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ปรัชญาของหลกัสูตร 
จากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี เน้นการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) ท่ีเนน้พฒันาการผูเ้รียนในทุกๆดา้น  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้
ตอบรับปรัชญาดงักล่าวโดยออกแบบการเรียนการสอนโดยอิงกบัหลกั Outcome-based Education ท่ีมุ่งเนน้ให้มหาบณัฑิต
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย จดัการเรียนการสอนโดยอิงโจทยจ์ากการท างานจริงในรูปแบบ 
Work Integrated Learning และส่งเสริมให้น าองคค์วามรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพฒันานวตักรรม หรือองคค์วามรู้ใหม่
ได้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และตอบโจทย์ปัญหาของสังคมหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทลัไดใ้นอนาคต 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 อธิบายหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ได ้

1.1 อธิบายหลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
1.2 อธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหน่ึงในทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

PLO 2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือแกปั้ญหาเชิงวิชาการ อุตสาหกรรมหรือ
ชุมชนได ้

PLO 3 สร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมด้วยกระบวนการวิจัยจากการบูรณาการความรู้และทักษะในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได ้

PLO 4 ติดตามความกา้วหนา้ดา้นวชิาการและเทคโนโลยีทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และสามารถวเิคราะห์ สรุปประเด็นได้
ดว้ยตนเอง 

PLO 5 แสดงออกถึงการท างานเป็นทีมและส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
PLO 6 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวชิาการและวชิาชีพวทิยาการคอมพิวเตอร์ 



 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                36  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แผน ก 1  36 หน่วยกิต 

   - วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก   6 หน่วยกิต  
  - วทิยานิพนธ์  18 หน่วยกิต 
  แผน ก 2  36 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 
   - หมวดวชิาเลือก  18 หน่วยกิต  
 - สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวชิาระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) โดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

1. ชุดวชิาบังคบั   12 หน่วยกติ 

344 – 511  ชุดวชิาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม  6((4)-4-10) 
 Module: Computer Systems and Programming Concepts 
344 – 512  ชุดวชิาการออกแบบวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิและการประยกุต ์ 6((4)-4-10) 
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 

2. ชุดวชิาเลือก  (แผน ก 2 จ านวน 6 หน่วยกติ และแผน ข จ านวน 18 หน่วยกติ)                          

กลุ่มชุดวชิาด้าน ระบบอจัฉริยะ (Intelligent System) 
344–521 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐเ์พ่ือการแกปั้ญหา  6((4)-4-10) 
                 Module: Artificial Intelligence for Problem Solving 
344–522  ชุดวชิาแบบจ าลองของระบบมลัติเอเจนทแ์ละการประยกุต ์  6((4)-4-10) 
                Module: Modeling of Multiagent Systems and Its Implementing 
344–523  ชุดวชิาการเรียนรู้เชิงลึกและการค านวณเชิงววิฒันาการ    6((4)-4-10) 
       Module: Deep Learning and Evolutionary Computation 
344–524     ชุดวชิาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  6((4)-4-10) 
                 Module: Natural Language Processing 
344–525  ชุดวชิาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ดว้ยการเรียนรู้ของเคร่ืองเชิงสถิติ  6((4)-4-10) 
       Module: Computer Vision with Statistical Machine Learning 
344–626  ชุดวชิาหวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1   6((4)-4-10) 
       Module: Special Topic in Computer Science I 
กลุ่มชุดวชิาด้าน ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า (Next Generation Network) 
344–531 ชุดวชิาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง   6((4)-4-10) 
 Module: Internet of Everything 



344–532 ชุดวชิาระบบเครือข่ายและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์   6((4)-4-10) 
 Module: Networking and Cyber Security   
344–633 ชุดวชิาการโปรแกรมเพ่ือระบบการส่ือสารยคุใหม่ผา่นเครือข่ายไอพี    6((4)-4-10) 
 Module: Computer Programming for Next Generation IP Telecommunications 
344-634  ชุดวชิาหวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2    6((4)-4-10) 
 Module: Special Topic in Computer Science II 
กลุ่มชุดวชิาด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์และการจดัการ (Software Engineering and Management) 
344–541  ชุดวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอบ และการจดัการโครงการ  6((4)-4-10) 
 Module: Software Engineering, Testing and Project Management 
344–542 ชุดวชิากระบวนการทางธุรกิจ และการพฒันาซอฟตแ์วร์   6((4)-4-10) 
                  Module: Business Process and Software Development 
344–643  ชุดวชิาหวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3    6((4)-4-10) 
       Module: Special Topic in Computer Science III 
กลุ่มชุดวชิาด้านระบบสารสนเทศ (Information System) 
344–551 ชุดวชิาระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลย ี  6((4)-4-10) 
                 Module: Database Systems and Technology 
344–552 ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลและการคน้คืนสารสนเทศ  6((4)-4-10) 
                 Module: Information Retrieval, Data Analytics and Data Science Technique 
344–653  ชุดวชิาหวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 4   6((4)-4-10) 
                 Module: Special Topic in Computer Science IV 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ  
  สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

