด เคร่ืองมือส าหรับการทดสอบ การก าเนิดขอ้มูลทดสอบ
ส าหรับวงจรตรรกะรวมและวงจรล าดับ การจ าลองการท างานหาข้อผิดพลาด การทดสอบหน่วยความจ าและ
ไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบวงจรเพ่ือการทดสอบ เทคนิคการสร้างวงจรทดสอบตนเอง และการระบุต าแหน่ง
ขอ้ผิดพลาด กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-641 สถาปัตยกรรมแบบเอสไอเอม็ดีและเขียนโปรแกรมแบบมลัติคอร์ 

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

สถาปัตยกรรมมลัติคอร์ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบขนาน การท าขนานในระดบัเธรด  รูปแบบท่ีใช้
ในการออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การดีบกัโปรแกรมแบบขนาน ชุดค าสั่งแบบเอสไอเอ็มดี ชุดค าสั่ง เอม็เอ็มเอ็กซ์ 
ชุดค าสั่งเอสเอสอี ชุดค าสั่งเอวีเอ็กซ์ การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพ เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมแบบ
ขนาน  

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

 
240-649 หวัขอ้พิเศษในระบบฝังตวัและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง 2 

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

หวัขอ้พิเศษความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีหม่ทางงระบบฝังตวัและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
กลุ่มวชิาเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

240-550 ชุดวชิาความมัน่คงไซเบอร์ 
Module: Cybersecurity 

6((3)-6-9) 

เทคโนโลยคีวามมัน่คงทางไซเบอร์ การประเมินและจดัการความเส่ียงในโลกไซเบอร์ ภยัคุกคามและการ
ป้องกนัในโลกไซเบอร์ ความมัน่คงของระบบควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญั การออกแบบและการรักษาความ
มัน่คงระบบไซเบอร์ทางกายภาพ การแฮ็กขอ้มูลอยา่งมีจริยธรรม การวิเคราะห์และป้องกนัซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตราย 
การจดัการเหตุการณ์ ความมัน่คงของระบบ ความมัน่คงของขอ้มูล ความมัน่คงเครือข่าย ไอเอสโอ 27000 ความมัน่คง
และความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติ ท่ีส าคัญขององค์กร กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม 



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

 
240-551 การเขา้รหสัและบลอ็กเชน 

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

พีชคณิค เทคโนโลยีการเขา้รหัส ลายเซ็นดิจิทัล แฮชชิง คริปโทเคอร์เรนซี บล็อกเชน ระบบนิเวศ
บลอ็กเชน สญัญาอจัฉริยะ บลอ็กเชนในงานเชิงพาณิชย ์กรณีศึกษา 

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

 
240-569 หวัขอ้พิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 

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

หัวขอ้พิเศษความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรก าหนด 

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

 
240-650 หลกัการเครือข่ายไร้สาย 

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

ภาพรวมของการส่ือสารไร้สาย ช่องสัญญาณการส่ือสารไร้สาย สัญญาณไร้สาย การเคล่ือนท่ีของ
คล่ืนวิทยุ การส่ือสารคล่ืนวิเร่ืองสมรรถนะ วิทยุ เสาอากาศ เครือข่ายส่วนบุคคลไร้สาย เครือข่ายท้องถ่ินไร้สาย 
เครือข่ายระดบัเมืองไร้สาย เครือข่ายบริเวณกวา้งไร้สาย เครือข่ายเซลลูลาร์ เครือข่ายดาวเทียม  

Overview of wireless communications, wireless channel, wireless signals, radio frequency 
propagation, radio frequency communications, antenna, wireless personal area networks, wireless local area 
networks, wireless metropolitan area networks, wireless wide area networks, cellular networks, satellite networks 

 
240-651 การเขา้รหสัและความมัน่คงเครือข่าย 

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

การเขา้รหสัแบบดั้งเดิม การเขา้รหสัแบบใหม่การเขา้รหสัแบบกญุแจสมมาตร การเขา้รหสัแบบกญุแจ
อสมมาตร การยนืยนัตวัตน ความน่าเช่ือถือของขอ้ความ การยนืยนัตวัตนของบุคคล ใบรับรอง ลายเซ็นดิจิทลั ฟังกช์นั
แฮช การตกลงกญุแจและการแจกจ่ายกญุแจ ความปลอดภยัเครือขา่ย กรณีศึกษา 

