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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย: หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Programme in Computer Science 

(English  Programme) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือยอ่ (ไทย): ปร.ด. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ): Doctor of Philosophy (Computer Science) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ): Ph.D. (Computer Science) 

3. วชิาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
แบบ 1.1  ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1  ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาตรี   72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1. รูปแบบ 

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
5.2. ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาองักฤษ 
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5.3. การรับเข้าศึกษา 
รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษไดดี้ 

5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
- 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
(คาดวา่จะ) เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

สภาวชิาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี …/255… 
วนัท่ี …… เดือน ………………… พ.ศ. 255… 

สภาสถาบนัอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี …… 
วนัท่ี …… เดือน ………………… พ.ศ. 255… 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
ในปีการศึกษา 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) อาจารย/์นกัวชิาการ/นกัวจิยั ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการโครงการ ดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบั ช่ือ-สกุล คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด (สาขาวชิา) สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จ) 
1 รศ.ดร.กิตติชยั  ลวนัยานนท ์ Ph.D. The University of Wales (1996) 
  (Computer Science) College of Cardiff 
2 ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ Ph.D. The University of Alabama, (2001) 
  (Computer Science) U.S.A. 
3 ผศ.ดร.ประเสริฐ  คนัธมานนท ์ Ph.D. The University of (1998) 
  (Computer Engineering) New South Wales, Australia 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 

x 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1. สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

จากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนบัสนุนการ
พฒันาอุตสาหกรรมและบริการภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยใชว้ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผลผลิตชุมชน 
ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการส่ิงแวดล้อมดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึง
จ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองค์ความรู้อยา่งเป็น
ระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีก าหนดทิศทางและการพฒันา ICT 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมี
คุณภาพเป็นจ านวนมาก 

11.2. สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
จากการเปล่ียนแปลงด้านสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุก

แห่ง (Ubiquitous Computing) ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต 
ประกอบกบัราคาและค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีสามารถส่ือสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว น าสู่การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได ้จึงจ าเป็นตอ้งใช้
นกัวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวติของสังคมและวฒันธรรม
ไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
12.1. การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งกระท าในเชิงรุก โดย
พฒันาหลกัสูตรน้ีมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงและมีศกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้นระดบัประเทศและสากล โดยการพฒันา
บุคลากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและ/หรือวิชาชีพ และมีความพร้อมท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการพฒันาและการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว รวมถึงเขา้ใจถึงผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการ
พฒันาหลกัสูตร 
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12.2. ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
จากยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย  และการใช้

คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย ดงันั้น
การใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยการ
คอมพิวเตอร์ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีในหัวขอ้ท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจยั และการมุ่งสร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง เพื่อการพฒันา
ประเทศและสังคม 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
13.1. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

รายวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาต่างๆ ของคณะท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกได ้เพื่อเป็นการพฒันา
และบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

13.2. กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3. การบริหารจัดการ 
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและองคก์าร 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษท่ี
จดัท าข้ึนเพื่อสร้างนักวิจยัและนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูงไดม้าตรฐานเทียบเท่า
สากล และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดงัปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ท า
อยา่งมีหลกัวิชาการ ท าอยา่งมีคุณภาพ ท าอยา่งสม ่าเสมอ ท าดว้ยความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และโปร่งใส เพื่อตอบสนองความตอ้งการบุคลากรดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศ เพื่อสร้าง
ผลงานวิจยัซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ และการสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการกบัการพฒันาประเทศ โดย
เนน้กระบวนการท าวจิยัอยา่งลึกซ้ึง เนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือ
กบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศเพื่อสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการและการพฒันาประเทศ 
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1.2. ความส าคัญ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

สังคมและการด ารงชีพในปัจจุบนั จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคลากรในองคก์ารตอ้งพฒันาตน ดว้ยการสร้าง
ฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจน มี
ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อพฒันาให้องค์การและ
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล 

1.3. วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อผลิตนกัวิจยัและนกัวิชาการระดบัปริญญาเอก ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรฐานสากล

ใหส้ามารถเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศและสังคมโลก 
2) เพื่อวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพฒันาดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

สร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ 
3) เพื่อผลกัดนัการท าวจิยัภายในประเทศใหมี้ความเป็นเลิศ และการพฒันางานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลกัสูตรใหค้งไว้
ซ่ึงมาตรฐานระดบัชาติและ
สากล 

- ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทาง
วชิาการกบัหน่วยงานนอกคณะ
ทั้งในและต่างประเทศ 

- ติดตามประเมินหลกัสูตร 
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

- มีความร่วมมือทางวชิาการกบั
หน่วยงานนอกคณะทั้งในและ
ต่างประเทศอยา่งนอ้ย  
5 โครงการ 
- มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของธุรกิจ และการ
เปล่ียนแปลงทางวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ส ารวจความพึงพอใจของ
หลกัสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ส ารวจความพึงพอใจของ 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบ 
การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 
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1.2. การจัดการศึกษาภาคพเิศษ 
ไม่มี 

1.3. การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ในวนั-เวลาราชการ 

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

1.1. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 1.1 ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนน 
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.50 และมีผลงานวิจยัด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ 
เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 

1.2. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.1 ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนน 
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.25 และ/หรือมีประสบการณ์การท างานในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 

1.3. ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษาตามแผนการศึกษาแบบ 2.2 ตอ้งเป็นผูไ้ด้รับปริญญาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีคะแนน 
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.50 และ/หรือมีประสบการณ์การท างานในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
หรืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรืออยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการหลกัสูตร 

2) เป็นผูส้อบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษตามท่ีคณะก าหนด 
3) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา 

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นกัศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษาส่วนหน่ึงขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษท่ีเหมาะสมต่อการศึกษาวจิยัใน

ระดบัปริญญาเอก 
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2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จดัการเรียนการสอนเสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษโดยศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษของ

คณะ เพิ่มเติมจากเน้ือหาดา้นวิชาการของหลกัสูตร ให้แก่นกัศึกษาท่ีควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
การใชภ้าษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

รายละเอยีด หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
นกัศึกษาเขา้ใหม่ คน 5 5 5 5 5 
นกัศึกษาปี 2 คน 1 5 5 5 5 
นกัศึกษาปี 3 คน   1 5 5 5 

รวม คน 6 11 15 15 15 

หมายเหตุ: เปิดรับนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา 

2.6. งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา  20,000  40,000 
2. ค่าลงทะเบียน    
    รายวชิาปกติ 1,600 บาท/หน่วยกิต  9,600  19,200 
    วทิยานิพนธ์ 2,000 บาท/หน่วยกิต  18,000  36,000 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 95,200 บาท/คน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 70,000/หวันกัศึกษา 
รวม 165,200 บาท/คน/ปี 

 

รายรับ 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุง       240,000         440,000      600,000         600,000        600,000  
ค่าลงทะเบียน 132,000  312,000  456,000  456,000  456,000  
เงินอุดหนุนจากรัฐ 420,000  770,000  1,050,000  1,050,000     1,050,000  
รวมรายรับ 792,000  1,522,000  2,106,000  2,106,000  2,106,000  
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

งบด าเนินงาน 2,893,936 3,685,130 4,010,694 4,157,403 4,311,448 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 2,235,576 2,794,470 2,934,194 3,080,903 3,234,948 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 351,000 418,500 472,500 472,500 472,500 
3. ทุนการศึกษา 126,400 126,400 126,400 126,400 126,400 
4.  รายจ่ายเขา้มหาวทิยาลยั 180,960 345,760 477,600 477,600 477,600 

งบลงทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ่าย 2,993,936 3,785,130 4,110,694 4,257,403 4,411,448 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 498,989.33  344,102.73  274,046.23  283,826.88  294,096.56  

หมายเหตุ ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 339,012 บาท ต่อปี 

2.7. ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลกัสูตร 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลกัสูตร 
3.1.1. จ านวนหน่วยกติ 

แบบ 1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาโท (วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาโท (วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ส าหรับผูส้ าเร็จระดบัปริญญาตรี (วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 72 หน่วยกิต 
 
 
 
 



 

9 

3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

 แผนการศึกษาแบบ 1.1 แผนการศึกษาแบบ 2.1 แผนการศึกษาแบบ 2.2 
ก. หมวดวชิาบงัคบั - 6 6 
ข. หมวดวชิาเลือก - 6 18 
ค. วทิยานิพนธ์ 48 36 48 

รวม 48 48 72 
 

3.1.3. รายวชิา 
- รหัสวชิา 
รหสัวชิา ประกอบดว้ย ตวัอกัษร 3 ตวั ตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั 

ตวัอกัษร 3 ตวั มีความหมายดงัน้ี 
CSC หมายถึง กลุ่มวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
BIS หมายถึง กลุ่มวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
INT หมายถึง กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
SWE หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

ตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 
เลขหลกัร้อย หมายถึง ระดบัของวชิา 
เลขหลกัสิบของวชิาในระดบัปริญญาเอก มีความหมายดงัน้ี 

1-2 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
3-6 หมายถึง หมวดวชิาเลือก 
9 หมายถึง หมวดวทิยานิพนธ์ 

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัท่ีของวชิาในหมวดวชิา 
- รายวชิา 

ก. หมวดวชิาบังคับ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 6 หน่วยกติ 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั 3 (3-0-9) 
 Research Methodology 
CSC 711 การศึกษาอิสระ 3 (2-2-8) 
 Independent Study 
หมายเหตุ หมวดวิชาบังคับใช้ส าหรับแผนการศึกษาท่ีมีการศึกษารายวิชา (แผนการศึกษาแบบ 2.1  

และ 2.2) ส่วนแผนการศึกษาท่ีไม่มีการศึกษารายวิชานั้น (แผนการศึกษาแบบ 1.1) ข้ึนอยู่กบั
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ดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือ คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีจะก าหนดให้นกัศึกษา
ลงทะเบียนรายวชิาใด ๆ เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

ข. หมวดวชิาเลือก 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 6 หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.2 18 หน่วยกติ 

CSC 620 ทฤษฎีการค านวณ 3 (3-0-9) 
 Theory of Computation 
CSC 621 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Design and Analysis of Algorithms 
CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Computer Architecture and Organization 
CSC 623 ระบบปฏิบติัการขั้นสูงและการโปรแกรมระบบ 3 (3-0-9) 
 Advanced Operating Systems and Systems Programming 
CSC 624 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Software Engineering 
CSC 625 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Database Systems 
CSC 626 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Computer Graphics 
CSC 627 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกตข์ั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Object-Oriented Analysis and Design 
CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์ 3 (3-0-9) 
 Compiler Construction 
CSC 629 ขั้นตอนวธีิแบบขนาน 3 (3-0-9) 
 Parallel Algorithms 
CSC 630 เครือข่ายขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Networking 
CSC 631 คอมพิวเทชนันอลอินเทลิเจนซ์ 3 (3-0-9) 
 Computational Intelligence 
CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอม็แอล 3 (3-0-9) 
 XML Programming 
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CSC 633 การคน้คืนสารสนเทศและการคน้หาเวบ็ขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Information Retrieval and Web Search 
CSC 635 การวเิคราะห์สมรรถนะเครือข่าย 3 (3-0-9) 
 Network Performance Analysis 
CSC 636 การท าเหมืองขอ้มูลขั้นสูง 3 (3-0-9) 
 Advanced Data Mining 
CSC 637 ฟัซซิลลอจิกและเครือข่ายใยประสาท 3 (3-0-9) 
 Fuzzy Logic and Neural Networks 
CSC 638 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9) 
 Human-Computer Interaction 
CSC 760 หวัขอ้ขั้นสูงดา้นการจดัการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9) 
 Advanced Topics in Computer Management 
CSC 761 หวัขอ้ขั้นสูงดา้นเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ 3 (3-0-9) 
 Advanced Topics in Software Technology 
CSC 762 หวัขอ้ขั้นสูงดา้นเทคโนโลยเีครือข่าย 3 (3-0-9) 
 Advanced Topics in Network Technology 
CSC 763 หวัขอ้พิเศษ 1 3 (3-0-9) 
 Special Topic I 
CSC 764 หวัขอ้พิเศษ 2 3 (3-0-9) 
 Special Topic II 
CSC 765 หวัขอ้พิเศษ 3 3 (3-0-9) 
 Special Topic III 
CSC 766 สัมมนา 3 (3-0-9) 
 Seminar 
BIS 617 การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-9) 
 Business Process Management 
BIS 618 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 3 (3-0-9) 
 Big Data Analytics 
INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3 (3-0-9) 
 Decision Support Systems 
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
 Financial Strategies for Information Technology 



 

12 

INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
 Information Technology Project Management 
INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 3 (3-0-9) 
 Database Technology 
INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต์ 3 (3-0-9) 
 Object-Oriented Technology 
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-9) 
 Artificial Intelligence 
INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
 Information System Metrics 
INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
 Information Technology Security 
INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 3 (3-0-9) 
 Telecommunication Technology 
INT 652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-9) 
 Internet Engineering 
INT 653 เทคโนโลยโีมบาย 3 (3-0-9) 
 Mobile Technology 
INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการประยกุต ์ 3 (3-0-9) 
 Cloud Computing and Application 
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-9) 
 Software Structures and Architectures 
SWE 610 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั 3 (3-0-9) 
 Embedded Software Design 
SWE 630 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล์ 3 (3-0-9) 
 Agile Software Development 

หรือเลือกจากวชิาท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ หรือวชิาอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ค. หมวดวทิยานิพนธ์ 
แบบ 1.1  ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ)   48 หน่วยกติ 
CSC 792 วทิยานิพนธ์ 48 (0-96-144) 
 Dissertation 
แบบ 2.1  ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ)    48 หน่วยกติ 
CSC 790 วทิยานิพนธ์ 36 (0-72-108) 
 Dissertation 
แบบ 2.2  ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกติ)   72 หน่วยกติ 
CSC 791 วทิยานิพนธ์ 48 (0-96-144) 
 Dissertation 

 

3.1.4. แผนการศึกษา 
3.1.4.1. แผนการศึกษาแบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 
รวม 8 รวม 8 
หน่วยกิตสะสม 8 หน่วยกิตสะสม 16 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 
รวม 8 รวม 8 
หน่วยกิตสะสม 24 หน่วยกิตสะสม 32 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 CSC 792 วทิยานิพนธ์ 8 
รวม 8 รวม 8 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

