
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
                       หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมจีน เป็นหลกัสูตรนานาชาติ โดยรับสมคัรตลอด
ปี นกัศึกษาจะไดค้น้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมผ่านการศึกษางานวิจยัและการจดัท าวิทยานิพนธ์ ในศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงกบักลุ่มวิชา
ทั้ง 2 ท่ีเลือกเรียน อนัไดแ้ก่ กลุ่มวิชาจีนศึกษา กลุ่มวิชาการจดัการวฒันธรรมชาติพนัธ์ุจีนโพน้ทะเล  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  10  คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2  
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์ 
4.รูปแบบการเรียน Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 59,000 บาท / ภาคการศึกษา  
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาท่ีนบัหน่วยกิต (Credit) - 12 
รายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 4 4 
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 24 

รวม 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  

       -   เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือ 
     -    เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ต ่ากว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการท างานวิจยัเก่ียวกบัสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ
มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือ 
            -  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 และมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 
         - มีผลการสอบวัดความ รู้ภาษาอังกฤษผ่ าน เกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาต่างประเทศของนกัศึกษาหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วนัรับสมคัรเขา้ศึกษา หรือมีผลสอบวดั
ความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์ระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานบัจากเขา้เรียน 

 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
            - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาดา้นคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.75 หรือ 
           - เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และมี
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์หรือมีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัสาขาวิชา
การคอมพิวเตอร์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือ 



- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยผ่านการเรียนวิชาดา้นคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือมี
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์หรือมีผลงานท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติ หรือมีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกบัสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ 
- มีผลการสอบวัดความ รู้ภาษาอังกฤษผ่ าน เกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง การประเมินทกัษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกโดยสอบผ่านไม่เกินกว่า 2 ปี ณ วนัรับสมคัรเขา้ศึกษา หรือมีผล
สอบวดัความรู้ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ท่ีระบุในประกาศภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษานบัจากเขา้
เรียน 

 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563      

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

- ใบสมคัรเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
- ส าเนาปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองการส าเร็จการศึกษา 
- ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) 
- หนงัสือรับรองการศึกษาและคุณสมบติัประจ าตวั (Recommendation) จากอาจารยผ์ูเ้คยสอน 

จ านวน 2 ท่าน 
- ส าเนาผลงานทางวิชาการท่ีเคยไดรั้บการตีพิมพ ์ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั (ถา้มี) 
- หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างาน ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติั (ถา้มี) 
- หลกัฐานแสดงผลการสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ไดแ้ก่ 

TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET หรือ PSU-TEP 
- Statement of Purpose (ภาษาไทย หรือ องักฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หนา้กระดาษ A4) 
- หลกัฐานการตอบรับจากอาจารยท่ี์ปรึษาวิทยานิพนธ์ (ถา้มี) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักฐานประกอบการรับสมัครส่งก่อนวันสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
8.1 ดร.จกัรพนัธ์ สัวบุตร E-mail: jakapan.su@phuket.psu.ac.th 
8.2 ผศ.ดร.วโรดม วีระพนัธ์ E-mail: warodom.w@phuket.psu.ac.th 
 
ลิงค์ที่เป็นประโยชน์อ่ืน ๆ 
ใบสมคัรทุนวิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
https://computing.psu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/10/CoC-ScholarshipApplication.pdf  
รายช่ือติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
https://www.computing.psu.ac.th/en/supervisor/  
 

 
 

https://computing.psu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/10/CoC-ScholarshipApplication.pdf
https://www.computing.psu.ac.th/en/supervisor/


 
 
ก าหนดการสอบ   

กำหนดการ 
วันและเวลาสอบ 

สถานที่สอบ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

1. รับสมัครทางอินเตอร์เนต็ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2566 

หลักสตูรจะแจ้ง
ผู้สมคัรโดยตรง 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ 
สอบสัมภาษณ ์

22 มิถุนายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 

3. สอบสัมภาษณ ์ 29 มิถุนายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 

4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษา 6 กรกฎาคม 2566 23 พฤศจิกายน 2566 

 

 
สาขาและหัวข้องานวิจัยของหลักสูตร ประกอบด้วย 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เช่น 

• กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยวิธี Agile 
• สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software Architecture and Design) 
• วิศวกรรมซอฟตแ์วร์เชิงประจกัษ ์(Empirical Software Engineering) 
• การปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software Process Improvement) 
• การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ (Software Maintenance) 
• วิศวกรรมฟอร์มอล (Formal Engineering) 
• การออกแบบและพฒันาแบบจ าลองและขอ้ก าหนดทางซอฟต์แวร์แบบฟอร์มอล (Formal Modeling and Specification) 
• การทวนสอบและทดสอบซอฟตแ์วร์ (Software Verification and Validation) 
• การทดสอบจากแบบจ าลอง (Model-based Testing) 

ส่ือดิจิทัล (Digital Media) เช่น 
• Serious Games 
• Interactive Media 
• Physics-based Animation 
• Human-Computer Interaction 
• Mobile Application 
• Architectural Visualization 
• Augmented and Virtual Reality 

 

 

 



ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เช่น 
• คอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer Vision) 
• การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
• การแทนความรู้ (Knowledge Representation) 
• การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 
• ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) 
• วิทยาการหุ่นยนต ์(Robotics) 
• เหมืองขอ้ความ (Text Mining) 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) เช่น 
• เครือข่ายเฉพาะกิจแบบไม่มีโครงสร้าง (Mobile Ad-hoc Networks) 
• เครือข่ายไร้สายเซ็นเซอร์ (Wireless Sensor Networks) 
• เครือข่ายเคล่ือนที่ (Network Mobility) 
• เครือข่ายเฉพาะกิจเคล่ือนที่ (Integration of Mobile Ad-hoc Networks and Network Mobility) 
• เครือข่ายยานพาหนะ (Vehicular Networking) 
• เครือข่ายเสมือน (Virtual Networks) 
• เครือข่ายของทุกส่ิง (Internet of Things) 

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เช่น 
• การท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
• คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) 
• ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย (Distributed Database) 
• ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

การค านวณแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
• สถาปัตยกรรมการค านวณแบบคลาวด ์(Cloud Computing Architecture) 
• การจดัการการจราจรส าหรับการค านวณแบบคลาวด ์(Traffic Management for Cloud Computing) 
• ประยกุตใ์ชก้ารค านวณแบบคลาวด ์(Cloud Computing Applications) 
• การค านวณแบบคลาวดท่ี์มีการเคล่ือนที่ (Mobile Cloud Computing) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น 
• การจดัการสารสนเทศ (Information Management) 
• การคน้คืนสารสนเทศ (Information Retrieval) 
• การสกดัสารสนเทศ (Information Extraction) 

 
 
 


