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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเนน้ผลิตดุษฎีบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 อธิบายและวพิากษเ์ก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีเชิงลึกท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                        
 

แบบ 1 
เนน้การท าวจิยัโดยท าวทิยานิพนธ์อยา่งเดียว 

แบบ 2 
ท าวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์และรายวชิาตาม

จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว ้
1.1 1.2 2.1 2.2 

48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลกัสูตร  
  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และแบบ 2 

 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการท าวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่กรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์อาจเสนอใหเ้รียนรายวชิาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ้โดยไม่นบัหน่วยกิต หลกัสูตรแบบ 1 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

   แบบ 1.1 หลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

   แบบ 1.2 หลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีท าวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และเรียนรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตท่ี ระบุไว ้
ส าหรับผู ้ท่ีไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจต้องเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรโดยไม่นบัหน่วยกิต หลกัสูตรแบบ 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

 แบบ 2.1 หลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   แบบ 2.2 หลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

โครงสร้างหลกัสูตร แบบ 1 
หมวดวชิา แบบ 1.1 แบบ 1.2 

หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาวทิยานิพนธ์ 
ระเบียบวธีิวจิยั 

- 
- 
48 

6 (ไม่นบัหน่วยกิต) 
2 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

- 
- 

72 
6 (ไม่นบัหน่วยกิต) 
2 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
 

โครงสร้างหลกัสูตร แบบ 2 

หมวดวชิา แบบ 2.1 แบบ 2.2 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 
สมัมนาวทิยานิพนธ์ 
ระเบียบวธีิวจิยั 

6 
6 
36 

6 (ไม่นบัหน่วยกิต) 
2 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

6 
18 
48 

6 (ไม่นบัหน่วยกิต) 
2 (ไม่นบัหน่วยกิต) 

รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 



  

 
1. หมวดวชิาบังคบั   6 หน่วยกติ  

344-711 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ   3(3-0-6) 
 Design and Analysis of Algorithms 
344-721 องคป์ระกอบระบบคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Computer Systems Organization 

2. หมวดวชิาเลือก   

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท                        6  หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาเลือกขา้งล่างน้ีไดทุ้กรายวชิา 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท 18 หน่วยกติ 
นกัศึกษาตอ้งเลือกอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
344-741 การออกแบบภาษาโปรแกรม  3(3-0-6) 
 Programming Language Design 
344-761 แนวคิดและการออกแบบระบบฐานขอ้มูล  3(3-0-6) 
 Database Systems Concepts and Design 
344-781 ภาษาฟอร์มลัและความซบัซอ้นเชิงค านวณ  3(3-0-6) 
 Formal Languages and Computation Complexity 
344-782 การวเิคราะห์เชิงตวัเลขและการประยกุต ์  3(3-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications 
344-783 คณิตศาสตร์ดีสครีตขั้นสูง  3(3-0-6)  
 Advanced Discrete Mathematics 
นกัศึกษาตอ้งเลือกอยา่งนอ้ย 15 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
344-712 วทิยาการเขา้รหสัลบั  3(3-0-6) 
 Cryptography 
344-713 ขั้นตอนวธีิเชิงววิฒันาการ  3(3-0-6) 
 Evolutionary Algorithm 
344-722 ทฤษฎีของระบบปฏิบติัการ  3(3-0-6) 
 Theory of Operating Systems 
344-731 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Computer Networks 
344-742 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ  3(3-0-6) 
 Object-Oriented Analysis and Design 
344-743 การโปรแกรมขั้นสูงส าหรับระบบฝังตวั  3(3-0-6) 
 Advanced Programming Technique for Embedded System 
344-751 วธีิการซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 
 Software Methodology 
344-762 วทิยาการขอ้มูล  3(3-0-6) 
 Data Science 