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

 



240-652 เครือข่ายไร้สายและเคล่ือนท่ีขั้นสูง 
Advanced Wireless and Mobile Networks 

3((3)-0-6) 

เทคโนโลยใีนการเขา้ถึงเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบไร้สาย การเช่ือมต่อแบบไร้สายส าหรับเครือข่ายของ
สรรพส่ิง การประมวลผลบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การประเมินสมรรถนะ เครือข่ายไร้สายท่ีใช้พลงังานต ่า เครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายเฉพาะกิจเคล่ือนท่ี เครือข่ายยานยนต์เฉพาะกิจ หัวขอ้วิจัยท่ีทันสมยัของเครือข่ายไร้สาย 
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-653 หลกัการเลือกเสน้ทางและการกระจายสญัญาณเครือข่ายทางสาย  

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

การสร้างอีเธอร์เน็ตเฟรม การก าหนดไอพีแอดเดรส ไอซีเอ็มพี เออาร์พี ทีซีพีไอพี แพลตฟอร์มส าหรับ
การเลือกเส้นทาง อีเทอร์เน็ตสวิตช่ิง สแปนน่ิงทรีโปรโตคอล ไอพียนิูคาสตเ์ราติ้ง โอเอสพีเอฟ ดีเอชซีพี เอฟทีพี เทล
เน็ต วแีลน แนท การจดัการเครือข่าย เอสเอนเอ็มพี เครือข่ายไอพีวซิีก เอ็มพีเอลเอส กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทาง
การแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-669 หวัขอ้พิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 

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

หัวขอ้พิเศษความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรก าหนด กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

 
กลุ่มวชิาระบบควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์และระบบอจัฉริยะ 

240-570 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3((3)-0-6) 

การแปลงข้อมูลกายภาพให้ เป็นข้อมูลด้านดิ จิทัล หลักการเกิดภาพด้วยวิธีการต่างๆ แสง สี                     
การสะทอ้นและพ้ืนผิว การประมวลผลภาพดว้ยวิธีการทางสถิติ การจดจ าภาพและการจ าแนกวตัถุ กรณีศึกษาจริงจาก
ภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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

 



240-571 สญัญาณและระบบ 
Signals and Systems 

3((3)-0-6) 

แนะน าสัญญาณและระบบ  ระบบเชิงเสน้ท่ีไม่แปรตามเวลา อนุกรมฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์ของระบบ
เวลาต่อเน่ือง  การแปลงฟูเรียร์ของระบบเวลาดีสครีต การประมวลผลสัญญาณและระบบในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถ่ี การสุ่มตวัอยา่งสัญญาณ การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การตอบสนองความถ่ี ฟังก์ชนัการถ่ายโอน โพล
และซีโร  

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

 
240-572 ชุดวชิาแมชชีนวชินั 

Module: Machine Vision 
9((6)-6-15) 

การไดม้าของภาพ ขอ้มูลภาพ การแปลงภาพ เทคโนโลยกีลอ้งและการออกแบบระบบวิชนั การกรอง 
การหาขอบของภาพ การหาคุณสมบัติเด่น รูปทรง ตวัด าเนินการทางสัณฐานวิทยา การปรับเทียบ รุ่นของกลอ้ง 
พารามิเตอร์กลอ้งภายในและภายนอก การปรับเทียบกลอ้ง ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ออฟติคลัโฟร์ การติดตามวตัถุ 
การจบัการเคล่ือนไหว เรขาคณิตแบบเอพิโพล่า การมองเห็นแบบสามมิติ ภาพในช่วงแอคทีฟ ระบบ การสร้างโมเดล 
เทคนิคการสร้างโมเดลส าหรับระบบอตัโนมติั ฟิวชนัขอ้มูล การประมาณการต าแหน่ง การควบคุมคุณภาพ การท า
แผนท่ีและการท าทางหุ่นยนต์ การเฝ้าระวงัการท ากิจกรรม การประมาณการเคล่ือนไหว ระบบอตัโนมัติ การ
วเิคราะห์ภาพทางชีวการแพทย ์กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-573 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐส์ าหรับหุ่นยนตย์คุใหม่  