3. กลุ่มรายวชิาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์    

แผน ก 1 
344-602  วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 (Thesis) 
แผน ก 2 
344–601  วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 (Thesis) 
แผน ข 
344–603  สารนิพนธ์  6(0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
หมายเหต ุ
1. นกัศึกษาจะตอ้งเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ พร้อมช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม 
(ถา้มี) ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
2. คณะกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  
การสอบและการแต่งตั้งกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ใหด้ าเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษา
ชั้นบณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ-1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 



4. กลุ่มรายวชิาเสริมทกัษะการวจิยั  3 หน่วยกติ 

344–561 ระเบียบวธีิวจิยั *   3((3)-0-6) 
 (Research Methodology) 
 *รายวชิาไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก 1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
344–602  วทิยานิพนธ์   9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
344–561  ระเบียบวธีิวจิยั *   3  หน่วยกิต 
 (Research Methodology) 
ภาคการศึกษาที ่2 
344-602  วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
344–602  วทิยานิพนธ์   9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
ภาคการศึกษาที ่2 
344–602  วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม                36  หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ก 2 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
344–511  ชุดวชิาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม           6  หน่วยกิต  
 Module: Computer Systems and Programming Concepts 
344–561  ระเบียบวธีิวจิยั *   3  หน่วยกิต 
 (Research Methodology) 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
344–512  ชุดวชิาการออกแบบวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิและการประยกุต ์    6  หน่วยกิต  
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 
344–601  วทิยานิพนธ์  3  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
344 – 601  วทิยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
---  –  --- ชุดวชิาเลือก   6  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
344 – 601  วทิยานิพนธ์  9  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
  รวม                36  หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน ข 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 
344–511  ชุดวชิาระบบคอมพิวเตอร์และแนวคิดการโปรแกรม           6  หน่วยกิต   
 Module: Computer Systems and Programming Concepts 
344 – 561  ระเบียบวธีิวจิยั *   3  หน่วยกิต 
 (Research Methodology) 
ภาคการศึกษาที ่2 
344 – 512   ชุดวชิาการออกแบบวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิและการประยกุต ์   6  หน่วยกิต 
 Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 
---  –  --- ชุดวชิาเลือก  6  หน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 
---  –  --- ชุดวชิาเลือก                         12  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
344–603  สารนิพนธ์  6  หน่วยกิต 
 (Minor Thesis) 
  รวม                36  หน่วยกติ 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1  อธิบายหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัทางวทิยาการคอมพวิเตอร์ได้ 

PLO 1.1  อธิบายหลักการและ
ทฤษฎี พื้ นฐานทางวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ 
PLO 1.2  อธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางสาขา
ใดสาขาหนึ่ งในทางวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ 

1) ก ำหนดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ก่อน
เร่ิมเรียนเพื่อให้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของ
ทฤษฎีต่ำงๆในกำรท ำงำนจริง
2) เรียนรู้ทฤษฎีพ้ืนฐำนเชิงลึกถึงระดับ
คณิตศำสตร์เบ้ืองล่ำงของทฤษฎีนั้นๆผ่ำน
กำรบรรยำยและกำรท ำแบบฝึกหัดท่ีอิงกบั
กรณีศึกษำหรือโจทยจ์ำกสถำนกำรณ์จริง
3) เขียนรำยงำนสรุปควำมรู้ท่ีไดใ้นหัวขอ้
ท่ีตนเองเรียนรู้

1) สังเกตและสัมภำษณ์เพื่อประเมิน
ว่ำผู ้เรียนเข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นของ
ทฤษ ฎีต่ ำง  ๆ  ต่ อกำรท ำงำน จ ริง
หรือไม่มำกนอ้ยเพียงใด
2) ประเมินผำ่นกำรทดสอบขอ้เขียน
3) ประเมินคุณภำพรำยงำนและกำร
น ำ เส น อ ผ ล งำน ใน หั ว ข้อ ท่ี ไ ด้
ท ำกำรศึกษำ
4) ผลสะทอ้นกลบัจำกหน่วยงำนหรือ
ผู ้ประกอบกำรท่ีให้โจทย์ปัญหำท่ี
น ำมำใชใ้นกำรศึกษำวจิยั

PLO2  ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ และ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเชิง
วชิาการ อุตสาหกรรมหรือชุมชน
ได้ 