344-763 การวเิคราะห์เชิงโครงข่าย  3(3-0-6) 
 Networks Analytics 
344-764 การคลงัขอ้มูลและการท าเหมืองขอ้มูล  3(3-0-6) 
 Data Warehousing and Data Mining 
344-765 การเรียนรู้และการคน้คืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Learning and Retrieval 
344-771 ปัญญาประดิษฐแ์ละการแกปั้ญหา  3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence and Problem Solving 
344-772 โครงข่ายประสาทเทียม  3(3-0-6) 
 Artificial Neural Networks 
344-773 การเรียนรู้ของเคร่ือง  3(3-0-6) 
 Machine Learning    
344-774 การท าใหเ้ห็นภาพในเชิงวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 
 Scientific Visualization 
344-775 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วชินั  3(3-0-6) 
 Image Processing and Computer Vision 
344-784 การออกแบบระบบดิจิทลัท่ีทนตอ่ความผิดพร่อง  3(3-0-6) 
 Design of Fault-tolerant Digital Systems 
344-785 ทฤษฎีของการค านวณความเร็วสูงแบบขนาน  3(3-0-6) 
 Theory of High-speed Parallel Computation 
344-811 ขั้นตอนวธีิเชิงตวัเลขแบบขนาน  3(3-0-6) 
 Parallel Numerical Algorithms 
344-812 ระบบมลัติเอเจนท ์  3(3-0-6) 
 Multiagent Systems 
344-821 การวเิคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Computer Systems Analysis 
344-822 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย  3(3-0-6) 
 Distributed Computer Systems 
344-841 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  3(3-0-6) 
 Parallel Programming 
344-851 การจดัการโครงการซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่  3(3-0-6) 
 Large Scale Software Project Management 
344-893 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Science I 
344-894 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2  2(2-0-4) 
 Special Topics in Computer Science II       
หมายเหต ุนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
ในโครงการความร่วมมือ 20 สถาบนัไดโ้ดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 



3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36-72 หน่วยกติ 

344-901 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
344-902 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 Thesis 
344-903 วทิยานิพนธ์  72(0-216-0) 
 Thesis 
4. สัมมนาวทิยานิพนธ์   ไม่นับหน่วยกติ 

344-791 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 1  1(0-2-1) 
 Thesis Seminar I  
344-792 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 2  1(0-2-1) 
 Thesis Seminar II  
344-891 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 3   1(0-2-1) 
 Thesis Seminar III  
344-892 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 4  1(0-2-1) 
 Thesis Seminar IV  
344-991 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 5  1(0-2-1) 
 Thesis Seminar V  
344-992 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 6   1(0-2-1) 
 Thesis Seminar VI  

5. หมวดวชิาระเบียบวธีิวจิยั   ไม่นับหน่วยกติ 

344-793 ระเบียบวธีิวจิยั  2(2-0-4)  
 Research Methodology 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-711    การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ 
 Design and Analysis of Algorithms 

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

344-721        องคป์ระกอบระบบคอมพิวเตอร์ 
  Computer Systems Organization 

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

344-791        สมัมนาวทิยานิพนธ์ 1 
  Thesis Seminar I 

1(0-2-1)* 
 

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

344-793        ระเบียบวธีิวจิยั 
  Research Methodology 

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

344-902        วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903        วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

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

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-792       สมัมนาวทิยานิพนธ์ 2     

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

344-901         วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

- - 3(0-9-0) - 

344-902         วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

6(0-18-0) - - - 

344-903         วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx        วชิาเลือก 3 หน่วยกิตใหเ้ลือกจากรายวชิาต่อไปน้ี    
                      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) 

หมายเหต ุ* หมายถึง วชิาท่ีตอ้งเรียน แต่ไม่นบัหน่วยกิต 

 

 

 

 



ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-891         สมัมนาวทิยานิพนธ์ 3 

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

344-901     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

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

344-903     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-xxx      วชิาเลือก 
 Elective Course   

- - - 9(9-0-18) 

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

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-892     สมัมนาวทิยานิพนธ์ 4 

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

344-901     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- - 9(0-27-0) - 

344-902     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

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

344-903     วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

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

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901     วทิยานิพนธ์ 

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

344-902     วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

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

344-903     วทิยานิพนธ์ 
  Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-991     สมัมนาวทิยานิพนธ์ 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) 

หมายเหต ุ* หมายถึง วชิาท่ีตอ้งเรียน แต่ไม่นบัหน่วยกิต 

 

 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-901    วทิยานิพนธ์ 

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

344-902    วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

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

344-903    วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

344-992    สมัมนาวทิยานิพนธ์ 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) 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902    วทิยานิพนธ์ 

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

344-903    วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
344-902    วทิยานิพนธ์ 

