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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Programme in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Master of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย ส่วนเอกสาร ตาราและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ในปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
(4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จ)
1 รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์
Ph.D. (Computer Science )
The University of Wales College of
Cardiff (2539)
2 ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ
Ph.D. (Computer Science)
University of Alabama, U.S.A. (2544)
3 ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
Ph.D. (Computer Engineering )
The University of New South Wales,
Sydney Australia (2541)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ
ผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์นับเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาส
และภัยคุกคาม ทางด้านเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นร ะบบ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563
(ICT2020) ที่กาหนดทิศทางและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งต้องการ
บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยี ไร้สาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว นาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ จึงจาเป็นต้องใช้นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่
ช่วยพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้องกระทาในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสูตรนี้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและ
สากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจาเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และอย่างเป็นมืออาชีพ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในหัวข้อที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และการมุ่งสร้างบัณฑิต
ที่ดีและเก่ง รวมทั้งสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาเลือกต่าง ๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ต้องใช้ร่วมกัน (ถ้ามี)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและองค์การ
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญาและความสาคัญ
หลักสูตรมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความ
เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทาวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการบุคลากรของ
ประเทศด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์
1.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีค วามรู้ความสามารถทางด้านวิท ยาการคอมพิวเตอร์และสามารถนาไป ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพระดับสากล
1.2.2. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์อันนามาซึ่ง
ประโยชน์ของตนและสังคม
1.2.3. เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณค่าของประเทศ รวมทัง้ การธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาหลักสูตรให้คงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดับชาติและสากล

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ACM/IEEE
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ
องค์การภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ
- ติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
- สารวจความพึงพอใจของหลักสูตรจากผู้สาเร็จ
การศึกษา
- สารวจความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
- มีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
กับองค์การหน่วยงานนอกคณะทัง้ ใน
และต่างประเทศ
- มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี
- มีรายงานการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้สาเร็จการศึกษา
- มีรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจั ด การศึ กษาเป็ น แบบทวิ ภาค ให้ เ ป็น ไปตามระเบีย บมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี ว่ าด้วยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จันทร์ – ศุกร์
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคณาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
2.2.3 มีคุณสมบัติอนื่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาบางรายอาจขาดทักษะการวิจัย ตลอดจนเนื้อหาวิชาในขั้นสูง ถึงแม้ว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตรงในด้านนี้ แต่
เนื่องจากเนื้อหาวิชาต้องใช้ประสบการณ์การวิจัย เพื่อสามารถทาการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ นักศึกษาที่ขาดประสบการณ์การวิจัยจึง
อาจมีปัญหาในการเรียน นอกจากนี้นักศึกษาอาจมีอุปสรรคการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสาร ตาราหนังสือ สื่อการสอน และข้อสอบ
2.4. กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดคอร์สความรู้พื้นฐานการทาวิจัยขั้นพื้นฐาน
2.4.2 จัดให้มี Tutor ติวบางรายวิชาควบคู่ขนานกับการเรียนการสอน
2.4.3 จัดให้มีการเรียนการสอนและเปิดคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้นให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรม
2.4.4 จัดให้มีการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อการศึกษาทบทวน
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
จานวนรับ
10
10
10
10
10
ยอดรวม
10
20
20
20
20
คาดว่าจะจบการศึกษา
10
10
10
10
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2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

250,000

750,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ค่าลงทะเบียน

198,000

594,000

792,000

792,000

792,000

เงินทีค่ ณะสนับสนุน

219,180

615,737

835,135

944,030

1,013,610

รวมรายรับ

667,180

1,959,737

2,627,135

2,736,030

2,805,610

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

330,000
132,180
150,000
612,180

1,019,997
379,740
450,000
1,769,097

1,422,015
495,120
600,000
2,517,135

1,530,910
495,120
600,000
2,626,030

1,600,490
495,120
600,000
2,6 5 610

ข. งบลงทุน

55,000

110,000

110,000

110,000

110,000

667,180

1,959,737

2,627,135

2,736,030

2,805,610

10

20

20

20

20

66,718

97,987

131,357

136,801

140,281

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวด เงิน

รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
*

หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 114,628.8 บาทต่อปี

2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจาหลักสูตร รวมทั้ง
2.8.1 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร
2.8.2 รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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แผน ก 2
แผน ก 2
(วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต)
6
6
หน่วยกิต
18
6
หน่วยกิต
12
24
หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์
3.1.3. รายวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
CSC
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลขหลักสิบแสดงกลุ่มวิชา ดังนี้ จัดแนวด้านล่าง
0-1
แทน
วิชาบังคับ
2-6
แทน
วิชาเลือก
7-8
แทน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
9
แทน
หมวดวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 หมวดวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
CSC 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research Methodology in Computer Science
CSC 602
สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science
 หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต กรณีลงวิชา CSC 700
18 หน่วยกิต กรณีลงวิชา CSC 701
CSC 620
ทฤษฎีการคานวณ
Theory of Computation
CSC 621
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีขั้นสูง
Advanced Design and Analysis of Algorithms
CSC 622
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Architecture and Organization
CSC 623
ระบบปฏิบัติการขัน้ สูงและการโปรแกรมระบบ
Advanced Operating Systems and Systems Programming
CSC 624
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Engineering
CSC 625
ระบบฐานข้อมูลขัน้ สูง
Advanced Database Systems
CSC 626
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง
Advanced Computer Graphics
CSC 627
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
Advanced Object-Oriented Analysis and Design