1) ศึกษำและรวบรวมปัญหำเชิงวิชำกำร
ด้ ำ น วิ ท ย ำ ก ำ ร ค อ ม พิ ว เต อ ร์ จ ำ ก
อุตสำหกรรม หรือชุมชุน
2) อภิปรำยปัญหำท่ีศึกษำเพื่อวิเครำะห์
และน ำเสนอแนวทำงแก้ไขโดยอำศัย
ค ว ำม รู้ท ำงค ณิ ต ศ ำส ต ร์  ส ถิ ติ  แล ะ
วทิยำกำรคอมพิวเตอร์
3) เขียนรำยงำนน ำเสนอแนวทำงกำร
แกปั้ญหำท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำ

1) สังเกตและสัมภำษณ์ผูเ้รียนว่ำได้
ท ำกำรศึกษำปัญหำจำกแหล่งใดและ
ด ำเนินกำรศึกษำรวบรวมปัญหำ
อยำ่งไร
2) ประเมินผ่ำนกำรอภิปรำยปัญหำ
ร่วมกนัระหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียนถึง
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำ
ของผูเ้รียน
3) ประเมินคุณภำพรำยงำนและกำร
น ำเสนอปัญหำและแนวทำงแก้ไข
ตำมท่ีไดศึ้กษำ
4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิและควำมพึง
พอใจของเจ้ำของโจทยปั์ญหำ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงของโจทยปั์ญหำ

PLO3  ส ร้ างองค์ความ รู้ห รือ
นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย
จากการบูรณาการความรู้และ
ทั ก ษ ะ ใน ส า ข า วิ ท ย า ก า ร
คอมพวิเตอร์ได้ 

1) เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ท่ีถูกตอ้ง
2) ประยกุตร์ะเบียบวธีิวิจยัท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อ
ก ำหนดโจทยปั์ญหำวิจยัและน ำเสนอวธีิท ำ
กำรวจิยัท่ีเหมำะสม
3) ท ำกำรวจิยัตำมแผนท่ีเสนอได้
4) สรุปผลวิจยั เขียนรำยงำนและน ำเสนอ
ได ้

1) สั ง เกตพฤติกรรมผู ้ เรี ยนและ
ผลงำนท่ีได้จำกกำรเรียนระเบียบวิธี
วจิยัทำงวทิยำกำรคอมพิวเตอร์
2) ประเมินคุณภำพของหัวขอ้วิจยัท่ี
เสนอว่ำได้คุณภำพและถูกต้องตำม
ระเบียบวธีิวจิยั
3) สังเกตและสัมภำษณ์ผูเ้รียนว่ำท ำ
วจิยัไดถู้กตอ้งและเป็นระบบหรือไม่
4) ประเมินรำยงำน บทควำมและกำร
น ำเสนอผลกำรวจิยั
5) ประเมินร่วมกับหน่วยงำนหรือ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผูป้ระกอบกำรภำยนอกวำ่ผลงำนของ
ผูเ้รียนไดคุ้ณภำพหรือไม่ 

PLO4  ติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีทาง
วิท ยาก ารคอมพิ ว เต อ ร์ แ ละ
สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็น
ได้ด้วยตนเอง 

1)  ฝึกกำรใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี
ส ำหรับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำด้ำน
วิ ช ำก ำรแ ล ะ เท ค โน โล ยี วิ ท ย ำก ำร
คอมพิวเตอร์ 
2) แนะน ำระบบคอร์สออนไลน์ทั้ งของ
ภำยใน (เช่น PSU MOOC) และภำยนอก
มหำวิทยำลัย  (เช่น  Coursera ) เพื่ อ ให้
นกัศึกษำสำมำรถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
3)  วิ เครำะห์บทควำม  งำนวิจัย  ห รือ
นวตักรรมตำมท่ีสืบคน้ 
4)  เขียนรำยงำนและน ำเสนอบทควำม 
งำนวจิยั หรือนวตักรรมตำมท่ีสืบคน้ 
5) ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยอียำ่งต่อเน่ือง 

1)  สังเกตและสัมภำษณ์เพื่อประเมิน
ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้ เค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ
สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องส ำหรับกำร
สืบค้นงำนวิจัย เทคโนโลยีและงำน
วชิำกำร 
2)  สัมภำษณ์ผู ้ เรียน เพื่ อประเมิน
ค ว ำมส ำม ำรถ ใน ก ำรวิ เค ร ำะ ห์
บทควำม งำนวิจัย หรือนวัตกรรม
ตำมท่ีสืบคน้ 
3)  ประเมินคุณภำพรำยงำนและกำร
น ำเสนอบทควำม  งำนวิจัย  ห รือ
นวตักรรมตำมท่ีสืบคน้ 
4)   ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น ส ะ ท้ อ น ก ลั บ แ ก่
คณำจำรยว์่ำเข้ำใจถึงควำมส ำคญัใน
ก ำร ติ ด ต ำม ค ว ำม ก้ ำวห น้ ำท ำง
เทคโนโลยมีำกนอ้ยเพียงใด 