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

344-903   วทิยานิพนธ์ 
 Thesis 

- 9(0-27-0) - - 

รวม - 9(0-27-0) - 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ* หมายถึงวชิาท่ีตอ้งเรียน แต่ไม่นบัหน่วยกิต 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO1: อธิบายและวิพากษ์เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีเชิงลึกที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษาได้เป็นอย่างดี 
1.1 บอกได้ถึงหลักการและทฤษฎีท่ี
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษาได้ 

1 . เน้ นหลั กการทางทฤษฎี  และ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหา
สาระของรายวิชานั้น ๆ
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง

ประเมินจาก 
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน
3. การรายงาน/แผนงาน
4. การน าเสนองาน
5. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

PLO2: วิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์
2.1 วิเคราะห์ประเมิน และทดสอบ
แ บ บ จ า ล อ ง ส า ร ส น เท ศ ท า ง
คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ได้ 

1. มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน
รวมทั้งการน าเสนอ
2. จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/
แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง
3. จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/
รายวิชาสัมมนา และรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกช่วงเวลา
ท่ีก าหนดอย่างสม่ าเสมอ

ประเมินจาก 
1. สอบข้อเขียน
2. การรายงาน/แผนงาน
3. การน าเสนองาน
4. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

2.2 คิดอย่างมี วิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

1. มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน
รวมทั้งการน าเสนอ
2. จัดกิจกรรมท่ีมีการอภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง

ประเมินจาก 
1. สอบข้อเขียน
2. การรายงาน/แผนงาน
3. การน าเสนองาน
4.การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

PLO3: สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.1 ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่ ข อ ง
สาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อเป็นฐานในการ
ค้นคว้า วิจัย 

1. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง
2. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ
problem-based learning

ประเมินจาก 
1. การท ารายงาน/แผนงาน
2. การน าเสนอ
3. การได้รับการตอบรับบทความ
วิจัยจากท่ีประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสารท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ กพอ.



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO3: สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3.2 ศึกษารวบรวมและสรุปประเด็น
ปัญหาและมีแนวคิดในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตรง 
2. ให้นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์  
ผลงานวิจัยต่างๆ ท่ีได้อ่าน เพื่ อหา
ประเด็นหลักในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 
3. ให้นักศึกษาออกแบบและท าการ
ทดลองเพื่อให้น าผลลัพธ์จากการ
ทดลองมาสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

ประเมินจาก  
1. ผลการทดลองท่ีสนับสนุนแนวคิด
ใหม่ 

PLO4: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง และไม่ละเมิดด้านการคัดลอกผลงาน Plagiarism 
4.1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและไม่ ละเมิ ด ด้าน 
Plagiarism 

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอน 
2. ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้
โปรแกรม Turnitinและ Plagiarism 

ประเมินจาก 
1. การส่งงาน/รายงาน 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม 

1. การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน 
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. การท างานเป็นทีม/การน าเสนอ 
 

4.4 ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหา

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
สถานการณ์ต่างๆท้ังในบทบาทของ
ผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก

ความรับผิดชอบ 

การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. การถาม/ตอบ/อภิปราย/แสดง
ความคิดเห็น 

4.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1. การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.6 ตระหนักในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

1. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึก
ความรับผิดชอบ 
2.ก าหนดปฏิทินการรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
ภาคการศกึษา 
 

ประเมินจาก 
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
3. การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

PLO5: สืบค้นข้อมูลข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
5.1 ประยุกต์ความรู้ทักษะและการ
ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการ
แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
2. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชงิตัวเลข 

5.2 ออกแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายผลงานได้อย่างเหมาะสม 
2. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาเชิงตัวเลข 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.3 สืบค้นตีความและประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหา 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูล 
2. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 

ประเมินจาก 
1. ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง อ้างอิงแหล่งท่ีมาที่
เชื่อถือได้ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออธิบาย 
อภิปรายและสรุปผลงานได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO6: แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
6.1 บูรณาการความรู้ในสาขา วิชาท่ี
ศึกษาและงานวิจัยกับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ 
Problem-based learning 

ประเมินจากการอภิปราย น าความรู้
ท่ีมีมาบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