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

ทฤษฎีการประมาณค่า  กลไกการเคล่ือนท่ี การเจรจาแบบหลายตวัแทน ภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของ
เคร่ือง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ โมเดลด้านความน่าจะเป็น การสร้างแบบจ าลองและบูรณาการขอ้มูลภาพ 
สมัผสั มอเตอร์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง การสร้างพฤติกรรมในหุ่นยนต ์โมเดลเป็นฐานและโมเดลอิสระ ฟังกช์นัค่า
เป็นฐานและนโยบายกระบวนการคน้หา ค่าตวัแทนท่ีมีประสิทธิภาพ โมเดลแบบประมาณ ความรู้ก่อน การรับรู้เชิง
รุก ความรู้และเขา้ใจเชิงพ้ืนท่ี กลยทุธ์การประสานงานและการน าทาง แนวทางแบบเบย ์การเขา้ใจแบบลึก ระบบ
จ าลอง ฝึกปฏิบติัดว้ยภาษาไพตอนและเคร่ืองมือโอเพนเอไอ กรณีศึกษาต่าง ๆ  

Estimation theory, mobility mechanisms, multi-agent negotiation, natural language interfaces, 
machine learning, active computer vision, probabilistic models, and the modeling and integration of visual, haptic, 



auditory and motor information, reinforcement learning, behavior generation in robots, Model-based and model-
free, value-function-based and  policy-search methods, effective representations, approximate models, prior 
knowledge, active perception, spatial cognition, coordinate and navigate strategies, b ayesian approaches, deep 
understanding , simulation, practice in Python and in open AI, case Study 

 
240-574 ชุดวชิาการเขา้ใจลึกซ้ึงของเคร่ือง  

Module: Machine Deep Understanding 
9((6)-6-15) 

การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาทเทียม  เครือข่ายคอนโวลูชัน เครือข่ายแบบวนซ ้ า เครือข่ายแบบ
ความจ าสั้น-ยาว การเพ่ิมประสิทธิภาพแบบอดมั การโยนท้ิง แบตนอม การให้ค่าเร่ิมตน้แบบซาวเิอและฮี กรณีศึกษา
ดา้นการแพทย ์รถยนตไ์ร้คนขบั การอ่านป้ายจารจร การสร้างเพลง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ฝึกการใชง้าน
ดว้ยไพทอนและเทนเซอร์โฟล ภาษาแห่งความไม่แน่นอน การเรียนรู้ลึกแบบเบย ์คุณภาพความ   ไม่แน่นอน การ
ประยกุต ์ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง การเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมแรง อภิปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้  องคค์วามรู้ เคร่ืองจกัร
ความรู้สู่ระบบความรู้ กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-589 หวัขอ้พิเศษในระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ 1 

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

หัวขอ้พิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อจัฉริยะ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
240-670 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลั 

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

สัญญาณ การประมวลผลสัญญาณ  สัญญาณเวลาเต็มหน่วย ระบบเวลาเต็มหน่วย ระบบเชิงเส้นท่ีไม่
แปรตามเวลา สมการผลต่างสืบเน่ือง  การรวมยอดผลประสาน การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาต่อเน่ือง                    การ
แปลงฟูเรียร์แบบเวลาเต็มหน่วย  การตอบสนองความถ่ีของระบบ การสุ่มสัญญาณ และการควอนไทซ์สัญญาณ การ
สุ่มสญัญาณเวลาต่อเน่ือง การออกแบบวงจรกรองอนาลอ็ก การแปลงฟเูรียร์เตม็หน่วย  การรวมยอดผลประสานแบบ
วงกลม  การรวมยอดผลประสานโดยใชก้ารแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย  การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว  การแปลงแซด พ้ืนท่ี
ของการลู่เขา้  การแปลงแซดผกผนั  โพลและซีโร ฟังกช์นัถ่ายโอน  การออกแบบวงจรกรองดิจิทลั  

Signal; Signal processing; discrete-time signals, discrete-time systems; linear time-invariant system; 
difference equation; convolution; continuous-time Fourier transform; discrete-time Fourier transform; frequency 
response of a system; sampling and quantization; sampling of continuous-time signals; analog filter design; 



discrete Fourier transform; circular convolution; linear convolution using discrete Fourier transform; fast Fourier 
transform; z-transform; region of convergence; Inverse z-transform; pole and zero; transfer functions; digital filter 
design 