PLO5  แสดงออกถึงการท างาน
เป็ น ที ม แ ล ะ ส่ื อ ส า ร ไ ด้ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

1)  กำรท ำงำนเป็นกลุ่มในรำยวชิำ/ชุดวชิำ 
2)  ฝึกกำรประสำนงำนกับชุมชนหรือ
หน่วยงำนภำยนอกเพ่ือติดต่อขอข้อมูล
หรือร่วมท ำวจิยั 
3)  ฝึกกำรเขียนรำยงำน น ำเสนอ และตอบ
ค ำถำมทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

1)  สังเกตและประเมินพฤติกรรมใน
กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
2)  ประเมินควำมสำมำรถในกำร
ประสำนงำนติดต่อกับชุมชนหรือ
หน่วยงำนภำยนอกด้วยตนเองของ
ผูเ้รียน 
3)  ประเมินคุณภำพกำรใชภ้ำษำไทย
และอังกฤษในกำรเขี ยนรำยงำน 
น ำเสนอ และตอบค ำถำมในรำยวิชำ/
ชุ ด วิ ช ำ เรี ยน ห รือ ก ำรน ำ เส น อ
วทิยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 

PLO6 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จ ริ ยธ ร รม ท างวิ ช าก าร แล ะ
วชิาชีพวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

1)  เรียนรู้ระเบียบวิธีและมำตรฐำนทำง
จริยธรรมเชิงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำน
วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 
2)  มอบหมำยงำนพร้อมก ำหนดเวลำส่ง
งำนเพ่ือฝึกวนิยัในกำรท ำงำนตรงต่อเวลำ 
3)  ฝึกกำรเขียนรำยงำนหรือบทควำมโดย
มีกำรอ้ำง อิ งข้อมู ลถู กต้อ งต ำมหลัก
จริยธรรม 
4)  ฝึกกำรอภิปรำยและรับฟังควำมคิดเห็น
ผำ่นกำรท ำงำนกลุ่มและกำรท ำงำนวจิยั 

1)  สังเกตพฤติกรรมระหว่ำงกำรท ำ
วิจยัว่ำผูเ้รียนเขำ้ใจหลกัจริยธรรมเชิง
วิ ช ำก ำร แ ล ะ วิ ช ำ ชี พ วิ ท ย ำก ำร
คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
2)  ประเมินควำมตรงต่อเวลำในกำร
ท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
3)  ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำร
อ้ำงอิงและกำรใช้ข้อมูลในรำยงำน 
บทควำม และงำนวจิยัของผูเ้รียน 
4)  สังเกตพฤติกรรมและทักษะใน
กำรอภิปรำย รับฟังควำมคิดเห็นและ
ปรับแนวคิดตำมสมควรในกำรท ำงำน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

กลุ่มและกำรท ำวจิยั 
5)  ป ระ เมิ น จ ำก ผลสะท้ อน จำก
ผูป้ระกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ีผูเ้รียน
ไดร่้วมงำนดว้ย 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำรค ำนวณ/หลกัสูตรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 

344–511  ชุดวชิำระบบคอมพวิเตอร์และแนวคดิกำรโปรแกรม         6((4)-4-10)  
Module: Computer Systems and Programming Concepts 

 ววิฒันาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรม การแทนขอ้มูล ระบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การประมวลผลค าสั่งหน่วยความจ า การด าเนินงานน าขอ้มูลเขา้/ออก ววิฒันาการของ
ภาษาการโปรแกรมและแนวคิดการออกแบบภาษา หลักการออกแบบภาษาและประเด็นการประเมิน กา รอธิบาย
วากยสมัพนัธ์และความหมาย โครงสร้างภาษาการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมประเภทต่างๆ  

Computer architecture evolution; computer organization and architecture; data representation;  computer 
hardware system;  Instruction set architectures; memory; I/ O processing and interrupts; evolution of programming 
languages and design concepts;  principle of language design and evaluation criteria; describing syntax and semantics; 
structures of programming languages; programming techniques;  
344–512  ชุดวชิำกำรออกแบบวเิครำะห์ขั้นตอนวธีิและกำรประยุกต์   6((4)-4-10)  

Module: Design and Analysis of Algorithms and Applications 
การวิเคราะห์เชิงเส้นก ากบั (แบบเวียนเกิดและไม่เวยีนเกิด) กรณีค่าท่ีดีท่ีสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเลวท่ีสุด เทคนิค