3(3-0-9)
3(1-4-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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CSC 628

การสร้างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
CSC 629
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Parallel Algorithms
CSC 630
เครือข่ายขั้นสูง
Advanced Networking
CSC 631
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
Advanced Artificial Intelligence
CSC 632
การโปรแกรมเอกซ์เอ็มแอล
XML Programming
CSC 633
การค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บขัน้ สูง
Advanced Information Retrieval and Web Search
CSC 634
เทคโนโลยีการโน้มน้าว
Persuasive Technology
CSC 635
การวิเคราะห์สมรรถนะเครือข่าย
Network Performance Analysis
CSC 636
เหมืองข้อมูลขัน้ สูง
Advanced Data Mining
CSC 637
ตรรกศาสตร์คลุมเครือและเครือข่ายใยประสาท
Fuzzy Logic and Neural Networks
CSC 638
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
CSC 639
ระบบงานแบบเคลื่อนที่
Mobile Application
CSC 671
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Workshop I
CSC 672
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Computer Science Workshop II
CSC 690
การศึกษาอิสระ
Independent Study
CSC 691
หัวข้อพิเศษ 1
Special Topics I
CSC 692
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topics II
หรือวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจาหลักสูตร
 วิทยานิพนธ์
CSC 700
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-9)
3(2-2-9)
3(1-4-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

24 หน่วยกิต
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CSC 701

วิทยานิพนธ์
Thesis
3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการเรียนการสอน แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
(3
CSC 602
สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
(1
CSC XXX
วิชาเลือก
3
(3
รวม
9
(7
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC XXX
วิชาเลือก
3
(3
CSC 700
วิทยานิพนธ์
6
(0
รวม
9
(3
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC 700
วิทยานิพนธ์
9
(0
รวม
9
(0
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC 700
วิทยานิพนธ์
9
(0
รวม
9
(0
3.1.4.2 แผนการเรียนการสอน แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
(บรรยาย
CSC 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
(3
CSC 602
สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
(1
CSC XXX
วิชาเลือก
3
(3
รวม
9
(7
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย)
CSC XXX
วิชาเลือก
3
(3
CSC XXX
วิชาเลือก
3
(3
CSC 701
วิทยานิพนธ์
3
(0
รวม
9
(6
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่1
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC XXX วิชาเลือก
3
(3
CSC XXX วิชาเลือก
3
(3
CSC 701
วิทยานิพนธ์
3
(0
รวม
9
(6
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2
หน่วยกิต (บรรยาย
CSC XXX วิชาเลือก
3
(3

12 หน่วยกิต

ปฏิบัติ
0
4
0
4
ปฏิบัติ
0
12
12
ปฏิบัติ
18
18
ปฏิบัติ
18
18
ปฏิบัติ
0
4
0
4
ปฏิบัติ
0
0
6
6
ปฏิบัติ
0
0
6
6
ปฏิบัติ
0

ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
9)
27)
ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
24)
33)
ศึกษาด้วยตนเอง)
36)
36)
ศึกษาด้วยตนเอง)
36)
36)
ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
9)
27)
ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
12)
30)
ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
12)
30)
ศึกษาด้วยตนเอง)
9)

9
CSC XXX

วิทยานิพนธ์
รวม

6
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3.1.5. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สูงสุด
การศึกษา
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จ)
1 นายกิตติชัย ลวันยานนท์
Ph.D.
The University of
(Computer Science) Wales College of
Cardiff (2539)
2 นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ
Ph.D.
University of
(Computer Science) Alabama
(2544)
3 นายประเสริฐ คันธมา
Ph.D.
The University of
นนท์
(Computer
New South Wales
Engineering)
(2551)

(0
(3

12
12

24)
33)

ภาระงานสอน
ตาแหน่ง
วิชาการ 2554 2555 2556

2557

รศ.

12

12

ผศ.

12

12

12

12

ผศ.

12

12

12

12

ผศ.