PLO7: พูด เขียน และน าเสนอด้านเทคนิคแก่บุคคลทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ  
7.1 สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการ
เขียนพร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะ
การสื่อสารท้ังการพูด การฟัง การ
เขียน ในระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 

ประเมินจาก 
1. ทักษะการพูดในการน าเสนอ
ผลงาน 
2. ทักษะการเขียนรายงาน 
3. ทักษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จ านวนนักศึกษาที่ไปท าวิจัย
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำรค ำนวณ หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรนำนำชำต)ิ 

344-711   กำรออกแบบและวเิครำะห์ขั้นตอนวธีิ 3(3-0-6) 
Design and Analysis of Algorithms 

 โครงสร้างขอ้มูลขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีเก่ียวกบักราฟ  ขั้นตอนวิธีเก่ียวกบัเลขคณิต  ขั้นตอนวิธีเก่ียวกบัเรขาคณิต 
ปัญหาของสายอกัขระ  ขั้นตอนวธีิเชิงขนาน  เอน็พีบริบูรณ์ 

Advanced data structures; graph algorithms;  arithmetic algorithms; geometric algorithms; string 
problems; parallel algorithms; NP-completeness 
344-712   วทิยำกำรเข้ำรหัสลบั 3(3-0-6) 

Cryptography  
 หลกัการความปลอดภยัและความจ าเป็นของความปลอดภยั ภยัคุกคามและการโจมตีการประยกุตใ์ชว้ทิยาการ

เขา้รหัสลบัในปัจจุบัน ระบบรหัสลบั การวิเคราะห์การเขา้รหัสลบั ทฤษฎีจ านวนการเขา้รหัสลบัแบบดั้ งเดิม วิทยาการ
เขา้รหัสลบัแบบกุญแจสมมาตร วิทยาการเขา้รหัสลบัแบบกุญแจอสมมาตร การพิสูจน์ตวัจริงและฟังก์ชนัแฮช ลายมือช่ือ
ดิจิทลั วทิยาการเขา้รหสัลบัแบบจบัคู่ วทิยาการเขา้รหสัลบัในกลุ่มเมฆ การประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัขั้นสูง 

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  ขั้นตอนวธีิเชิงววิฒันำกำร 3(3-0-6) 

Evolutionary Algorithm 
 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ  ขั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม  การโปรแกรมเชิงพนัธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ

แบบหลายวตัถุประสงค ์
Evolutionary algorithm; genetic algorithm; genetic programming; multi-objective evolutionary algorithm 

344-721  องค์ประกอบระบบคอมพวิเตอร์       3(3-0-6) 

Computer Systems Organization 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ความข้ึนต่อกนัในการจดัองค์กรในการค านวณ ความเร็วและ

ตน้ทุน สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การออกแบบชุดค าสั่ง เคร่ืองท่ีท างานแบบท่อและแบบเวกเตอร์ การออกแบบชั้นของ
หน่วยความจ า ระบบปฏิบติัการ 

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   ทฤษฎขีองระบบปฏิบัตกิำร 3(3-0-6) 

Theory of Operating Systems 
 การป้องกนั  การส่ือสารและการประสานจงัหวะในระบบแบบกระจาย  ระบบของแฟ้มแบบกระจาย  ทฤษฎี

ของการปิดตาย  ทฤษฎีของความจ าเสมือน  การจดัการเสน้งานของหน่วยประมวลเด่ียวและหลายหน่วยประมวล 



 

  Protection; communication and synchronization in distributed systems; distributed file systems; 
deadlock theory; virtual memory theory; uniprocessor and multiprocessor thread management  
344-731   เครือข่ำยคอมพวิเตอร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 

  Advanced Computer Networks 
  โปรโตคอลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ินส่วนฮาร์ดแวร์  ขั้นตอนวิธีทางซอฟตแ์วร์ การจดัการขอ้ผิดพลาด การ
จัดเส้นทาง การควบคุมการไหล การติดต่อระหว่างแม่ข่ายและการติดต่อระหว่างแม่ข่ายกับเครือข่ายท้องถ่ินและการ
แกปั้ญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
  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   กำรออกแบบภำษำโปรแกรม        3(3-0-6) 