 
240-671 การประมวลผลสญัญาณเสียงพดูและสญัญาณเสียง 

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

การก าเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด ระบบรู้จ าเสียงพูด เทคนิคการสกดัค่าลกัษณะเด่นของเสียงพูด 
สัมประสิทธ์ิเค็ปสตรัมเมล การเขา้รหัสแบบท านายเชิงเส้น แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ เครือข่ายประสาทเทียมดี
พเลิร์นนิงส าหรับการรู้จ าเสียงพูด เคร่ืองมือส าหรับระบบรู้จ าเสียงพูด ระบบรู้จ าเสียงพูดค าต่อเน่ืองท่ีมีจ านวน
ค าศพัท์มาก การสร้างแบบจ าลองภาษา การสังเคราะห์เสียงพูด เทคนิคการสังเคราะห์เสียงพูด ระบบแปลงขอ้ความ
เป็นเสียงพดู กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

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

 
240-672 หลกัการรู้จ ารูปแบบ 

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

การรู้จ ารูปแบบ ระบบรู้จ ารูปแบบชนิดต่างๆ การเรียนรู้แบบมีการก ากบั การเรียนรู้แบบไม่มีการก ากบั  
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเบยส์ ตัวจ าแนกรูปแบบ การจ าแนกแบบความผิดพลาดต ่าสุด ฟังก์ชันจ าแนก พ้ืนผิวการ
ตดัสินใจ ความหนาแน่นแบบเกาส์เซียน การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบความน่าจะเป็นสูงสุดการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์แบบเบยส์ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั การเลือกค่าลกัษณะเด่น การจดักลุ่มแบบเคมีนส์  แบบ
จ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ ฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้น  โครงข่ายประสาทเทียม การจ าแนกแบบตรรกศาสตต์คลุมเครือ 
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม 

Pattern recognition, pattern recognition systems, supervised learning, unsupervised learning; 
Bayesian decision theory; classifiers; minimum-error-rate classification; discriminant functions; decision surfaces; 
Gaussian density; maximum-likelihood parameter estimation; Bayesian parameter estimation; principle 
component analysis; feature selection; k-means clustering; Hidden Markov models; linear discriminant functions; 
neural networks; fuzzy logic classification; real case studies from medical or industrial business sectors 

 
240-673 การประมวลผลภาพขั้นสูง 

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

การประมวลผลภาพ การเกิดภาพ การไดม้าของภาพดิจิทลั การแสดงภาพโดยอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ 
การประมวลผลภาพดว้ยวิธีทางสถิติ และการแปลงสองมิติ การแกไ้ขการบิดเบือนของภาพ ตวักรองเชิงเส้นตรงและ
ไม่ใช่เสน้ตรง การด าเนินการโมโฟโลจิคอล การเสริมการคอนทราสต ์การก าจดัส่ิงรบกวน การแกภ้าพเบลอ การจดั



ภาพเชิงเรขาคณิต การหาเส้นขอบ การสกดัลกัษณะเด่น การวเิคราะห์การเคล่ือนไหว การคน้หาและติดตามวตัถุ การ
จ าแนกวตัถุภายในภาพ การประมวลผลภาพแบบเวลาจริง  กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจทางการแพทย์หรือ
อุตสาหกรรม  

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

240-674 การเรียนรู้ของเคร่ือง  
Machine Learning 

3((3)-0-6) 

การเรียนรู้แบบมีผูส้อน การถดถอยแบบเชิงเสน้ โมเดลแบบเสริม ค่าความคลา้ยสูงสุด  การเรียนรู้แบบ
แอกทีฟ การแยกประเภทขอ้มูล การถดถอยเชิงตรรกะ การปรับแต่งข้อมูล วิธีการแยกแยะข้อมูลด้วยเวกเตอร์
สนับสนุน การเลือกคุณลกัษณะ วิธีการรวบวิธีค  านวณ วิธีแบบบูสติงค์ ความซับซ้อน การลดความเส่ียง        เชิง
โครงสร้าง ความยาวของค่าคุณสมบติั โมเดลผสม การหาค่าประมาณความคลา้ยสูงสุดของพารามิเตอร์     การผสม
แบบมีเง่ือนไข การประมาณค่าความหนาแน่นแบบไม่มีพารามิเตอร์ การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน                 การ
แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มขอ้มูลแบบเลือกส่วนส าคญัและส่วนท่ีเป็นอิสระ โมเดลมาร์คอฟ โมเดลมาร์คอฟแบบ
ซ่อน โมเดลเชิงภาพ เครือข่ายเบยเ์ซียน ตวัอยา่งวินิจฉัยทางการแพทย ์การเรียนรู้แบบเสริมแรง สรุปผล กรณีศึกษา
จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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; real case 
studies from medical or industrial business sectors 