12

12

12

12

ปร.ด.
มหาวิทยาลัย
12
(วิทยาการ
เทคโนโลยีพระจอม
คอมพิวเตอร์)
เกล้าธนบุรี (2552)
หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร)
3.2.2. อาจารย์ประจา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ตา
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
สูงสุด
การศึกษา
แหนง
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จ)
วิชาการ
1 นายชลเมธ อาปณิกานนท์
Ph.D. (Electrical The Georgia Institute
and Computer
of Technology (2547)
Engineering)
2 นายณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์
Ph.D.
The Graduate Center,
(Computer Science) City University of New
York (2549)
3 นายนิพนธ์ เจริญกิจการ
Ph.D.
University of
รศ.
(Information
Toronto(2539)
Systems)

12

12

12

4

นายเกรียงไกร ปอแก้ว

5

นางสาวอุมาพร สุภสิทธิ
เมธี

Ph.D.
The University of
(Computer Science) Illinois at UrbanaChampaign (2540)

12

12

ภาระงานสอน
2554 2555 2556 2557
12

12

12

1

12

12

12

12

12

12

12

12
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4

นายบวร ปภัสราทร

วศ.ด.
จุฬาลงกรณ์
รศ.
12
12 12 12
(วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย(2532)
สื่อสาร)
5 นายบัณฑิต วรรธนาภา
วศ.ด.
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
12
12 12 12
(วิศวกรรมอุตสา เอเชีย (2547)
หการ)
6 นายพรชัย มงคลนาม
Ph.D.
Arizona State
12
12 12 12
(Computer Science) University (2546)
7 นายวชิรศักดิ์ วานิชชา
Ph.D.
Japan Advanced
ผศ.
12
12 12 12
(Information
Institute of Science and
Science)
Technology (2547)
8 นางสาววิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
12
12 12 12
(เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สารสนเทศ)
(2551)
9 นายวิเชียร ชุติมาสกุล
Ph.D.
University of
รศ.
12
12 12 12
(ComputerScience) Sheffield(2537)
10 นางสาวสุรีย์ ฟูนิลกุล
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
12
12 12 12
(เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สารสนเทศ)
(2551)
11 นายโอฬาร โรจนพรพันธุ์
Ph.D.
The University of New
12
12 12 12
(Electrical
South Wales (2550)
Engineering)
12 Asst.Prof.Dr.Jonathan Hoy in
Ph.D.
University of Toronto, ผศ. (IT) 12
12 12 12
Chan
(Chemical
Canada (2538)
Engineering)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2. ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุง
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะ
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์ และประโยชน์
ที่จะได้ มีขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการ
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แก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. ช่วงเวลา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
5.4. จานวนหน่วยกิต
12, 24 หน่วยกิต
- ในกรณี่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนวิชา CSC 700 วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต จะต้องแจ้งความจานงตั้งแต่ แรกเข้า และต้องมีผลการ
เรียนในระดับปริญญาตรี ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือมีผลงานวิจัย หรือผลงานอื่นที่แสดงถึง
ศักยภาพในเชิงวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
5.5. การเตรียมการ
นักศึกษาที่ลงรายวิชาบังคับครบและมีความประสงค์จะทาวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะมีการคณะกรรมการสอบ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา
จากนั้นนักศึกษามีการรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ โดยนักศึกษาต้องได้รับ
การตอบรับผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ทั้งนี้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและคณะกรรมการภายใน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผล
-ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชา CSC 700 วิทยานิพนธ์ 24 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือดีกว่าอย่างน้อย 2 ฉบับ หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือดีกว่าอย่างน้อย 1 ฉบับ
-ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชา CSC 701 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือดีกว่าอย่างน้อย 1 ฉบับ
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษเพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษา
- เอกสาร ตาราเรียน และข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

ความเป็นผู้นา รับผิดชอบ และมีวนิ ัย

- มีการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการกาหนดบทบาทความเป็นผู้นาและผู้ตาม เพื่อให้
นักศึกษาปรับบทบาทได้
- กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน
- สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียน
- การใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพือ่ พัฒนาสังคม ให้เข้าใจถึงผลกระทบต่าง ๆ และ
การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ขอ้ สรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
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จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ
(2) มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเขียนรายงาน และนาเสนอผลงานทีเ่ คารพในสิทธิของตนและผู้อื่น และเป็นประโยชน์ตอ่
วงการวิชาการ
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความเป็นผู้นาในความคิดวิเคราะห์วิจัย
2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษา และการนาเสนอผลงานวิจัยตาม กาหนดระยะเวลา และการ
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)
(2) การอ้างอิงแหล่งความรู้ทนี่ ามาสนับสนุนการวิจัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทฤษฎีทสี่ าคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง (ถ้ามี)
(3) การนาเสนอผลงานจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
(4) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ทไี่ ม่คาดคิดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
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และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัตทิ ี่
มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์
(2) การอภิปรายกลุ่มวิจัย
2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานวิจัยในชั้นเรียน และการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
(2) สังเกตพฤติกรรม
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า วิจัย เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) การใช้กรณีศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
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2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้คน้ คว้า วิจัย เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือน จริง และนาเสนอการ
แก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม
(3) การเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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CSC 625 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
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o

o





o

o



o

o

o

o

o



o

o

o

CSC 626 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขนั้ สูง
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CSC 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
CSC 602 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
CSC 620 ทฤษฎีการคานวณ
CSC 621 การออกแบบและวิเคราะห์ขนั้ ตอนวิธีขนั้ สูง
CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขนั้
สูง
CSC 623 ระบบปฏิบัติการขั้นสูงและการโปรแกรม
ระบบ
CSC 624 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง

CSC 627 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
อ็อบเจกต์ขั้นสูง
CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์
CSC 629 ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

CSC 630 เครือข่ายขัน้ สูง
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o

o
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o

o



o

o

o

CSC 631 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอ็มแอล
CSC 633 การค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บขั้น
สูง
CSC 634 เทคโนโลยีการโน้มน้าว
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CSC 635 การวิเคราะห์สมรรถนะเครือข่าย

o


o

o

o

o

o

CSC 636 เหมืองข้อมูลขั้นสูง
CSC 637 ตรรกศาสตร์คลุมเครือและเครือข่ายใยประสาท
CSC 638 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
CSC 639 ระบบงานแบบเคลื่อนที่
CSC 671 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
CSC 672 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
CSC 690 การศึกษาอิสระ
CSC 691 หัวข้อพิเศษ 1
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o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

CSC 692 หัวข้อพิเศษ 2
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o

o

CSC 700 วิทยานิพนธ์





































CSC 701 วิทยานิพนธ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ขอ้ สรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผอู้ ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
ทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ทไี่ ม่คาดคิดทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้
อย่างมีนัยสาคัญ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้ วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุม่ บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
2.2. การทวนสอบหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการณ์ได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถาน ประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ดังต่อไปนี้
(1) แต่ละรายวิชาบังคับต้องได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 2.5 จากระบบ 4
(2) สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศ และ/หรื อ แนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ
และหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษา การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย
(2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรียนการสอน
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะจะกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม
และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบ
- หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ
โดยอาจารย์และนักศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็น
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ
แห่งชาติ
ผู้นาในการสร้างองค์
5 ปี
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
- กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก และ/หรือ เป็นผู้มี ประจา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่งทางวิชาการ หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์ และการพัฒนา
- กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
อบรมของอาจารย์
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง - ผลการประเมินการเรียนการสอน
เรียนที่สร้างทั้งความรู้
- ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ความสามารถในวิชาการ
- มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และ - ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
- ตรวจสอบและปรับปรุง
- จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจยั
คณะฯทุกปี
หลักสูตรให้มคี ุณภาพ
งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
มาตรฐาน
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
- มีการประเมินมาตรฐาของ - ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูส้ าเร็จ - ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
การศึกษา
การศึกษาทุกปี
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
บริหารจัดการงาน
บริหารจัดการด้าน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
สานักงาน
การเรียนการสอน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
86
284
1
2
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
2
17
2
3
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
20
8
3
4
เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล
1
4
5
อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
8
5
6
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector)
5
30
6
7
เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
1
15
7
8
เครื่องสแกนเนอร์
4
3
8
9
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board)
3
9