  Programming Language Design 
  การสร้างภาษา  ความสามารถในการขยายและการสรุปยอ่  การสนับสนุนเวลาในการท างาน  กระบวนการ
ออกแบบภาษา 
  Language constructs; extensibility and abstractions; runtime support;  language design process 
344-742  กำรวเิครำะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 3(3-0-6) 

  Object-Oriented Analysis and Design 
  แบบจ าลองเชิงวตัถุ การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟต์แวร์ วิธีการวิเคราะห์เชิงวตัถุ แบบจ าลองไดนามิกและ
แบบสถิต สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุ การสมัมนาเชิงวจิยั 
   Object-oriented model; software requirement analysis; object-oriented analysis approaches, dynamic and 
static modeling; software architecture; object-oriented software architecture design; research semina 
344-743   กำรโปรแกรมขั้นสูงส ำหรับระบบฝังตวั      3(3-0-6) 

  Advanced Programming Technique for Embedded System 
  ระบบฝังตวั อุปกรณ์อจัฉริยะ การพฒันาระบบปฎิบติัการส าหรับระบบฝังตวั การปรับแต่งระบบปฎิบติัการ
ส าหรับระบบฝังตวั การปรับปรุงประสิทธิภาพ การจดัการขอ้มูลมลัติมีเดียความละเอียดสูงบนระบบฝังตวั 
  Embedded system; smart object; embedded operating system development; embedded operating system 
customization; performance optimization; high definition multimedia handling for embedded system 
344-751   วธีิกำรซอฟต์แวร์          3(3-0-6) 

  Software Methodology 
  รากฐานของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ การแทนอยา่งมีแบบแผนในกระบวนการซอฟตแ์วร์ การใชค้วามมีแบบแผน
ในการสร้างส่ิงแวดลอ้มการท างานท่ีมีการวดัและก าหนดโครงสร้าง 
  Software engineering foundation; formal representations in the software process; us ing 
formalism in creating a measured and structured working environment 
344-761  แนวคดิและกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูล      3(3-0-6) 

  Database Systems Concepts and Design 
  แบบจ าลองของขอ้มูลขั้นสูง ฐานขอ้มูลเชิงนิรนยั ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายและหลาย
ฐาน  เทคโนโลยทีางฐานขอ้มูลล่าสุด 
  Advanced data modeling; deductive databases; object -oriented databases; distributed and 
multidatabases systems; emerging database technology 



 

344-762      วทิยำกำรข้อมูล    3(3-0-6) 
  Data Science 
  กระบวนการวทิยาการขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงตรวจสอบ การท าความสะอาดขอ้มูล การเรียนรู้แบบให้
ค  าแนะน า การเรียนรู้แบบไม่ใหค้  าแนะน า การใชภ้าพในการอธิบายขอ้มูล ระบบแนะน า ขอ้มูลขนาดใหญ่ วทิยาการขอ้มูล
และประเด็นดา้นจริยธรรม 
   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  กำรวิเครำะห์เชิงโครงข่ำย   3(3-0-6) 
  Networks Analytics  
  การจ าลองและขั้นตอนวิธีเก่ียวกับโครงข่าย รูปแบบการวดัความส าคัญของโหนดและความสัมพนัธ์
ในโครงข่าย ผลกระทบท่ีมีอิทธิพลและการดักจับกลุ่มข้อมูล แนวคิดการเช่ือมโยง วิวฒันาการของโครงข่าย 
แบบจ าลองการเกิดโครงข่าย แนวคิดและเคร่ืองมือ พ้ืนฐานทฤษฎีกราฟ 
   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  กำรคลังข้อมูลและกำรท ำเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
  Data Warehousing and Data Mining 
  แนวคิดและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล แบบจ าลองหลายมุมมอง รูปแบบและการออกแบบคลังข้อมูล 
ชนิดของคลังข้อมูลและการออกแบบคลังข้อมูล แนวคิดในการรวมกันของข้อมูลกระบวนการ และเทคนิค 
เคร่ืองมือการคลังข้อมูลและเทคโนโลยี พฒันาโครงสร้างข้อมูลหลายมุมมอง การท าเหมืองขอ้มูล 
   Data warehousing concepts and architecture; multidimensional data model; types of data 
warehouses and data warehouse design; data integration concepts, p rocesses, and techniques; data 
warehousing tools and technology; development of data cube technology; data mining 
344-765     กำรเรียนรู้และกำรค้นคืนสำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Learning and Retrieval 