หน่วยกิตสะสม 40 หน่วยกิตสะสม 48 
3.1.4.2. แผนการศึกษาแบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั 3 CSC xxx วชิาเลือก 2 3 
CSC 711 การศึกษาอิสระ 3   
CSC xxx วชิาเลือก 1 3   
รวม 9 รวม 3 
หน่วยกิตสะสม 9 หน่วยกิตสะสม 12 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 790 วทิยานิพนธ์ 9 CSC 790 วทิยานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 21 หน่วยกิตสะสม 30 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 790 วทิยานิพนธ์ 9 CSC 790 วทิยานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 39 หน่วยกิตสะสม 48 

3.1.4.3. แผนการศึกษาแบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั 3 CSC xxx วชิาเลือก 2 3 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 711 การศึกษาอิสระ 3 CSC xxx วชิาเลือก 3 3 
CSC xxx วชิาเลือก 1 3 CSC xxx วชิาเลือก 4 3 
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 9 หน่วยกิตสะสม 18 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC xxx วชิาเลือก 5 3 CSC 791 วทิยานิพนธ์ 9 
CSC xxx วชิาเลือก 6 3   
CSC 791 วทิยานิพนธ์ 3   
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 27 หน่วยกิตสะสม 36 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 791 วทิยานิพนธ์ 9 CSC 791 วทิยานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 45 หน่วยกิตสะสม 54 
ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
วชิา หน่วยกิต วชิา หน่วยกิต 

CSC 791 วทิยานิพนธ์ 9 CSC 791 วทิยานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 63 หน่วยกิตสะสม 72 

 
3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา 

ค าอธิบายรายวชิาแสดงในภาคผนวก ก. 
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3.2. ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน 

2557 2558 2559 2560 

1 นายกิตติชยั  ลวนัยานนท ์ Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Wales 
College of Cardiff (1996) 

รศ. 6 6 6 6 

2 นางสาวชาคริดา  นุกูลกิจ Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Alabama 
(2001) 

ผศ. 6 6 6 6 

3 นายประเสริฐ  คนัธมานนท ์ Ph.D. 
(Computer Engineering) 

University of New South 
Wales (1998) 

ผศ. 6 6 6 6 

4 นายเกรียงไกร  ปอแกว้ Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign (2000) 

ผศ. 6 6 6 6 

5 นางสาวอุมาพร  สุภสิทธิเมธี ปร.ด. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6 6 

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร) 
 

3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน 

2557 2558 2559 2560 

1 นายบวร  ปภสัราทร วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2532) 

รศ. 6 6 6 6 

2 นายบณัฑิต  วรรธนาภา วศ.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชีย (2547) 

ผศ. 
(IT) 

6 6 6 6 

3 นายนิพนธ์  เจริญกิจการ Ph.D. 
(Information Systems) 

University of Toronto 
(1996) 

รศ. 6 6 6 6 

4 นายวชิรศกัด์ิ  วานิชชา Ph.D. 
(Information Science) 

Japan Advanced Institute of 
Science and Tech. (2004) 

ผศ. 6 6 6 6 

5 นายวิชยั  เอ่ียมสินวฒันา Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Leed, United 
Kingdom (2011) 

- 6 6 6 6 

6 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Sheffield 
(1994) 

รศ. 6 6 6 6 

7 นางสาววิทิดา  จงศุภชยัสิทธ์ิ ปร.ด. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6 6 

8 นางสาวสุรีย ์ ฟนิูลกุล ปร.ด. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

ผศ. 6 6 6 6 

9 นายอนุชาติ  ทศันวิบูลย ์ Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering) 

University of Waterloo 
(2012) 

- 6 6 6 6 

10 นายโอฬาร  โรจนพรพนัธ์ุ Ph.D. 
(Electronic Engineering) 

University of New South 
Wales (2007) 

- 6 6 6 6 
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3.2.3. อาจารย์พเิศษ 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง 
วชิาการ 

สถานที่ท างานปัจจุบัน 

1 นายกวา้น  สีตะธนี Ph.D. 
(Engineering Management) 

University of Missouri-
Rolla (1995) 

- ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2 นายบรรจง  หะรังษี Ph.D. 
(Computer Sci. Engineering) 

University of New South 
Wales (1999) 

- ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ไม่มี 
4.2. ช่วงเวลา ไม่มี 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
แนวคิดด้านการวิจยั ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถของนกัศึกษาเพื่อการประยกุตค์วามรู้ พฒันาทกัษะตลอดการวจิยัเพื่อแกไ้ข
ปัญหา การคน้ควา้และการพฒันางานจริงดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 
วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามา

ประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ ประโยชน์ท่ีจะได้รับและมีขอบเขตวิทยานิพนธ์ท่ีสามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท าโครงงานและการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ และ
สามารถเขียนแผนโครงงานและงานวจิยัเพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3. ช่วงเวลา 
- ปีแรกเป็นตน้ไป ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1.1 
- ปีท่ีสองเป็นตน้ไป ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.1 และ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2.2 
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5.4. จ านวนหน่วยกติ 
- แบบ 1.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48 หน่วยกิต 
- แบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 36 หน่วยกิต 
- แบบ 2.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 48 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ 
นักศึกษาท่ีลงรายวิชาบงัคบัแล้วตอ้งสอบโครงร่างการท าวิทยานิพนธ์โดยเขียนแบบฟอร์ม

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอช่ือคณะกรรมการ
วทิยานิพนธ์ และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรและคณบดีตามล าดบั 

5.6. กระบวนการประเมินผล 
มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนเร่ิมการท าวิจัยอย่างเข้มข้น โดยมีคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 ท่านเป็นผูป้ระเมินผล จากนั้นนักศึกษาตอ้งท ารายงานความก้าวหน้าของ
วทิยานิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และคณะกรรมการท่ีไดม้อบหมาย
จากคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรในการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ จนกระทัง่
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แลว้เสร็จ ซ่ึงการประเมินผลก่อนส าเร็จการศึกษานกัศึกษาตอ้งมีผลงานวิจยั
ตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติและอ่ืน ๆ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ขั้ นสุดท้าย (Viva) โดยมีคณะกรรมการ
วทิยานิพนธ์อยา่งนอ้ย 3 ท่านและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 1 ท่าน 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นวชิาการและ
งานวจืยั 

ร่วมสัมมนาเชิงวชิาการ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
งานวจิยัดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งในการสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดบักลุ่มวจิยัภายในคณะ และในการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ 

ความสามารถในดา้นการใช้
ภาษาองักฤษ 

- มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 
- เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 

รับผดิชอบ และมีวนิยั สร้างวนิยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียนและ 
การท าวจิยั โดยมีการรายงานผลความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 

คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาสังคม ใหเ้ขา้ใจถึง
ผลกระทบต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการโดยใช้
ดุลยพินิจอย่างผูรู้้ ด้วยความยุติธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดี
งาม 

2) แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
3) ริเร่ิมช้ีให้ เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 

สนบัสนุนอยา่งจริงจงัให้ผูอ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน
ท่ีท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เช่น การรายงาน 

ความกา้วหนา้การท าวทิยานิพนธ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน 
3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี 

ท าประโยชน์ แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
4) ใชก้รณีศึกษา และหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ เป็นตวัอยา่งในการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา และการน าเสนอ

ผลงานวจิยัตาม ก าหนดระยะเวลา และการร่วมกิจกรรมนกัศึกษา (ถา้มี) 
2) การอา้งอิงแหล่งความรู้ท่ีน ามาสนบัสนุนการวจิยั 
3) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2. ความรู้ 
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงใน
องค์ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี 
หลกัการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะ
เกิดข้ึน 
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3) รู้เทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงทั้ง
ในระดบัชาติและสากล 