21
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กล้องดิจิทัล
6
3
10
กล้องวีดิทัศน์
2
2
11
เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier)
23
12
ไมล์โครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
26
13
เก้าอี้ (ห้องเรียน)
575
14
ระบบกล้องวงจรปิด (Closed-circuit Television)
35
15
ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control)
38
16
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
4
17
ระบบปรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย (Host Bus Adapter)
4
18
ระบบเครือข่าย LDAP Server (ระบบเครือข่ายสาหรับการ
19 จัดการบัญชีรายชื่อ)
1
19
20 ระบบบริหารจัดการงานพิมพ์
1
20
21 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1 Terabyte)
2
21
22 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document System)
1
22
23 เครื่องแม่ข่ายสาหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง
1
23
24 การเช่าเครื่องแม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
4
24
25 สถานีเครือข่ายไร้สาย (Access Point Wireless LAN)
11
17
25
26 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Layer 3 Switch)
1
26
27 เครื่องเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟต์แวร์
1
27
28 ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
1
28
29 เน็ตเวิร์กสวิตซ์ (Network Switch)
27
29
จานวนสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ประเภท
ลาดับ
สื่อการเรียนรู้
หมวด
ไทย
ต่างประเทศ
รวม
1 หนังสือ (เล่ม)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
701
4,223
4,924
2 วารสาร (เล่ม)
วิทยาการคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
1,163
907
2,170
3 วิทยานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ และ/หรือโครงงานระดับ
784
784
โครงงาน (เล่ม)
บัณฑิตศึกษา
โครงงานระดับปริญญาตรี
791
791
4 ซีดีรอม (แผ่น)
ซีดีรอมการศึกษา
5,989
5,989
5 ดีวีดีรอม (แผ่น)
ดีวีดีรอมการศึกษา
827
827
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สานั กหอสมุ ด ในการจั ด ซื้ อ หนัง สื อ และต าราที่ เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ การให้ อ าจารย์ แ ละนั กศึ กษาได้ ค้ น คว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้
สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่ วนของคณะจะมี ห้ อ งสมุ ด ย่ อ ย เพื่ อ บริ ก ารหนั ง สื อ ต ารา หรื อ วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้ อ งจั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัด ให้ มีห้ องเรี ย น ห้อ งปฏิบั ติการ 1. . จัดให้มีห้องมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งานอย่าง 1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อ
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้ ง ในการสอน การบั น ทึ กเพื่ อ
หัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทาง
เตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
การเรี ย นรู้ ที่ เ พี ย บพร้ อ ม เพื่ อ 2.จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ การที่ มี เ ครื่ อ งมื อ วิ ช าชี พ ที่
หัวนักศึกษา
ส นั บ ส นุ น ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ทันสมัยในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 2. จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มีการฝึก
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อ
ฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง อย่ า ง
วิชาชีพ
3. สถิติของจานวนหนังสือตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มี
ให้บริการ และสถิติการใช้งานหนังสือตารา สื่อ
ทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละพื้ น ที่ ที่ นั ก ศึ ก ษา
ดิจิทัล
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย 4. ผลสารวจความพึ ง พอใจของนั กศึ กษาต่ อ การ
ตนเอง ด้วยจานวนและประสิทธิภาพที่ เหมาะสม
ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละการ
เพียงพอ
ปฏิบัติการ
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่ายขนาด
ใหญ่ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ปฏิบัติการการบริหารระบบ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้มหาบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการฯในการอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ต่อไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4.2. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการอาจารย์ให้ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรม
เฉพาะทาง เช่น การสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1. การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มปี ัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(Office Hours) หรือนัดหมายตามต้องการเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ควรมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
(1) ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความชานาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิจัย และ/หรือประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงต้องพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ จัก
ส่งเสริมภารกิจขององค์กรและสังคม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
อาจารย์ประจาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
X
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
X
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
X
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
X
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมิน ผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
X
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
X
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
X
ร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากเอกสาร
การประเมินรายวิชา (มคอ.5) และการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
CSC 601
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-9)
Research Methodology in Computer Science
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระเบียบวิธีการวิจัย เทคนิคและเครื่องมือในการทาวิจัย การสืบค้น ทบทวน และอ้างอิงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการทางสถิติ
สาหรับการวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย การเขียนบทความวิจัยและการนาเสนอ หัวข้อการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบัน
Research methodology, techniques and tools for research, searching, reviewing, and referencing related literature, principle of
statistics for research, ethics in research, research writing and presentation, current research topics in computer science.
CSC 602
สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(1-4-9)
Seminar in Computer Science
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อสัมมนาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามเทคโนโลยีปัจจุบันและตามความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar topics in computer science related to current technology and advancement in computer science.
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CSC 620

CSC 621

CSC 622

CSC 623

CSC 624

ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-9)
Theory of Computation
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ภาษาโปรแกรมและทฤษฎีการคานวณ ไฟไนต์สเตตแมชชีน ภาษาปกติ พุชดาวน์แมชชีน ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ทัวริงแมชชีน
ทฤษฎีความซับซ้อน ความสามารถในการตัดสินใจ ปัญหาฮอลทิง และปัญหาเอ็นพี
Programming languages and theory of computation, finite state machines, regular languages, pushdown machines, contextfree languages, Turing machines, theory of complexity, decidability, halting problems, NP problems.
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Design and Analysis of Algorithms
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการการออกแบบและวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงเส้นกากับของขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ขั้นตอน
วิธีการเรียงลาดับข้อมูลและการค้นหา ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ขั้นตอนวิธีแบบกาหนดการ
พลวัต ขั้นตอนวิธีสาหรับกราฟ และขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม เป็นต้น และโครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ตลอดจนขั้นตอนวิธีแบบ
Principle of design and analysis complexity of algorithms, asymptotic analysis of various algorithms, sorting and searching
algorithms, divide-and-conquer algorithms, greedy algorithms, dynamic programming algorithms, graph algorithms, and
randomized algorithms, advanced data structures, and parallel algorithms.
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Computer Architecture and Organization
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ข้อจากัดของคอมพิวเตอร์แบบซีพียูเดี่ยว การประมวลผลแบบขนาน การออกแบบหน่วยประมวลผลเพื่อสนับสนุนระบบการ
ประมวลผลแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน และกลไกในการประมวลผลแบบขนานระดับสูง
Limitation of single CPU computer, parallel processing, process design for supporting parallel processing systems, design of
parallel algorithms, and mechanism of high-level parallel processing.
ระบบการปฏิบัติการขั้นสูงและการโปรแกรมระบบ
3(3-0-9)
Advanced Operating Systems and Systems Programming
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ ระบบรับข้อมูลและแสดงผล การขัดจังหวะ ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และระบบเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรระบบแบบขนานและแบบกระจาย ได้แก่ กระบวนการและเทรด หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล และ
อุปกรณ์เสริม เป็นต้น และการโปรแกรมระบบ
Architecture of operating systems, input and output, interrupt, distributed operating systems and networking systems, parallel
and distributed system resource management such as processes, threads, memory, storage, and devices, and systems
programming.
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Software Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โมเดลกระบวนการและโมเดลวัฏจักรซอฟต์แวร์ วิธีการเขียนข้อกาหนด สัญกรณ์ และเครื่องมือ การทวนสอบ การตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล การแก้จุดบกพร่อง และความเข้าใจโปรแกรม การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กลวิธีการทดสอบ มาตรวัด
ซอฟต์แวร์ เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสร้างต้นแบบ การควบคุมเวอร์ชัน การจัดการโครงแบบ การพิจารณา
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CSC 625