240-675 คอมพิวเตอร์วทิศัน์  
Computer Vision 

3((3)-0-6) 

หลกัการส าคญัทางดา้นคอมพิวเตอร์วิชนั การประมวลผลภาพในสองมิติ  การวิเคราะห์ผลภาพ การหา
ขอบ ลกัษณะส าคัญของวตัถุจากข้อมูลภาพ  การวิเคราะห์ภาพในโดเมนความถ่ีและการดัดแปลงภาพเพื่อการ
สงัเคราะห์ภาพดว้ย เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการสร้างส่ิงแวดลอ้มและวตัถุจริงในสามมิติ จากขอ้มูลท่ีมากกวา่หน่ึง
ภาพ การหาความลึกจากระบบกลอ้งสเตอริโอและโครงสร้างของส่ิงแวดลอ้มจากการเคล่ือนท่ีของกลอ้ง กรณีศึกษา
จริงจากภาคธุรกิจทางการแพทยห์รืออุตสาหกรรม  

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



240-676 วศิวกรรมขอ้มูล  
Data Engineering 

3((3)-0-6) 

แนะน าวิศวกรรมขอ้มูล, การท าความสะอาดขอ้มูล, อีทีแอล, ไปป์ไลน์ขอ้มูลอตัโนมติั, การบูรณาการ
ขอ้มูล, เอสคิวแอล และ โนเอสคิวแอล, สถาปัตยกรรมขอ้มูลขนาดใหญ่, การสตรีมขอ้มูล, ขอ้มูลเสมือน, แนวคิด
วทิยาการขอ้มูล การโปรแกรม กรณีศึกษา 

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

   
240-689 หวัขอ้พิเศษในระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์และระบบอจัฉริยะ 2 

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

หัวขอ้พิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทางสาขาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ
อจัฉริยะ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

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

 
รายวชิาสัมมนา 

200-501 สมัมนาวศิวกรรม 
Seminar in Engineering 

1(0-2-1) 

การค้นควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือหาข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวข้อทาง
วศิวกรรมในสาขาวิชาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน 
การเขียน และการน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ า
วชิา หรือคณาจารยส์าขาวชิา การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้สาขาวชิาเพ่ือมาแกปั้ญหา  

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

 
240-702    สมัมนา 2 (การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั) 

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

การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความกา้วหน้าทางวิชาการ ในหัวขอ้ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาฯ เพ่ือ
ฝึกฝนทกัษะการเขียนและการน าเสนอขอ้เสนอโครงการวจิยั  

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 สมัมนา 3 (การเขียนบทความวจิยั) 
Seminar III (Research Article Writing) 

1(0-2-1) 

การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความกา้วหน้าทางวิชาการ ในหัวขอ้ทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาฯ เพื่อ
ฝึกฝนทกัษะการเขียนและน าเสนอบทความวจิยั  

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 

 
รายวชิาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ระดบัปริญญาโท 
240-800  วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
21(0-63-0) 

คน้ควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
36(0-108-0) 

คน้ควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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

 
240-802 สารนิพนธ์ 

Minor Thesis 
6(0-18-0) 

ศึกษาคน้ควา้อิสระหรือศึกษาวิจยัอิสระในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใต้
การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียน  และเขียนสารนิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม  

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

 
 
 



ระดบัปริญญาเอก 
240-900 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
48(0-144-0) 

คน้ควา้วิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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 

 



 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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15. ดร.ไพจิตร  กชกรจารุพงศP์h.D. (Information Science), U. of Glasgow, U.K.,2555 
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