4) เรียนรู้การพัฒนาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง

ปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ 

2)  จัดให้ มีการเรียน รู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู ้เช่ียวชาญ ท่ี มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

3) จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบประเมินผลความรู้ 
2) การสอบหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
3) การประเมินความคืบหนา้จากรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) การประเมินผลงานท่ีไดรั้บตีพิมพ ์

2.3. ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย 
วธีิการใหม่ ๆ 

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์
โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้ งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ในขั้นสูง 

3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัทางดา้นคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยกุตว์ทิยาการคอมพิวเตอร์ 
2) การอภิปรายกลุ่มวจิยั 



 

21 

2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น การน าเสนอรายงานวิจยั 

การน าเสนอหัวข้อในท่ีประชุมตามค าถามวิจยั (Research Question) ท่ีได้รับมอบหมาย ใช้
แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์ 

2) สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 

2) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการและสังคมท่ีซบัซอ้น 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน 
2) การใชก้รณีศึกษา 
3) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
4) ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวชิาการ 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานในท่ีประชุม

กลุ่มวจิยัหรือประชุมทางวชิาการ 
2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และคุณภาพของขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
3) สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัและซบัซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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2.5.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงาน 
2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 
3) การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอ 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการโดยใช้ดุลย

พินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 
2) แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
3) ริเร่ิมช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเพื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่ง

จริงจงัให้ผูอ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัความขดัแยง้และปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในท่ี
ท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

ความรู้ 
1) สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์

ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดข้ึน 
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3) รู้เทคนิคการวิจยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งชาญ
ฉลาด รวมทั้ งมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงทั้ งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 

4) เรียนรู้การพฒันาสาขาวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

ทกัษะทางปัญญา 
1) สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น

และปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 
2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ในขั้นสูง 
3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซับซ้อนท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองค์

ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัทางดา้นคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ี

ซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 
2) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการและสังคมท่ีซบัซอ้น 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นปัญหาท่ี

ส าคญัและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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3.แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผดิชอบหลกั  O ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
CSC 620 ทฤษฎีการค านวณ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

CSC 621 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอน
วธีิขั้นสูง 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

CSC 623 ระบบปฏิบติัการขั้นสูง 
และการโปรแกรมระบบ 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

CSC 624 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

CSC 625 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 626 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 627 การวเิคราะห์และออกแบบ 
เชิงออ็บเจกตข์ั้นสูง 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 629 ขั้นตอนวธีิแบบขนาน ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 630 เครือข่ายขั้นสูง ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 631 คอมพิวเทชนันอลอินเทลิเจนซ์ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอม็แอล ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 633 การคน้คืนสารสนเทศและการ
คน้หาเวบ็ขั้นสูง 

○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

CSC 635 การวเิคราะห์สมรรถนะเครือข่าย ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

CSC 636 การท าเหมืองขอ้มูลขั้นสูง ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 637 ฟัซซิลอจิกและเครือข่ายใย
ประสาท 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 638 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั
คอมพิวเตอร์ 

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั ● ●     ● ●   ●   ●   ● 
CSC 711 การศึกษาอิสระ  ●    ● ●   ●    ●    
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
CSC 760 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 

การจดัการคอมพิวเตอร์ 
  ●   ● ●   ●  ●      

CSC 761 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 
เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ 

  ●   ● ●   ●  ●      

CSC 762 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 
เทคโนโลยเีครือข่าย 

  ●   ● ●   ●  ●      

CSC 763-765 หวัขอ้พิเศษ 1, 2, 3      ● ●    ●  ●     

CSC 766 สัมมนา      ●    ●  ●      

CSC 790 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CSC 791 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CSC 792 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

BIS 617 การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

BIS 618 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 

INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 612 การบริหารโครงการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต ์ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 650 ความมัน่คงของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
INT 652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 653 เทคโนโลยโีมบาย ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 654 การประมวลผลแบบคลาวด์ 
และการประยกุต ์

● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ซอฟตแ์วร์ 
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

SWE 610 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภท
ฝังตวั 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 630 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและ/หรือการวดัผลการสอบ  
3) วดัผลจากการน าเสนอผลงานวจิยัและการซกัถามระหวา่งการปรึกษางานวจิยั 

2.2. การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวะการไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา 
2) การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานใน

สถานประกอบการนั้น ๆ 
3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
ให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา รวมทั้งสอบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEFL ตั้งแต่ระดบัคะแนน 550 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวทิยาลยั คณะ และหลกัสูตรท่ีสอน 
2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 
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2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
2) การจดัอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าการจดัการเรียนการสอน 

2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อการสอนและการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ือง การสนบัสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
4) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์เป็นรอง 
5) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัให้แก่อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร เพื่อวาง

แผนการจดัการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันา/ปรับปรุง
หลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษา
สามารถกา้วทนัหรือเป็น
ผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆใน
สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1.1 พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2 ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัทุก ๆ 5 ปี 

1.1 หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1.2 จ านวนและรายช่ือ
คณาจารยป์ระจ า 
ประวติัอาจารยด์า้น
คุณวฒิุประสบการณ์ 
และการพฒันาอบรม
ของอาจารย ์



 

31 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิด

ความใฝ่รู้ มีแนวทาง 
การเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถ 
ในวชิาการท่ีทนัสมยั 

2.1 จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั และมีแนวทางการเรียนรู้ 
ท่ีทนัสมยั 

2.2 จดัใหมี้นกัพฒันาการเรียนรู้ เพื่อช่วยกระตุน้
ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

2.1 ผลการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย์
ผูส้อนโดยนกัศึกษา 

2.2 ผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ
มาตรฐาน 

3.1 ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาเอกหรือเป็นผูมี้ต  าแหน่งทางวชิาการ
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ าในทาง
วชิาการ และ/หรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
คอมพิวเตอร์ 

3.3 ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

3. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการหลกัสูตร
ท่ีประกอบดว้ยอาจารย์
ภายในคณะทุกปี 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอยา่ง
นอ้ยทุก 5 ปี 

4.2 จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวจิยั งบประมาณ 
 ความร่วมมือกบัต่างประเทศ ผลงานทาง
วชิาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การประเมินของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนโดยผูส้ าเร็จการศึกษา 

4.1 ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
ทุก ๆ 5 ปี 

4.2 ประเมินผลโดยบณัฑิต
ผูส้ าเร็จ การศึกษาทุกปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือหนงัสือและ

ต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอนและการวิจยั รวมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
นกัศึกษา 
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2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ บริหารจัดการ
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน 

หน่วย
นับ 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โสตทศันูปกรณ์ และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 31 285 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 24 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพ ์แบบเลเซอร์ 17 6 เคร่ือง 
4 ชุดเคร่ืองเสียง - 16 เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 8 17 เคร่ือง 
6 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) - 23 เคร่ือง 
7 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั 1 - เคร่ือง 
8 เคร่ืองสแกนเนอร์ Scanner 9 3 เคร่ือง 
9 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 
10 กลอ้งดิจิทลั 16 - เคร่ือง 
11 กลอ้งวดีิโอ 4 - เคร่ือง 
12 เกา้อ้ีในหอ้งเรียน - 603 ตวั 