CSC 626

CSC 627

CSC 628

ความต้องการของผู้ใช้ มาตรฐานและประเด็นด้านความเป็นนานาชาติ การจัดทาเอกสารประกอบ การบารุงรักษา การนากลับมา
ใช้ใหม่ ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ พอร์ตทะบิลิตี้ และการจัดระบบโครงงาน สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Process model and software lifecycle models, specification methods, notations, and tools, verification, validation, debugging
and program understanding, quality assurance, testing strategies, software metrics, Computer-Aided Software Engineering
(CASE) tools, prototyping, version control, configuration management, end-user requirement considerations, standards and
international issues, documentation, maintenance, reuse, safety, reliability, portability, and project organization.
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Database Systems
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การทางานของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการหน่วยความจา การจัดเก็บข้อมูล วิธีเข้าถึงข้อมูล การ
ประมวลผลข้อคาถาม การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้คืนฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
กระจายและแบบคู่ขนาน และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล
Advanced techniques in database management systems such as memory management, storage management, access methods,
query processing, transaction processing, concurrence control, database recovery, parallel and distributed databases, and
advances in database technology.
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Computer Graphics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ขั้นตอนวิธีสาหรับการแสดงรูปทรงและปฏิสัมพันธ์ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโอเพนจีแอล แบบทันเวลา การมองเชิงไปป์
ไลน์ การสร้างรูปเรขาคณิต 3 มิติ การย้ายตาแหน่ง การตั้งโมเดลกล้อง การให้แสง การส่อง การลดมิติ การวาดเส้นโค้งและ
พื้นผิว การแสดงภาพ 2 มิติบนพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ การทาภาพเคลื่อนไหว
Algorithms for two and three dimensional graphics real-time rendering and interactive using OpenGL, viewing pipeline, 3D
geometry creation, transformations, camera model, illumination, projections, and dimension reduction, curve and surface
drawing, 2D texture mapping on 3D objects, animation
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง เครื่องมือที่ช่วยในการ
ออกแบบ ยูเอ็มแอล ดีไซน์แพ็ตเทิร์น และเฟรมเวิร์ก ดีไซน์แพ็ตเทิร์นประเภทต่าง ๆ แพ็ตเทิร์นเพื่อการสร้างอ็อบเจกต์ แพ็
ตเทิร์นการออกแบบเชิงโครงสร้าง และแพ็ตเทิร์นการออกแบบเชิงพฤติกรรม
Principle of object-oriented analysis and design, advanced techniques in object-oriented programming, design tools, UML,
design patterns, frameworks, various design patterns including creational design patterns, structural design patterns, and
behavioral design pattern.
การสร้างคอมไพเลอร์
3(3-0-9)
Compiler Construction
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างของคอมไพเลอร์ ออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การตรวจสอบชนิดตัวแปร การสร้างรหัส
การปรับปรุงรหัสให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเก็บกวาดหน่วยความจาที่เลิกใช้ การตรวจหาข้อผิดพลาดและการแก้ไข
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CSC 629