 การคน้คืนสารสนเทศท่ีเป็นขอ้ความ การคน้คืนแบบบูลีน การสร้างดชันี การให้ค่าน ้ าหนกัของค า  แบบจ าลอง
ปริภูมิเวกเตอร์ การประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ เทคนิคการคน้คืนสารสนเทศส าหรับเว็บ การจ าแนกเอกสาร การ
จ าแนกขอ้มูลบนพ้ืนฐานของปริภูมิเวกเตอร์ การเรียนรู้ของเคร่ืองบนขอ้มูลเอกสาร 
 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   ปัญญำประดษิฐ์และกำรแก้ปัญหำ       3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence and Problem Solving 
  เทคนิคขั้นสูงส าหรับขั้นตอนวิธีการประมวลผลสัญลกัษณ์ วศิวกรรมความรู้ การแทนค่าและการจดัการความ
ไม่แน่นอน เอเจนทก์ารเรียนรู้ การแกปั้ญหาขั้นสูงดา้นปัญญาประดิษฐ ์
  Advanced techniques for symbolic processing; knowledge engineering; uncertainty 
representation and management; learning agents; advanced problem solving in artificial intelligence 
 
 



 

344-772   โครงข่ำยประสำทเทยีม         3(3-0-6) 
  Artificial Neural Networks 

  หลกัการขั้นมูลฐานของประสาทสรีรวทิยา แบบจ าลองของเซลลโ์ครงข่ายประสาทเทียม  ข่ายงานแบบชั้นเดียว
และหลายชั้น สหสัมพนัธ์ลดหลัน่ ข่ายงานเวียนบังเกิด การส่งแบบจดัระบบในตวัหน่วยความจ าสาระแบบสองทิศทาง 
เครือข่ายแบบเคาน์เตอร์พรอพาเกชนั ทฤษฎีอะแด็พทีฟ เรโซแนนซ์  ล าดบัตามช่วงเวลา การเรียนรู้เชิงลึก การสร้างโครงข่าย
ประสาทดว้ยฮาร์ดแวร์ แง่มุมต่างๆ ของการออกแบบเพ่ือทนต่อความผิดพร่อง 
  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   กำรเรียนรู้ของเคร่ือง         3(3-0-6) 

  Machine Learning 
   แนวคิด ทฤษฎี และวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผูส้อนโครงข่ายประสาทเทียม ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วิธีเคอร์เนล การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อนการแบ่งกลุ่มขอ้มูล การลดมิติ
ขอ้มูล การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบเสริมก าลงั การควบคุมแบบปรับตวัได้ การประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้เพื่อการแกปั้ญหา
ขั้นสูง 
   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   กำรท ำให้เห็นภำพในเชิงวทิยำศำสตร์      3(3-0-6) 

  Scientific Visualization 
  การศึกษาแบบจ าลองทางกายภาพ วธีิต่างๆ ในวทิยาการคณนา  แบบขอ้มูลสองและสามมิติ แผนของการแทน
การมองเห็นส าหรับขอ้มูลสเกลาร์ ขอ้มูลเวกเตอร์และขอ้มูลเซ็นเซอร์ วิธีการท าให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบ
ปริมาตร การเฝ้าสงัเกตเชิงภาพ การควบคุมการโตต้อบ 
  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  กำรประมวลผลภำพและคอมพวิเตอร์วชัิน      3(3-0-6) 

  Image Processing and Computer Vision 
  การประมวลผลสัญญาณและภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพในโดเมนเวลาและความถ่ี การแปลงทาง
เรขาคณิต การแบ่งยอ่ยภาพ ความสามารถในการมองเห็น การแทนวตัถุ การรู้จ า 
  Signal and image processing;  image  enhancement;  image filtering in time and frequency domain; 
geometric transformation; image segmentation; visual perception;  object representation; pattern recognition 
344-781   ภำษำฟอร์มลัและควำมซับซ้อนเชิงค ำนวณ      3(3-0-6) 