ระบบป้องกนัความมั่นคงปลอดภัย 
13 ระบบซีซีทีว ี CCTV 1 - ระบบ 
14 กลอ้งวงจรปิด 54 - ตวั 
15 ประตูอตัโนมติั (Access Control) 45 - ตวั 

ระบบและอุปกรณ์ บริหารจัดการแม่ข่าย และเครือข่าย 
16 Server & Mainframe (Hardware) 

Mainframe Computer IBM z10 BC 
IBM DS6800 Storage System Expansion 
IBM Tape Library 
IBM Blade Server HS21 
IBM Blade Server HS22 
HP MSA P2000G3 
HP MSA P2000fc 
NAS Buffalo LSGVL 12 TB 
NAS Buffalo LSGVL 8 TB 

  
1 
1 
1 
7 
5 
1 
2 
1 
1 

 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
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ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ บริหารจัดการ
งานส านักงาน 

บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน 

หน่วย
นับ 

17 Server & Mainframe (Software) 
Mainframe: z/VM Version 6.1 
Mainframe: z/OS Release 11  

  
1 
1 

 
ระบบ 
ระบบ 

18 Network 
Network Switch 
Router 
Wireless LAN Controller (WLAN) 
Access Point 

  
68 
10 
9 

18 

 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 

ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริหาร 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์Print Control - 1 ระบบ 
21 ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 1 - ระบบ 
22 ระบบ e-Learning - 1 ระบบ 
23 ระบบ Conference - 1 ระบบ 
24 ระบบลงเวลาเขา้เรียน - 1 ระบบ 
25 ชุดวเิคราะห์ Voice Over IP (VOIP analyzer) - 1 ระบบ 
26 ระบบจดัเก็บขอ้มูล - 1 ระบบ 

จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่างประเทศ รวม 

1 หนงัสือ (เล่ม) 
หนงัสือ (อิเล็กทรอนิกส์) 

เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 
McGraw-Hill eBook Library 
ประกอบดว้ย 
- หมวด Computing 
- หมวด Consumer Computing 
- หมวด Schaum’s Course Outlines 

757 3,926 
 
 

236 
91 
168 

4,683 
 
 

495 

2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 822 146 968 
3 วทิยานิพนธ์/โครงงาน (e-Project) วทิยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษา

โครงการเฉพาะเร่ืองระดบับณัฑิตศึกษา 
830  830 
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ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่างประเทศ รวม 

4 ซีดีรอมการศึกษา นกัศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟลต์าม
รายวชิาภายในหอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง 
โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการ
จ านวน 3 เคร่ือง 

   

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้

อาจารยแ์ละนักศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น 
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ E-book ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ  
ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ้ ยงัมีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือ
หนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจดัซ้ือหนังสือดว้ย อีกทั้งคณะยงัมีห้องสมุดเฉพาะ เพื่อบริการหนังสือ 
ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะยงัไดจ้ดัส่ือการสอนอ่ืน ๆ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้ เช่น เคร่ือง
มลัติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด ์

2.4. การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะจะประสานงานการจัด ซ้ือจัดหาหนังสือเพื่ อ เข้า

ส านกัหอสมุด และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ีดา้นโสต
ทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและ
ความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จดัใหมี้ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการอยา่ง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 จดัเตรียมห้องปฏิบติัการท่ีมีเคร่ืองมือ
ท่ีทนัสมยัในระดบัสากล เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั สร้าง
ความพร้อมในการปฏิบติังานใน
วชิาชีพ 

1.2 จดัใหมี้ห้องมลัติมีเดีย ท่ีมีความพร้อม
ใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียนรู้ 

1.1 จ านวนนกัศึกษาลงเรียนใน
วชิาเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

1.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบติัการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. จดัใหมี้ระบบเครือข่าย 

แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง และทรัพยากร 

2.1 จดัใหมี้เครือข่ายและห้องปฏิบติัการ 
ทดลองเปิด ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และพื้นท่ีท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ย
ตนเอง ดว้ยจ านวนและประสิทธิภาพ
ท่ีเหมาะสม 

2.2 จดัใหมี้เคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบ
แม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย 
เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการการ
บริหารระบบ 

2.1 รวบรวมจดัท าสถิติจ านวน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหวั
นกัศึกษา ชัว่โมงการใชง้าน
หอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหวันกัศึกษา 

2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบติัการ 

3. ส่ือและช่องทางการ
เรียนรู้ท่ีเพียบพร้อม เพื่อ
สนบัสนุนทั้งการศึกษา
ในหอ้งเรียน นอก
หอ้งเรียน และเพื่อการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

3. จดัใหมี้ห้องสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือ
ต ารา และส่ือดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง
หอ้งสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

3.1 ขอ้มูลจ านวนหนงัสือต ารา 
และส่ือดิจิทลัท่ีมีใหบ้ริการ 
และสถิติการใชง้านหนงัสือ
ต าราและส่ือดิจิทลั 

3.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้ง

มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนรู้ ประเมินผลและ

ใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และให้ผูส้ าเร็จการศึกษามี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมีวุฒิการศึกษา

ขั้นต ่าระดับปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมัติ และด าเนินการเรียนเชิญเป็น
อาจารยพ์ิเศษต่อไป (ถา้มี) 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งมีวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ

มีความรู้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร และสามารถบริการอาจารยใ์ห้ใช้ส่ือการเรียนรู้ได้

อยา่งสะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์ใน
วชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถ

ปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) หรือนัด
หมายตามตอ้งการเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้

5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1) ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความช านาญเพิ่มเติมท่ีสามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชก้บังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร พบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหาร

บุคลากรทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได ้สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ และ
มีทกัษะดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 

  



 

37 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวชิา 

X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวชิา 

X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้   

X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียมากกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X  X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

       X 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ค  าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยุทธ์

ในการเรียนรู้ 
2) การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ 

1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา (ถา้มี) 
2) การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและ/หรือประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ์ี่

เล้ียง 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ผูส้ าเร็จการศึกษา 
2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

รวมทั้งส ารวจสัมฤทธ์ิผลของผูส้ าเร็จการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7. ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

นอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 1 
คน (ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ และรายงานผลจาก 

มคอ.7 
2) วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก ค. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ง. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
ภาคผนวก จ. ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา 

CSC 620 ทฤษฎกีารค านวณ 3 (3-0-9) 
Theory of Computation 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาษาโปรแกรมและทฤษฎีการค านวณ ไฟไนตส์เตตแมชชีน ภาษาปกติ พุชดาวน์แมชชีน ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ทวั
ริงแมชชีน ทฤษฎีความซบัซอ้น ความสามารถในการตดัสินใจ ปัญหาฮอลทิง และปัญหาเอน็พี 
Programming languages and theory of computation, finite state machines, regular languages, pushdown 
machines, context-free languages, Turing machines, theory of complexity, decidability, halting problems, NP 
problems. 

CSC 621 การออกแบบและวเิคราะห์ข้ันตอนวธีิข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Design and Analysis of Algorithms 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลกัการการออกแบบและวเิคราะห์ความซบัซอ้นของขั้นตอนวธีิ การวิเคราะห์เชิงเส้นก ากบัของขั้นตอนวธีิต่าง ๆ 
ขั้นตอนวิธีการเรียงล าดบัขอ้มูลและการคน้หา ขั้นตอนวิธีแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ ขั้นตอน
วิธีแบบก าหนดการพลวตั ขั้นตอนวิธีส าหรับกราฟ และขั้นตอนวิธีแบบสุ่ม เป็นตน้ และโครงสร้างขอ้มูลขั้นสูง 
ตลอดจนขั้นตอนวธีิแบบขนาน  
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. 

CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Computer Architecture and Organization 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์แบบซีพียูเด่ียว การประมวลผลแบบขนาน การออกแบบหน่วยประมวลผลเพื่อ
สนบัสนุนระบบการประมวลผลแบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน และกลไกในการประมวลผล
แบบขนานระดบัสูง 
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. 



 

41 

CSC 623 ระบบการปฏิบัติการข้ันสูงและการโปรแกรมระบบ 3 (3-0-9) 
Advanced Operating Systems and Systems Programming 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบติัการ ระบบรับขอ้มูลและแสดงผล การขดัจงัหวะ ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย และ
ระบบเครือข่าย การจัดการทรัพยากรระบบแบบขนานและแบบกระจาย ได้แก่ กระบวนการและเทรด 
หน่วยความจ า หน่วยเก็บขอ้มูล และอุปกรณ์เสริม เป็นตน้ 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. 

CSC 624 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Software Engineering 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

โมเดลกระบวนการและโมเดลวฏัจกัรซอฟต์แวร์ วิธีการเขียนขอ้ก าหนด สัญกรณ์ และเคร่ืองมือ การทวนสอบ 
การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การแกจุ้ดบกพร่อง และความเขา้ใจโปรแกรม การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 
กลวิธีการทดสอบ มาตรวดัซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือสนบัสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสร้างตน้แบบ  การควบคุม
เวอร์ชนั การจดัการโครงแบบ การพิจารณาความตอ้งการของผูใ้ช้ มาตรฐานและประเด็นดา้นความเป็นนานาชาติ 
การจดัท าเอกสารประกอบ การบ ารุงรักษา การน ากลบัมาใช้ใหม่ ความปลอดภยั ความเช่ือถือได ้พอร์ตทะบิลิต้ี 
และการจดัระบบโครงงาน สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 
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. 

CSC 625 ระบบฐานข้อมูลข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Database Systems 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกบัการท างานของระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เช่น การจดัการหน่วยความจ า การ
จดัเก็บขอ้มูล วิธีเขา้ถึงขอ้มูล การประมวลผลขอ้ค าถาม การประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง การควบคุมภาวะ
พร้อมกัน การกู้คืนฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจายและแบบคู่ขนาน และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ฐานขอ้มูล 



 

42 

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. 

CSC 626 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Computer Graphics 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ขั้นตอนวธีิส าหรับการแสดงรูปทรงและปฏิสัมพนัธ์ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดว้ยโอเพนจีแอล แบบทนัเวลา การ
มองเชิงไปป์ไลน์ การสร้างรูปเรขาคณิต 3 มิติ การยา้ยต าแหน่ง การตั้งโมเดลกลอ้ง การให้แสง การส่อง การลด
มิติ การวาดเส้นโคง้และพื้นผวิ การแสดงภาพ 2 มิติบนพื้นผวิของวตัถุ 3 มิติ การท าภาพเคล่ือนไหว 
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 

CSC 627 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Object-Oriented Analysis and Design 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลกัการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตข์ั้นสูง เคร่ืองมือ
ท่ีช่วยในการออกแบบ ยูเอ็มแอล ดีไซน์แพ็ตเทิร์น และเฟรมเวิร์ก ดีไซน์แพ็ตเทิร์นประเภทต่าง ๆ แพต็เทิร์นเพื่อ
การสร้างออ็บเจกต ์แพต็เทิร์นการออกแบบเชิงโครงสร้าง และแพต็เทิร์นการออกแบบเชิงพฤติกรรม 
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. 

CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์ 3 (3-0-9) 
Compiler Construction 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

โครงสร้างของคอมไพเลอร์ ออกแบบและพฒันาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การตรวจสอบชนิดตวัแปร 
การสร้างรหัส การปรับปรุงรหัสให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การเก็บกวาดหน่วยความจ าท่ีเลิกใช้ การตรวจหา
ขอ้ผดิพลาดและการแกไ้ข 
Structure of compilers, design and development of compilers, lexical analysis, type checking, code generation, 
code optimization, garbage collection, error detection and correction. 
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CSC 629 ขั้นตอนวธีิแบบขนาน 3 (3-0-9) 
Parallel Algorithms 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

การค านวณแบบขนาน กฎการเพิ่มความเร็ว ยูทิไลซ์เซชัน การปรับขนาด หลกัการเขียนโปรแกรมแบบขนาน 
กระบวนการติดต่อ การใช้ข้อมูลร่วมกัน การท างานแบบขนานโดยมีการประสานเวลา โครงสร้างพื้นฐาน
สถาปัตยกรรมแบบขนานและขั้นตอนวิธี การเรียงล าดบั การคน้หา การคูณเมตริกซ์ การค านวณจ านวนเฉพาะ 
และการแกส้มการเชิงเส้น 
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. 

CSC 630 เครือข่ายข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Networking 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้ขั้นสูงเก่ียวกบัเครือข่าย อุตสาหกรรมการส่ือสารขอ้มูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เครือข่ายทอ้งถ่ิน เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดบักวา้ง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบเครือข่าย ความมัน่คงและ
การบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการน าเสนองาน 
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. 

CSC 631 คอมพวิเทชันนอลอินเทลเิจนซ์ 3 (3-0-9) 
Computational Intelligence 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเทชนันอลอินเทลิเจนซ์ ชนิดของหุ่นยนต ์เทคนิคการคน้หาแบบไบลด์ การคน้หา
แบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ กราฟ การเล่นเกม อลัฟา-เบตา คทัออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต ์พรอโพสิ
ชนันอลลอจิก และเฟิรสออร์เดอร์ลอจิก การใชเ้หตุผลบนความไม่แน่นอนและเบยเ์ซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษา
ค่าความจริง วิธีการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดคัทีฟเลิร์นนิง จีเนติก
อลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผูเ้ช่ียวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ ์
 Introduction to 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 
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factor method, Dempster and Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic algorithms, neural 
networks, expert systems, future and impact of computational intelligence. 

CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอม็แอล 3 (3-0-9) 
XML Programming 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

การเขียนโปรแกรมจดัการขอ้มูลเอกซ์เอ็มแอล การแจงส่วนขอ้มูลเอกซ์เอ็มแอล การก าหนดเคา้ร่างขอ้มูลเอกซ์
เอ็มแอลและการตรวจสอบขอ้มูลเอกซ์เอ็มแอลตามเคา้ร่าง การสอบถามขอ้มูลเอกซ์เอ็มแอล การแปลงขอ้มูล
เอกซ์เอม็แอล การจดัการขอ้มูลเอกซ์เอม็แอลในฐานขอ้มูล และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีอกซ์เอม็แอล 
XML programming for managing of XML data, parsing XML data, managing XML data in databases and 
application of XML technology. 

CSC 633 การค้นคืนสารสนเทศและการค้นหาเวบ็ข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Information Retrieval and Web Search 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลกัการคน้คืนสารสนเทศและการค้นหาเว็บ แบบจ าลองการคน้คืนสารสนเทศ เทคนิคขั้นสูงในการค้นคืน
สารสนเทศ การท าดชันีขอ้ความ การประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ การรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ การวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงเวบ็ การท าเหมืองขอ้มูลขอ้ความและเวบ็ 
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. 