CSC 630

CSC 631

CSC 632

Structure of compilers, design and development of compilers, lexical analysis, type checking, code generation, code
optimization, garbage collection, error detection and correction.
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
3(3-0-9)
Parallel Algorithms
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การคานวณแบบขนาน กฎการเพิ่มความเร็ว ยูทิไลซ์เซชัน การปรับขนาด หลักการเขียนโปรแกรมแบบขนาน กระบวนการ
ติดต่อ การใช้ข้อมูลร่วมกัน การทางานแบบขนานโดยมีการประสานเวลา โครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมแบบขนานและ
ขั้นตอนวิธี การเรียงลาดับ การค้นหา การคูณเมตริกซ์ การคานวณจานวนเฉพาะ และการแก้สมการเชิงเส้น
Parallel computing, speed up laws, utilization, scalability, parallel programming principles, process communication, data
sharing, synchronous parallelism, basic parallel architectures and algorithms: sorting, searching, matrix multiplication, prime
number computation, and solution to linear equations.
เครือข่ายขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Networking
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น
เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบเครือข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม
และการนาเสนองาน
Advanced networking, data communication industry, network application layer, internetworking, local area network, backbone
network, wide area network, wireless network, network design, network security and management, telecommunication and
presentation.
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเทชันนัลอินเทลิเจนซ์ ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหา
แบบฮิวริสติก แอนด์ /ออร์ กราฟ การเล่นเกม อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ พรอโพสิชันนอลลอจิก
และเฟิรสออร์เดอร์ลอจิก การใช้เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์ เซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทนลี
แฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอัลกอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม
ระบบผู้เชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์
Introduction to artificial intelligence, computational intelligence, types of intelligent agents, blind searches, informed/heuristic
searches, AND/OR graph, game playing, alpha-beta cutoff, propositional logic and its application, first order logic and its
application reasoning with uncertainty and Bayesian Network, truth maintenance system, certainty factor method, Dempster and
Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic algorithms, neural networks, expert systems, future and impact of
artificial intelligence.
การโปรแกรมเอกซ์เอ็มแอล
3(3-0-9)
XML Programming
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การแจงส่วนข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การกาหนดเค้าร่างข้อมูลเอกซ์เอ็มแอลและการ
ตรวจสอบข้อมูลเอกซ์เอ็มแอลตามเค้าร่าง การสอบถามข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การแปลงข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล การจัดการข้อมูล
เอกซ์เอ็มแอลในฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอกซ์เอ็มแอล
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XML programming for managing of XML data, parsing XML data, managing XML data in databases and application of
XML technology.
การค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Information Retrieval and Web Search
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บ แบบจาลองการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคขั้นสูงในการค้นคืนสารสนเทศ การทา
ดัชนีข้อความ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวมข้อมู ลจากเว็บ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเว็บ การทาเหมือง
ข้อมูลข้อความและเว็บ
Principle of information retrieval and web search, information retrieval model, advanced techniques in information retrieval,
text indexing, evaluation of information retrieval result, web data collection, web link analysis, text and web mining.
เทคโนโลยีการโน้มน้าว
3(3-0-9)
Persuasive Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพล ทัศนคติ และการโน้มน้าวใจ พื้นฐานและทฤษฎีว่าด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ การออกแบบระบบที่ช่วยโน้มน้าวใจ เทคโนโลยีการโน้มน้าวใจในระบบสื่อสาร
เคลื่อนที่ เครดิตของเว็ป จริยธรรม การประยุกต์ใช้งานและแนวทางในอนาคต เช่น การโน้มน้าวให้อยู่อย่างมีสุขภาพดี
Introduction to influence, attitude, and persuasion, foundations and theories of behavior change, computers as persuasive tools, in
roles and as media, persuasive system design, mobile persuasive technology, web credibility, ethics of persuasive technology,
applications and future directions, persuading for healthy living.
การวิเคราะห์สมรรถนะเครือข่าย
3(3-0-9)
Network Performance Analysis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีความน่าจะเป็น การจัดลาดับสโตแคสติก โหมดของการบรรจบกัน ทฤษฎีการต่ออายุ ห่วงโซ่มาคอฟ แบบเวลาวิยุตและ
เวลาต่อเนื่อง การผันกลับของเวลา เทคนิคของเมทริกซ์เรขาคณิต การแยกของสโตแคสติก ทฤษฎีการจัดกาหนด เอฟซีเอฟเอส
พีเอส เอสอาร์พีที เอฟพี และอื่น ๆ ทฤษฎีคิว ผลคูณจากเครือข่าย กฎการอนุรักษ์ การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ การวิเคราะห์ค่า
เบี่ยงเบนขนาดใหญ่ การแจกแจงการจากัด ที่มาและสาเหตุ กฎของการดาเนินการ กฎสนองกลับเวลา การวิเคราะห์การแก้ไข
เพิ่มเติม การประยุกต์และกรณีศึกษา เว็บเซิร์ฟเวอร์ คอลล์เซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มทีซีพีโมเดลลิง โซเชียลเน็ตเวิร์คโมเดล
Probability theory: stochastic ordering, modes of convergence, renewal theory, Markov chains: discrete & continuous time
Markov chains, time reversibility, matrix geometric techniques, stochastic decomposition, scheduling theory: FCFS, PS,
SRPT, FB, and many more, queuing theory: product form networks, conservation laws, heavy-traffic analysis, large
deviations analysis, heavy-tailed distributions: where they come from and why they matter, operational laws: little's law,
response time law, modification analysis, applications and case studies: web servers, call centers, server farms, TCP
modeling, Social network modeling.
เหมืองข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Data Mining
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การหากฏความสัมพันธ์ เครือข่ายแบบเบย์ การจัดกลุ่มข้อมูล การจาแนกข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์แบบเพื่อนบ้านที่
ใกล้ที่สุด เครือข่ายใยประสาท การประเมินโมเดล การลดมิติข้อมูล เหมืองข้อมูลบนเว็บ เหมืองข้อมูลกับบทความ เหมืองข้อมูล
กับข้อมูลจีโนมและโปรตีโอม กรณีศึกษา
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Association rules, Bayesian networks, clustering, classification, decision trees, nearest neighbor analysis, neural networks,