การคน้หาขอ้มูลและการเรียงล าดบั โครงสร้างขอ้มูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งแยกและการพิชิต ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ 
ขั้นตอนวิธีแบบพลวตั ขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม ปัญหาสายอกัขระ ปัญหาแบบเอ็น-พีคอมพลีต เคร่ืองสถานะจ ากดั ออโตมาตา
แบบกดลง ออโตมาตาท่ีมีขอบเขตเชิงเส้น เคร่ืองทวัริง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการค านวณกบัภาษาฟอร์มลั 
การประยกุตใ์ชอ้ลักอรึทึมในการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 

Asymptotic analysis (recursive and non-recursive); best case, average case, and worst case; searching and 
sorting techniques; advanced data structures; divide-and-conquer algorithms and recurrences; greedy algorithms; dynamic 
programming; randomized algorithms; and string problem; NP-complete problem, finite state machines, pushdown 
automata, linear bounded automata, turing machines, relationship between computability and formal languages, Problem 
solving in a selected case study scenario 
344–521  ชุดวชิำปัญญำประดษิฐ์เพ่ือกำรแก้ปัญหำ           6((4)-4-10) 

Module: Artificial Intelligence for Problem Solving 
การคน้หาแบบฮิวริสติก ขอบเขตปัญหา การเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผูส้อน การเรียนรู้แบบไม่มี

ผูส้อน การถดถอยเชิงเส้นและการถดถอยโลจิสติค  การจ าแนกขอ้มูลแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เวกเตอร์คุณลกัษณะและ
เวกเตอร์น ้ าหนัก การแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบเคมีน ตน้ไมต้ดัสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม เกรเดียนตดี์สเซนต และสโตแค
สติกเกรเดียนต์ดีสเซนต์ เจเนอรัลไลเซชัน ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน ข่ายงานเบย์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
คอมพิวเตอร์วทิศัน์ การแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้น 

Heuristic search; problem domain; machine learning; supervised learning; unsupervised learning; linear 
regression and logistic regression; linear and non-linear classification; feature vectors and weight vectors; k-means; 
decision tree; neural networks; gradient descent and stochastic gradient descent; generalization; support vector machine; 
Bayesian networks; natural Language processing;  computer vision; complex problem solving 



 

 
344–522  ชุดวชิำแบบจ ำลองของระบบมลัตเิอเจนท์และกำรประยุกต์              6((4)-4-10)  
 Module: Modeling of Multiagent Systems and Its Implementing 

เอเจนท์อจัฉริยะ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเอเจนท์ เทคโนโลยีเอเจนท์และการประยุกต ์การออกแบบกลไก 
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการประมูล การเจรจาต่อรองในระบบมลัติเอเจนท์ ขอ้ก าหนดเอเจนท์ท่ีมีเหตุผล ขอ้ก าหนดเป้าหมาย 
ขอ้ก าหนดหนา้ท่ีหลกั ขอ้ก าหนดชนิดและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเอเจนท ์ขอ้ก าหนดความสามารถ แผนงาน และเหตุการณ์ของ
เอเจนท ์การพฒันาระบบมลัติเอเจนท์ 

Intelligent agents; multiagent interactions; multiagent technologies and its applications, mechanism design, 
game theory,  auction theory;  negotiation in multiagent systems, Rational agents-specification, Goal-specification, 
Functionalities-specification, Agent-types and Interaction-specification, Capabilities-plans-events specification in agents, 
Implementing agent  systems 
344–523   ชุดวชิำกำรเรียนรู้เชิงลกึและกำรค ำนวณเชิงววิฒันำกำร      6((4)-4-10) 

Module: Deep Learning and Evolutionary Computation 
การหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดและฟังกช์นัความเสียหาย การแตกค่าแบบเอกฐาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบ

หลกั  การวิเคราะห์การจ าแนกประเภทเชิงเส้น การวิเคราะห์องคป์ระกอบอิสระแบบจ าลองผสมเกาส์เซียน  ขั้นตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรม การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม โครงข่ายชนิดฟังก์ชนัพ้ืนฐานแนวรัศมีแบบวงรี  การเรียนรู้เวกเตอร์ควอนไทเซซัน่ 
แผนท่ีจดักลุ่มตนเองปริภูมิคุณลกัษณะ  การจดัการขอ้มูลท่ีไม่สมดุล  โครงข่ายประสาทเทียม  การเรียนรู้เชิงลึก  โครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชนั  โครงข่ายประสาทแบบวนซ ้ า  การเรียนแบบเสริมก าลงั  แบบจ าลองการสร้างขอ้มูลใหม่  การ
ประเมินผลแบบจ าลอง  การเรียนรู้สตรีมขอ้มูล  การเรียนรู้แบบร่วมกนั  การนิยามปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกปั้ญหา  การ
ประยกุตข์องขั้นตอนวธีิการเรียนรู้เชิงลึก 