  Formal Languages and Computation Complexity 
  ออโตมาตาจ ากดัและภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาท่ีไม่ข้ึนกบับริบท เคร่ืองทัวริงและกลุ่มท่ี
สามารถนับไดแ้บบเวียนบงัเกิด ออโตมาตาท่ีมีขอบเขตเชิงเส้นและภาษาท่ีไวต่อบริบท  ปัญหาของความสามารถในการ
ค านวณและการหยดุ ปัญหาท่ีตดัสินไม่ได ้ฟังกช์นัเวยีนบงัเกิด  ล าดบัขั้นของชอมสกี  ความซบัซอ้นเชิงค านวณ 



 

  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  กำรวเิครำะห์เชิงตวัเลขและกำรประยุกต์      3(3-0-6) 

  Numerical Analysis and Applications 
  ระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าไอเกน้และไอเกน้เวกเตอร์  กระบวนวิธีเชิงตวัเลขส าหรับสมการเชิง
อนุพนัธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  กระบวนวธีิการหาค่าเหมาะท่ีสุดและทฤษฎีการประมาณค่า  กระบวนวธีิมอนติ
คาโลและการจ าลอง 
  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  คณิตศำสตร์ดสีครีตขั้นสูง       3(3-0-6)  

  Advanced Discrete Mathematics 
  การวิเคราะห์เชิงการจดัโครงสร้างไม่ต่อเน่ือง การคิดแบบขั้นตอนวิธี การประยุกต์ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
  Combinatorial analysis; discrete structures; algorithmic thinking; applications in Science and Computer 
Science 
344-784   กำรออกแบบระบบดจิทิลัทีท่นต่อควำมผดิพร่อง     3(3-0-6) 

  Design of Fault-tolerant Digital Systems 
  ตวัแบบของความผิดพร่อง การลงรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ กลไกการดักหาความผิดพร่องในระดับส่วน
จ าเพาะและในระดบัระบบ เทคนิคการจดัโครงการแบบใหม่ในระบบมลัติโปรเซสเซอร์ และในแถวล าดบัตวัประมวลผล
แบบวแีอลเอสไอ เทคนิคการทนต่อความผิดพร่องในซอฟตแ์วร์ การส ารวจระบบทนต่อความผิดพร่องท่ีใชใ้นทางปฏิบติั 
  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 
344-785   ทฤษฎขีองกำรค ำนวณควำมเร็วสูงแบบขนำน     3(3-0-6) 

  Theory of High-speed Parallel Computation 
  แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการค านวณแบบขนานและแบบท่อ ขอบเขตของเวลาและจ านวนหน่วย
ประมวลผลในประเภทต่างๆ ของการค านวณ ขอบเขตของตน้ทุนและความเร็วของเครือข่ายส าหรับการปรับต าแหน่งขอ้มูล 
หน่วยความจ าท่ีเขา้หาขอ้มูลไดโ้ดยไม่ขดัแยง้ ความคิดของระบบคอมพิวเตอร์โดยรวม 
  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  สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 1        1(0-2-1) 

  Thesis Seminar I  
  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 

  Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 



 

344-792   สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 2         1(0-2-1) 
  Thesis Seminar II  

  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 

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

  Research Methodology  
  บทบาทและความส าคญัของการวจิยั ประเภทของการวจิยั ลกัษณะการวจิยัในสาขา   อ่ืน ๆ การวจิยัทาง
วทิยาการคอมพิวเตอร์และวธีิการวจิยัประเภทต่าง ๆ กระบวนการวจิยัโดยทัว่ไป  การออกแบบการวจิยัและการทดลอง วธีิ
ทางสถิติส าหรับการวจิยั โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับช่วยในการวจิยั  การประเมินผลการวจิยัและการเขียนรายงานวจิยั การ
น าเสนอผลการวจิยัแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 
  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 
344-811   ขั้นตอนวธีิเชิงตวัเลขแบบขนำน        3(3-0-6) 

  Parallel Numerical Algorithms 
  ขั้นตอนวิธีเชิงตวัเลขส าหรับคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์และแบบขนาน ขั้นตอนวิธีแบบขนานส าหรับพีชคณิต
เชิงเส้นท่ีเก่ียวกบัการค านวณเชิงตวัเลข การจดัการเชิงตวัเลขส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและอนุพนัธ์ยอ่ย เทคนิคการ
หาค าตอบท่ีเหมาะท่ีสุดเชิงตวัเลข 
  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   ระบบมลัตเิอเจนท์          3(3-0-6) 