model evaluation, dimension reduction, web mining, text mining, data mining for genomics and proteomics, and case study.
ตรรกศาสตร์คลุมเครือและเครือข่ายใยประสาท
3(3-0-9)
Fuzzy Logic and Neural Networks
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีเซตแบบคลุมเครือ การจัดกลุ่มแบบคลุมเครือ การปฏิบัติการกับการอนุมานแบบคลุมเครือ การคานวณแบบใยประสาท
หลักการของขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ แนวคิดชีวแบบใยประสาท ประวัติความเป็นมา การแบ่งหมวดหมู่เครือข่ายใยประสาทเทียม
การประยุกต์ใช้เครือข่ายใยประสาทเทียม
Fuzzy sets, fuzzy clustering, fuzzy logic inference operations, neural computing, fundamental of learning algorithms,
biological neural concepts, history, neural network taxonomies, applications of neural networks.
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
Human-Computer Interaction
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการต่างๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์
กิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล การพรรณนาสถาปัตยกรรมมนุษย์ การนาไปประยุกต์ใช้
ในการออกแบบกิจกรรมของผู้ใช้ การวิเคราะห์งาน เทคนิคการจาลองทางวิศวกรรมการประยุกต์ ใช้ในการออกแบบขั้นตอน
การอินเทอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การเลือกคาอุปมา วิธีการนาเสนอการอินเทอร์เฟสและเครื่องมือสร้างต้นแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจดจา การศึกษาความสามารถในการใช้และการวิเคราะห์โพรโทคอลแก้ปัญหาของการ
อินเทอร์เฟส และวัดประสิทธิภาพความสามารถในการใช้อินเทอร์เฟส
Human-computer interaction, human behavior, methodology for obtaining and interpreting human behavior, work activity
analysis, observation techniques, questionnaire administration and unobtrusive measures, the description of the human
architecture, engineering models of users activities, task analysis and modeling techniques, design interface processes and
metaphor selection, methods for interface representation and prototyping tools, cognitive walk through, usability studies,
verbal protocol analysis, interface problems, and measurement of interface usability.
ระบบงานแบบเคลื่อนที่
3(3-0-9)
Mobile Application
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเสียงบนไอพีโพรโทคอล (วีโอไอพี) โพรโทคอลการเริ่มช่วงเวลาสื่อสาร (เอสไอพี) การ
สร้างบริการบนเอสไอพี การโทรศัพท์ผ่านเอสไอพี การฝากข้อความและข้อความสากล การแสดงตน และการส่งข้อความ ความ
มั่นคงของเอสไอพี การประชุมร่วมด้วยเอสไอพี การเขียนโปรแกรมสาหรับ อุปกรณ์ไร้สายด้วยภาษาจาวาที่ใช้เจทูเอ็มอี ค่า
จัดตั้งข้อมูลสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เอ็มไอดีพี) โครงสร้างและการพัฒนาของโปรแกรมประยุกต์ใช้งานสาหรับเอ็มไอดีพี
ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) ของการโทรศัพท์ด้วยจาวา เอพีไอของจาวาสาหรับเครือข่ายชาญฉลาด (เจเอไอ
เอ็น) และเทคโนโลยีของสไกพ์
Theoretical and practical concepts of voice over Internet protocol (VoIP), session initiation protocol (SIP), SIP service
creation, SIP telephony, voicemail and universal messaging, presence and instant messaging, SIP security, SIP
conferencing, programming wireless device with Java using J2ME, mobile information device profile (MIDP), MIDP
application program structure and development, Java telephony API (JTAPI), JAVA APIs for intelligent networks (JAIN),
and Skype technology.
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-9)
Computer Science Workshop I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลักการ ระเบียบวิธีการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การทางานจริง ในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู้เ พียงพอที่ เทีย บเท่ า
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Current information technology workshop conducted by world certified information technology specialist, principle,
methodology, theory related to information technology, real work with information technology industries, and sufficient
knowledge to be able to take any information technology professional certification.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-9)
Computer Science Workshop II
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หลักการ ระเบียบวิธีการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การทางานจริง ในอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู้เ พียงพอที่ เทีย บเท่ า
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Current information technology workshop conducted by world certified information technology specialist, principle,
methodology, theory related to information technology, real work with information technology industries, and sufficient
knowledge to be able to take any information technology professional certification.
การศึกษาอิสระ
3(1-4-9)
Independent Study
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึกษาอิสระหรือวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ภายในคณะ
Independent study and research in computer science under the supervision of school lecturers.
หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Topics I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อทีน่ ่าสนใจ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Interested topics related to current situations and advancement in computer science topics.
หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
Special Topics II
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อทีน่ ่าสนใจ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Interested topics related to current situations and advancement in computer science topics.
วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ส่ง เสริ มการพัฒนาความสามารถของนั กศึกษาในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านทางการจัดการกับปัญหาจริงในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
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Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer science,
information system improvement for effectiveness and efficiency, development of the students’ ability to apply the
knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world computer science problems.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ส่ง เสริ มการพัฒนาความสามารถของนั กศึกษาในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านทางการจัดการกับปัญหาจริงในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer science,
information system improvement for effectiveness and efficiency, development of the students’ ability to apply the
knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world computer science problems.