Loss functions and optimizations; singular value decomposition; principal component analysis; linear 
discriminant analysis; independent component analysis; Gaussian mixture model; Genetic algorithm; Genetic 
programming; radial basis function networks; learning vector quantization; self-organizing maps; feature spaces; 
imbalanced data handling; artificial neural networks; deep learning; convolutional neural networks; recurrent neural 
networks; reinforcement learning;  generative models; model evaluations; data stream learning; ensemble learning; 
problem formulation and solving; applications of deep learning algorithms  
344–524   ชุดวชิำกำรประมวลผลภำษำธรรมชำต ิ     6((4)-4-10) 
              Module: Natural Language Processing 

ความรู้โดยรวมเก่ียวกบัการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร์เชิงค านวณ การวิเคราะห์หน่วยค า การ
วเิคราะห์เชิงวากยสัมพนัธ์ การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์  และการวิเคราะห์เชิงสัมพนัธสาร   การใชเ้ทคนิคการเรียนรู้เคร่ือง
เพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยกุตใ์ชห้ลกัการการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Introduction to natural language processing, computational linguistic, morphological analysis, language 
models, syntactical analysis, semantic analysis and discourse analysis, machine learning approaches for natural language 
processing, natural language processing applications  
344–525   ชุดวชิำกำรมองเห็นของคอมพวิเตอร์ด้วยกำรเรียนรู้ของเคร่ืองเชิงสถิต ิ    6((4)-4-10) 
               Module: Computer Vision with Statistical Machine Learning 

พ้ืนฐานการประมวลผลภาพดิจิทลัและการประยกุต ์องคป์ระกอบของการมองเห็น การไดส้ัญญาณภาพ การ
สุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ การแปลงค่าความเขม้ ภาพสีดิจิทลัและพ้ืนฐานของการประมวลผลภาพสี การแปลงรูปภาพ



 

เชิงเรขาคณิต การแปลงพิกดัระหวา่งภาพใหต้รงกนั การกรองภาพเชิงพ้ืนท่ี การกรองภาพในโดเมนความถ่ี การลดสญัญาณ
รบกวน การปรับปรุงภาพเบลอ การบีบอดัขอ้มูลภาพ การตรวจหาขอบของวตัถุในภาพ การแบ่งแยกวตัถุในภาพ การสกดัหา
คุณลกัษณะพิเศษ ขอ้มูลและการแทนขอ้มูลดว้ยแบบ วิธีการตดัสินใจดว้ยวิธีทางสถิติ การจ าแนกวตัถุ การรู้จ ารูปแบบ การ
เรียนรู้แบบมีและไม่มีผูส้อน การวเิคราะห์ภาพเคล่ือนไหว 

Fundamentals of digital image processing and their applications; elements of visual perception; image 
acquisition; image sampling and quantization; intensity transformations; digital color and basic of color image processing; 
geometric image transformations; image registration; spatial filtering; filtering in frequency domain; noise removal; image 
de-blurring; image compression; edge detection; image segmentation; feature extractions; data and pattern representation; 
statistical decision methods; object classifications; pattern recognitions; supervised and unsupervised learning; motion 
analysis 
344 – 626  ชุดวชิำหัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 1     6((4)-4-10)  
 Module:  Special Topic in Computer Science I 

วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และท่ีมิไดร้ะบุในหลกัสูตรปัจจุบนั 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered by the regular curriculum 

344 – 531  ชุดวชิำอนิเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง                 6((4)-4-10) 
Module: Internet of Everything 
หลกัการของไอโออี องคป์ระกอบของไอโออี สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ไอโออี เซ็นเซอร์ส าหรับไอโออี 

ระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์ไอโออี ระบบเครือข่ายไอโออี การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบไอโออี  การออกแบบระบบ
ไอโออี  การพฒันาระบบไอโออี   การเรียนรู้เคร่ืองส าหรับอุปกรณ์ฝังตวัท่ีใชพ้ลงังานต ่า การประยุกต์ใชง้านไอโออีใน
สถานการณ์จริง  การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาของระบบไอโออี การวดัประสิทธิภาพของระบบไอโออี  

Internet of Everything concepts; IoE components; IoE architecture; IoE sensors; operating system of IoE; 
IoE network; IoE programming; designing an IoT system; machine learning for low powered embedded devices; practical 
application of IoE; debugging and solving problem in IoE 
344 – 532  ชุดวชิำระบบเครือข่ำยและควำมมัน่คงปลอดภัยทำงไซเบอร์    6((4)-4-10)  

Module: Networking and Cyber Security   
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรับส่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้การควบคุมความคบัคัง่ของขอ้มูล