CSC 635 การวเิคราะห์สมรรถนะเครือข่าย 3 (3-0-9) 
Network Performance Analysis 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การจดัล าดบัสโตแคสติก โหมดของการบรรจบกนั ทฤษฎีการต่ออาย ุห่วงโซ่มาคอฟ แบบ
เวลาวิยุตและเวลาต่อเน่ือง การผนักลบัของเวลา เทคนิคของเมทริกซ์เรขาคณิต การแยกของสโตแคสติก ทฤษฎี
การจดัก าหนด เอฟซีเอฟเอส พีเอส เอสอาร์พีที เอฟพี และอ่ืน ๆ ทฤษฎีคิว ผลคูณจากเครือข่าย กฎการอนุรักษ ์
การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ การวิเคราะห์ค่าเบ่ียงเบนขนาดใหญ่ การแจกแจงการจ ากดั ท่ีมาและสาเหตุ กฎของ
การด าเนินการ กฎสนองกลบัเวลา การวิเคราะห์การแกไ้ขเพิ่มเติม การประยุกต์และกรณีศึกษา เวบ็เซิร์ฟเวอร์ 
คอลลเ์ซ็นเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มทีซีพีโมเดลลิง โซเชียลเน็ตเวร์ิคโมเดลลิง 
Probability theory: stochastic ordering, modes of convergence, renewal theory, Markov chains: discrete & 
continuous time Markov chains, time reversibility, matrix geometric techniques, stochastic decomposition, 
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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. 

CSC 636 การท าเหมืองข้อมูลข้ันสูง 3 (3-0-9) 
Advanced Data Mining 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

การหากฏความสัมพนัธ์ เครือข่ายแบบเบย ์การจดักลุ่มขอ้มูล การจ าแนกขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ การวิเคราะห์แบบ
เพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด เครือข่ายใยประสาท การประเมินโมเดล การลดมิติขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูลบนเวบ็ การ
ท าเหมืองขอ้มูลกบับทความ การท าเหมืองขอ้มูลกบัขอ้มูลจีโนมและโปรตีโอม กรณีศึกษา 
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. 

CSC 637 ฟัซซิลอจิกและเครือข่ายใยประสาท 3 (3-0-9) 
Fuzzy Logic and Neural Networks 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทฤษฎีเซตแบบฟัซซิ การจดักลุ่มแบบฟัซซิ การปฏิบติัการกบัการอนุมานของฟัซซิ การค านวณแบบใยประสาท 
หลกัการของขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ แนวคิดชีวแบบใยประสาท ประวติัความเป็นมา การแบ่งหมวดหมู่เครือข่ายใย
ประสาทเทียม แอพพลิเคชัน่ของเครือข่ายใยประสาทเทียม 
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. 

CSC 638 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-9) 
Human-Computer Interaction 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย ์วธีิการต่างๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย ์
การวิเคราะห์กิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวดัผล การพรรณนาสถาปัตยกรรม
มนุษย ์การน าไปประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบกิจกรรมของผูใ้ช ้การวเิคราะห์งาน เทคนิคการจ าลองทางวิศวกรรม
การประยุกต ์ใชใ้นการออกแบบขั้นตอนการอินเทอร์เฟสระหวา่งคอมพิวเตอร์และผูใ้ช ้การเลือกค าอุปมา วิธีการ
น าเสนอการอินเทอร์เฟสและเคร่ืองมือสร้างต้นแบบ การศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้ การจดจ า การศึกษา
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ความสามารถในการใช้และการวิเคราะห์โพรโทคอลแก้ปัญหาของการอินเทอร์เฟส และวดัประสิทธิภาพ
ความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เฟส 
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. 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจัิย 3 (3-0-9) 
Research Methodology 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ระเบียบวิธีการวิจยัทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการท าวิจยั การบริหารโครงการและเวลา 
การเขียนบทความทางดา้นเทคนิค การน าเสนอและหวัขอ้การวจิยัในปัจจุบนั 
Research methods in Computer Science, research techniques and tools, project and time management, technical 
paper writing, oral presentation, and current research topics 

CSC 711 การศึกษาอสิระ 3 (2-2-8) 
Independent Study 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

การศึกษาอิสระหรือวจิยัทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยภ์ายในคณะ 
Independent study and research in computer science under school supervision 

CSC 760 หัวข้อข้ันสูงด้านการจัดการคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-9) 
Advanced Topics in Computer Management 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในดา้นต่าง ๆ ของการจดัการคอมพิวเตอร์ 
Topics of current interests and new developments in various fields of computer management 

CSC 761 หัวข้อข้ันสูงด้านเทคโนโลยซีอฟต์แวร์ 3 (3-0-9) 
Advanced Topics in Software Technology 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ 
Topics of current interests and new developments in various fields of software technology 
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CSC 762 หัวข้อข้ันสูงด้านเทคโนโลยเีครือข่าย 3 (3-0-9) 
Advanced Topics in Network Technology 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในดา้นต่าง ๆ ของเทคโนโลยเีครือข่าย 
Topics of current interests and new developments in various fields of network technology 

CSC 763-765 หัวข้อพิเศษ 1, 2, 3 3 (3-0-9) 
Special Topic I, II, III  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวชิาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั และความกา้วหนา้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์โดยคณาจารยแ์ละ
ผูท้รงคุณวุฒิ 
Course timely interest to the profession, conducted by resident or visiting faculty 

CSC 766 สัมมนา 3 (3-0-9) 
Seminar 
วชิาบังคับก่อน:  ไม่มี 

สัมมนาเก่ียวกบัการทดลองและ/หรือหวัขอ้วจิยัท่ีทนัสมยัทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
Seminar in the assigned topics on current experiment and/or research on computer science 

CSC 790 วทิยานิพนธ์ 36 (0-72-108) 
Dissertation 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดด้านการวิจัย  ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ ระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้และพฒันาทกัษะตลอดการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
งานจริงดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer 
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the 
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world 
computer science problems. 

CSC 791 วทิยานิพนธ์ 48 (0-96-144) 
Dissertation 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
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แนวคิดด้านการวิจัย  ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ ระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้และพฒันาทกัษะตลอดการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
งานจริงดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer 
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the 
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world 
computer science problems. 

CSC 792 วทิยานิพนธ์ 48 (0-96-144) 
Dissertation 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดด้านการวิจัย  ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ ระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้และพฒันาทกัษะตลอดการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
งานจริงดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new computer 
science, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the 
students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world 
computer science problems. 

BIS 617 การจัดการกระบวนการทางธุรกจิ 3 (3-0-9) 
Business Process Management 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process Management (BPM) วงจรของ BPM 
การก าหนดกระบวนการ, การพฒันาโมเดลและภาษาท่ีใชพ้ฒันาโมเดล, การวิเคราะห์และประเมินผลโมเดล, 
การแกไ้ขและปรับปรุงโมเดลก่อนการใชง้านจริง การใชง้านและประเมินผลเพื่อการพฒันากระบวนการทาง
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ระบบสารสนเทศและเคร่ืองมือต่างๆท่ีสนับสนุน BPM และกรณีศึกษาต่าง ๆ เก่ียวกบั 
การประยกุตใ์ช ้BPM 
Fundamental of Business Process Management (BPM), BPM lifecycle, process identification, model 
developing and languages, model analysis and evaluation, model improvement and finalizing, process 
execution, process monitoring and evaluation for continuous process improvement. Information systems 
and tools supporting BPM, and case studies related to the application of BPM. 
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BIS 618 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (3-0-9) 
Big Data Analytics 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

แรงขบัเคล่ือนทางธุรกิจ ความต้องการ และแหล่งข้อมูลของข้อมูลขนาดใหญ่ การคดัเลือก ประมวลผล 
วิเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวตั เทคนิค 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลบนส่ืออิเลคทรอนิคส์และเวบ็เทคโนโลยี การสร้าง
ความรู้จากฐานขอ้มูล แหล่งขอ้มูลบนโซเชียลมีเดีย   
Business driving forces, needs and sources of Big data, extracting, processing, analyzing and visualizing 
the dynamics of data quantity, variety and velocity, data science techniques, data analysis on electronic 
channel and web technology, knowledge discovery from database, social media site. 

