
ปริญญาโทแบบ 3 (แผน ข) 
 
หลักสูตรแผน ข จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต ประกอบดวย 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑติศึกษา ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

1.1. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
1.1.1.กระบวนวิชาบังคับ 13 หนวยกิต 

204711 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร    3 (3-0-6) 
204735 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี   3 (3-0-6) 
204753 ทฤษฎีการคํานวณ     3 (3-0-6) 
204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร  1 (1-0-2) 
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร   3 (3-0-6) 
 

1.1.2.กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต เลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

ทฤษฎี 
204752 ทฤษฎีและภาษาของการจําลอง    3 (3-0-6) 
204754 วิทยาการเขารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
204755 โครงขายประสาทและตรรกศาสตรแบบฟซซี  3 (3-0-6) 
204731 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี    3 (3-0-6) 
204741 หลักการภาษาโปรแกรม     3 (3-0-6) 
204742 การออกแบบและการสรางตัวแปลชุดคําสั่ง   3 (3-0-6) 

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
204714 แนวคิดข้ันสูงในระบบปฏิบัติการ    3 (3-0-6) 
204716 การประมวลผลแบบขนาน    3 (3-0-6) 
204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท    3 (3-0-6) 
204761 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 
204763 ระบบแบบกระจาย     3 (3-0-6) 

ระบบสารสนเทศ 
204722 การคนคืนสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
204723 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    3 (3-0-6) 
204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานขอมูล  3 (3-0-6) 
204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ    3 (3-0-6) 
204732 วิศวกรรมซอฟตแวร     3 (3-0-6) 



204733 การจัดการโครงงานซอฟตแวร    3 (3-0-6) 
204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา    3 (3-0-6) 
204764 ปญญาประดิษฐ      3 (3-0-6) 
204765 ระบบชํานาญการ     3 (3-0-6) 
204766 คอมพิวเตอรกราฟก     3 (3-0-6) 
204767 การประมวลผลภาพ     3 (3-0-6) 
204771 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต     3 (3-0-6) 
204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย     3 (3-0-6) 
204773 การพัฒนางานประยุกตบนเว็บ    3 (3-0-6) 
204774 เหมืองขอมูล      3 (3-0-6) 
204779 หัวขอพิเศษทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร   2 (2-0-4) 
204789 หัวขอพิเศษทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร   3 (3-0-6) 
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา 

1.2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถามี) ไมเกิน 6 หนวยกิต 
1.2.1.กระบวนวิชาบังคับ ไมมี 
1.2.2.กระบวนวิชาเลือก (ถามี) ไมเกิน 6 หนวยกิต 
เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ เชน สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา 

 
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี 
 

ข. วิทยานิพนธ 6 หนวยกิต 
      204798 การคนควาแบบอิสระ        6 

ค. กระบวนวิชาไมนับหนวยสะสม 
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย – ภาษาตางประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา – ในกรณีจําเปน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจํา
สาขาวิชาอาจแนะนําใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 
 204700 โครงสรางขอมูลและภาษาโปรแกรม และ/หรือ   2(2-0-4) 
 204701 เครือขายและระบบปฏิบัติการ     2(2-0-4) 

 

 

 



ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
 ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอ 
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบ 
อิสระหลัก 
 
หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ว.คพ.,204) 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ข 
 

 

ปการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ  
204711 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
204735 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี 3 หนวยกิต 
วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
 รวม 12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ  
204753 ทฤษฎีการคํานวณ 3 หนวยกิต 
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
 รวม 12 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 



ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

204791 สัมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 หนวยกิต 
204798 การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต 
วิชาเลือก  8 หนวยกิต 
 รวม 12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

204798 การคนควาอิสระ 3 หนวยกิต 
 สอบวิทยานิพนธ  
 รวม 3 หนวยกิต 

 

คาธรรมเนียม 
 
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตแบบเหมาจาย 
ฉบับปรับปรุงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 (www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/download.php) 

วิทยาการคอมพิวเตอร แผน ข ภาคปกติ 

คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท 

โดยแบงจายเปนรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา 

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

วิทยาการคอมพิวเตอร แผน ข ภาคพิเศษ 

คาธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท 

โดยแบงจายเปนรายภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา 

คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท 

 