เทคนิค การหาเส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การส่ือสารแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการ  ระบบช่ือโดเมน ปัญหาความมัน่คง
ของระบบอินเทอร์เน็ต  หลกัการความมัน่คง  รูปแบบความมัน่คง  ภยัคุกคามความมัน่คง วิธีการเขา้และถอดรหัสแบบ
ต่าง ๆ โพรโทคอลความมัน่คงท่ีใชใ้นระดบัระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริหารจดัการความมัน่คง 
จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกบัความมัน่คงของระบบเครือข่าย 

network architecture; reliable transmission; congestion control; routing techniques; wireless 
communication; quality of services;  domain name system;  internet security problems security principles; security 
models;  security threats;  cryptography;  security protocols in operating systems and computer networks;  security 
management;  legal and ethical issues in network security 
344–633  ชุดวชิำกำรโปรแกรมเพ่ือระบบกำรส่ือสำรยุคใหม่ผ่ำนเครือข่ำยไอพ ี   6((4)-4-10)  
                    Module: Computer Programming for Next Generation IP Telecommunications 

ทฤษฎีการส่ือสารผ่านเครือข่ายไอพี  โพรโทคอลส าหรับการส่ือสารผ่านเครือข่ายไอพี  การส่ือสารแบบ
มลัติมีเดียผ่านเครือข่ายไอพี การพฒันาโปรแกรมเพ่ือส่งขอ้มูลมลัติมีเดียผ่านระบบไอพีเบ้ืองตน้  การพฒันาและประยกุต์



 

โปรแกรมส่งขอ้มูลมลัติมีเดียเพ่ือแกปั้ญหาให้ผูใ้ช ้ระบบโอเพนซอร์สส าหรับการส่ือสารผ่านเครือข่ายไอพี  การติดตั้งและ
ใชร้ะบบโอเพนซอร์สส าหรับการส่ือสารเพ่ือตอบโจทยแ์ก่ผูใ้ช ้ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบส่ือสารผ่านเครือข่าย
ไอพี สถาปัตยกรรมโปรแกรมแบบกระจาย บลอ็กเชน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก 

IP telecommunication principle;  IP telecommunication protocol;  multimedia streaming over IP;   
computer programming for multimedia streaming over IP;    develop and apply multimedia streaming system for users;   
opensource system for next generation IP telecommunication;  installation and application of IP telecommunication 
opensource system for Users;   analysis of Performance of IP telecommunication system over IP;  distributed application 
architecture; blockchain; cloud computing; fog computing 
344–634  ชุดวชิำหัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 2     6((4)-4-10)  

Module: Special Topic in Computer Science II  
วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และท่ีมิไดร้ะบุในหลกัสูตรปัจจุบนั 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered by the regular curriculum 

344–541  ชุดวชิำวศิวกรรมซอฟต์แวร์ กำรทดสอบ และกำรจดักำรโครงกำร  6((4)-4-10) 
Module: Software Engineering, Testing and Project Management 
วฏัจักรชีวิตและรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์และ

สถาปัตยกรรม วิวฒันาการของซอฟตแ์วร์ เทคนิควิธีต่างๆส าหรับการทดสอบซอฟตแ์วร์  กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์ 
การวางแผนการทดสอบซอฟตแ์วร์ วงจรชีวิตของโครงการ กระบวนการและกิจกรรมในการจดัการโครงการ การวางแผน
โครงการ การประมาณขนาดและค่าใช้จ่าย การจัดการความเส่ียง การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการทีมงานและ
ทรัพยากร 

Software development life cycle and paradigms; requirements engineering; architectural and software 
design; software evolution and change management; techniques for testing software; software testing process; software 
testing plans; project life cycle; project management processes and activities; project planning; size and cost estimation; 
risk management; change management; resource and team management;  
344–542  ชุดวชิำกระบวนกำรทำงธุรกจิ และกำรพฒันำซอฟต์แวร์   6((4)-4-10)  

Module: Business Process and Software Development 
บทบาทของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ บทบาทของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ในมุมมอง

ของธุรกิจ หลกัการบัญชีเบ้ืองต้น หลักการของกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการ หลกัการและแนวคิดของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี หลกัการการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพ่ือสนบัสนุนกระบวนการธุรกิจ การวางแผน 
การวเิคราะห์ การออกแบบ และการพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Business role in business software usage; software engineering's perspectives of business; fundamental 
accounting principles; principle of business process and management; principle and concept of accounting information 
system; principle of accounting information system development to support business process; planning, analysis, 
designing and development business information system 
344–643  ชุดวชิำหัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 3      6((4)-4-10)  

Module: Special Topic in Computer Science III  
วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และท่ีมิไดร้ะบุในหลกัสูตรปัจจุบนั 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered by the regular curriculum 

 



 