  Multiagent Systems 
  เอเจนท์อจัฉริยะ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเอเจนท์  การออกแบบกลไกและกลไกเชิงประสิทธิภาพ  ทฤษฎีเกม 
กฎเกณฑก์ารจดัสรรทรัพยากร การเจรจาต่อรองในระบบมลัติเอเจนทเ์ทคโนโลยมีลัติเอเจนทแ์ละการประยกุตใ์นงานวจิยัขั้น
สูง 
  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   กำรวเิครำะห์ระบบคอมพวิเตอร์        3(3-0-6) 

  Computer Systems Analysis 
  นโยบายของการจดัล าดบังาน ขั้นตอนวธีิการท าเพจจิง ระบบการจดัการทรัพยากรแบบหลายโปรแกรม ทฤษฎี
คิว แบบจ าลองเชิงวเิคราะห์ของระบบคอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 
  Scheduling policies; paging algorithms;  multiprogrammed resource management systems; 
queuing theory; analytical models of computer systems and application  
 
 



 

344-822   ระบบคอมพวิเตอร์แบบกระจำย        3(3-0-6) 
  Distributed Computer Systems 

  สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเขา้ถึงแฟ้มระยะไกล  ระบบท่ีใชข้อ้ความเป็นฐาน  รูปแบบลูกข่าย
และแม่ข่าย ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย การถอดแบบและความสอดคลอ้ง การควบคุมพร้อมกนั แบบจ าลองของการค านวณ
แบบกระจาย ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย 
  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 
344-841   กำรเขียนโปรแกรมแบบขนำน        3(3-0-6) 

  Parallel Programming 
  ประเด็นในการออกแบบและการพฒันาโปรแกรมแบบขนานส าหรับคอมพิวเตอร์แบบขนานประเภทต่าง ๆ  
แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ตามประเภทของเคร่ืองและการประยกุตใ์ชง้าน  แบบจ าลองตน้ทุน  การแกท่ี้ผิดและ
การประเมินคุณภาพการท างานของโปรแกรมแบบขนาน พร้อมดว้ยตวัอยา่งจากการประยกุต ์
  Issues in design and development of paralle l 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   กำรจดักำรโครงกำรซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่      3(3-0-6) 

  Large Scale Software Project Management 
  แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติัของการบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่  การโปรแกรมแบบทีม การวดั
คุณภาพและผลผลิตโดยเนน้การปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผน  และการพฒันาผลิตภณัฑข์องระบบการโปรแกรม 
  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   สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 3          1(0-2-1) 

  Thesis Seminar III  
  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 

  Topic on current issue in computer science and related to thesis 
344-892   สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 4         1(0-2-1) 

  Thesis Seminar IV 
  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 

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

  Special Topics in Computer Science I 
  อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัปัจจุบนัในหวัขอ้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Discussion on current research issues in computer science and related topics  
 



 

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

  อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัปัจจุบนัในหวัขอ้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และหวัขอ้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Discussion on current research issues in computer science and related topics  
344-901       วทิยำนิพนธ์                36(0-108-0) 

   Thesis   

  คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เปิดสอนภายใตก้ารควบคุม ดูแลของอาจารยท่ี์

ปรึกษา น าเสนอผลงานความกา้วหนา้ของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

  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       วทิยำนิพนธ์                48(0-144-0) 

   Thesis   

  คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เปิดสอนภายใตก้ารควบคุม ดูแลของอาจารยท่ี์

ปรึกษา น าเสนอผลงานความกา้วหนา้ของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

  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 
344-903       วทิยำนิพนธ์               72(0-216-0)  
  Thesis   

  คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีภาควิชาฯ เปิดสอนภายใตก้ารควบคุม ดูแลของอาจารยท่ี์

ปรึกษา น าเสนอผลงานความกา้วหนา้ของงานวิจยัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกส้ินภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

  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   สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 5         1(0-2-1) 
  Thesis Seminar V 

  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 

  Topic on current issue in computer science and related to thesis 
 
 



 

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

  หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน และเก่ียวข้องกับงานวิจัยซ่ึงจะพัฒนาเป็นงาน
วทิยานิพนธ์ต่อไป 
   Topic on current issue in computer science and related to thesis 
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