344 – 551  ชุดวชิำระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลย ี     6((4)-4-10)  
 Module: Database Systems and Technology 

 วิวฒันาการของฐานข้อมูล แนวคิดของระบบฐานข้อมูล การออกแบบขอ้มูลในระดับแนวคิดและการ
ปรับปรุงโครงสร้าง การออกแบบฐานขอ้มูล ภาษาการสอบถามขอ้มูลและการจดัการกบัขอ้มูล การด าเนินงานกิจกรรม การ
ควบคุมการด าเนินงานพร้อม ๆ กนั การฟ้ืนสภาพฐานขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและดชันี การเมินประสิทธิภาพการสอบถาม 
ประเภทของฐานขอ้มูลไม่เชิงสัมพนัธ์ ฝึกประสบการณ์กบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และไม่เชิงสัมพนัธ์ โครงสร้างและการ
ออกแบบคลงัขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูลหลายมิติ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ  ประเด็นดา้น
จริยธรรมและสงัคมในฐานขอ้มูล 

Database revolution; database systems concepts; conceptual relational model and normalization; database 
design; query languages and manipulating data; transaction management; concurrency control; database recovery; data 
storage and indexing; query evaluation; types of NoSQL databases; hands-on experience with SQL and NoSQL databases; 
modeling and design of data warehouses; multi-dimensional data model, analysis tools to support decision makings; 
ethical and social issues in database 
344–552  ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรค้นคืนสำรสนเทศ    6((4)-4-10) 
                Module: Information Retrieval, Data Analytics and Data Science Technique 

วิทยาการขอ้มูล  วิธีการเก็บขอ้มูล  การเตรียมขอ้มูล  แนวคิด กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล  
การออกแบบการแสดงผลขอ้มูลเชิงภาพ  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบหลายมิติและกราฟ  ความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มูล การสกดัคุณลกัษณะ  การวดัระยะทางและความคลา้ย  การคน้คืนสารสนเทศ  การคน้คืนแบบบูลีน  การ
สร้างดัชนี  การให้ค่าน ้ าหนักค า  แบบจ าลองปริภูมิเวกเตอร์  การประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ  เทคนิคการคน้คืน
สารสนเทศส าหรับเวบ็  การจ าแนกขอ้ความ การวิเคราะห์แบบจ าแนกประเภท  การจ าแนกความคิดเห็น  การวิเคราะห์
ความรู้สึก  กรณีศึกษา 

Data science, data collection; data preparation; analytical concept, process and techniques; data 
visualization and design principles; data representation in multi-dimensions and graphs; data privacy; feature extraction; 
distance and similarity measures; information retrieval; boolean retrieval; index construction; term weighting; vector 
space model; evaluation in information retrieval; information retrieval techniques for the web; text classification; 
discriminant analysis; opinion classification, sentiment analysis; case study 
344–653  ชุดวชิำหัวข้อพเิศษทำงวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ 4     6((4)-4-10)  

Module: Special Topic in Computer Science IV 
วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และท่ีมิไดร้ะบุในหลกัสูตรปัจจุบนั 
Devoted to various interesting current topics in computer science not covered by the regular curriculum 

344–561  ระเบียบวธีิวจิยั      3((3)-0-6) 
(Research Methodology) 
บทบาทและความส าคญัของการวิจยั ประเภทของการวิจยั  ลกัษณะการวิจัยในสาขาอ่ืน ๆ  การวิจัยทาง

วทิยาการคอมพิวเตอร์และวิธีการวิจยัประเภทต่าง ๆ กระบวนการวิจยัโดยทัว่ไป  การออกแบบการวิจยัและการทดลอง วิธี
ทางสถิติส าหรับการวิจยั โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับช่วยในการวิจยั การประเมินผลการวิจยัและการเขียนรายงานวิจยั การ
น าเสนอผลการวจิยัแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 

Role and importance of research;  types of research;  research in other disciplines;   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 

344–601  วทิยำนิพนธ์      18(0-54-0) 

Thesis 
คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารควบคุม ดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยเสนอผลงานความกา้วหน้าของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research study on the topic of interested fields in computer science 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 

344–602  วทิยำนิพนธ์      36(0-108-0) 

Thesis 
คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารควบคุม ดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยเสนอผลงานความกา้วหน้าของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

 Research study on the topic of interested fields in computer science 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 

344-603  สำรนิพนธ์       6(0-18-0) 

Minor Thesis 
การศึกษาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง พฒันาโครงงานท่ีมีความเหมาะสมและน าเสนอผลงาน

ความกา้วหนา้ของงานโครงงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียน
สารนิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
Individual self study on an approved topic in computer science; completion of a substantial project required; the study 
progression should be presented to the committee regularly every semester; a report of the study must be written in an 
appropriate format 
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