INT 610 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (3-0-9) 
Decision Support Systems 
วชิาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems หรือ  

ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสนับสนุนการตดัสินใจ กระบวนการการตดัสินใจของมนุษย ์แนะน าการสร้าง
โมเดลและการวเิคราะห์การตดัสินใจ แนะน าการท าประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและการ
แก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย การ
โปรแกรมเชิงเส้นท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวตัถุประสงค ์การโปรแกรมแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย 
การจ าลอง และตวัอยา่งของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
Introduction to decision support systems, human decision -making processes, introduction to modeling and 
decision analysis, introduction to optimization and linear programming, modeling and solving linear 
programming problems, sensitivity analysis and the simplex method, network modeling, integer linear 
programming, goal programming and multiple objective optimization, nonlinear programming, regression 
analysis, discrimination analysis, time series analysis, queuing theory, simulation, and examples of decision 
support systems 

INT 611 การเงินเชิงกลยุทธ์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
Financial Strategies for Information Technology 
วชิาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ 

ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินสมรรถภาพเชิงการเงินขององค์กร การบริหารสภาพคล่องและการ
วางเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การจดัท างบลงทุน การบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เคร่ืองมือการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยวธีิมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ 
Financial statement analysis, financial performance appraisal, liquidity management and business goal, working 
capital management, capital budgeting, foreign exchange and interest rate risk management, strategic planning, 
investment analysis tools for information technology project using  Economic Value-added Analysis (EVA)  

INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
Information Technology Project Management 
วชิาบังคับก่อน: INT603 Management Information Systems หรือ  

ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารตน้ทุนและการ
ประหยดัพลงังาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดต่อส่ือสารของ การบริหาร
ความเส่ียง การบริหารการจดัหาโครงการ ขั้นตอนการและบริหารโครงการ การเร่ิมตน้และการวางแผน การ
ด าเนินการ การควบคุมและการปิดโครงการ และการน าเสนอสารสนเทศของโครงการ 
Project management, integration management, scope management, time management, cost management and 
energy saving, quality management, human resource management, communication management, risk 
management, procurement management, project management and processes, initiating and planning, executing, 
controlling and closing, and information project presentation 

INT 630 เทคโนโลยีฐานข้อมูล 3 (3-0-9) 
Database Technology 
วชิาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ 

ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงออ็บเจกต ์แบบจ าลองฐานขอ้มูลอ็อบเจกตรี์เล
ชนั ลกัษณะส าคญัของภาษาสอบถาม เอส คิว แอล  สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูลโอแล็บ  การท าเหมือง
ขอ้มูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การคน้คืนสารสนเทศ เคร่ืองมือส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล ฐานขอ้มูลและ
การคน้คืนขอ้มูลมลัติมีเดีย 
Conceptual database design, object-oriented database model, object-relational database model, new features in 
SQL, database architectures, data warehousing, online analytical processing OLAP, and data mining, 
Geographical Information System (GIS) and spatial databases, information retrieval, search engines, 
multimedia databases and retrieval 
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INT 631 เทคโนโลยีเชิงออ็บเจกต์ 3 (3-0-9) 
Object-Oriented Technology 
วชิาบังคับก่อน: INT605 Systems Analysis and Design หรือ 

ความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต ์วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ กระบวนการทางซอฟตแ์วร์ แนวคิดเชิงออ็บ
เจกต์ อ็อบเจกตแ์ละส่วนประกอบ ยูเอ็มแอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความตอ้งการเชิงอ็อบ
เจกต ์หลกัการวเิคราะห์และการออกแบบเชิงออ็บเจกต ์ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา 
Introduction to object oriented technology, software engineering, software process, object-oriented concepts, 
object and component, Unified Modeling Language (UML), use-case model, class model, behavior model, 
object-oriented requirement, object-oriented analysis and design principle, pattern and case study 

INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-9) 
Artificial Intelligence 
วชิาบังคับก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ 

ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ ชนิดของหุ่นยนต ์เทคนิคการคน้หาแบบไบลด ์การคน้หาแบบฮิวริสติก แอนด/์ออร์ กราฟ 
การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ์ อลัฟา-เบตา คทัออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต ์เฟริสออร์เดอร์ลอจิก การใช้
เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบยเ์ซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วธีิการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ วธีิการ
เดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
Introduction to artificial 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 network, 
expert system, future and impact of artificial intelligence 

INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
Information System Metrics 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลกัการคุณภาพ ระบบสารสนเทศ คุณภาพระบบสารสนเทศ หลกัพื้นฐานของทฤษฎีการวดั โปรแกรมมาตรวดั 
มาตรวดัซอฟต์แวร์ มาตรวดัคุณภาพผลิตภณัฑ์ มาตรวดัคุณภาพกระบวนการ มาตรวดัคุณภาพการบ ารุงรักษา 
มาตรวดัขอ้บกพร่อง ความเช่ือถือไดข้องซอฟตแ์วร์ เวลาในการตอบสนองของซอฟตแ์วร์ สภาพพร้อมใชง้านของ
ซอฟตแ์วร์ 
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Quality concept, information systems, information systems quality, fundamentals of measurement theory, 
metric program, software metrics, product quality metrics, process quality metrics, maintenance quality 
metrics, defect metrics, software reliability, software response time, software availability 

INT 650 ความมั่นคงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-9) 
Information Technology Security 
วชิาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ ความเขา้ใจถึงภยัคุกคามด้านมัน่คง การพฒันาและการติดตั้งโปรแกรมความ
มัน่คงของอินเทอร์เน็ต ความมัน่คงในการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกนัการรุกราน ความมัน่คงในการ
บริการแก่ผูใ้ช้งานและธุรกิจ การจดัการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลบัเบ้ืองตน้ และการน าเสนอ
โครงการความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Business opportunities and risks, understanding the threats to security, building an internet security program, 
implementing an internet security program, securing the internet connection, intrusion detection systems, 
securing user services, securing business services, virus management, introduction to cryptography and 
information technology security project presentation 

INT 651 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 (3-0-9) 
Telecommunication Technology 
วชิาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

แนวคิดพื้นฐานดา้นเทคโนโลยโีทรคมนาคม การประยกุตโ์ทรคมนาคมกบังานธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหาร
ประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการพฒันา การด าเนินงาน และ/หรือการใช้โทรคมนาคม แผนและกลยุทธ์ด้าน
โทรคมนาคม การจดัหาและส่งมอบการให้บริการ การบริหารกระบวนการ และบุคลากรดา้นเทคนิค เครือข่าย
ข้อมูลและเสียง การบริการและโพรโทคอล โครงสร้างและมาตรการทางอุตสาหกรรม อุ ตสาหกรรมทาง
เทคโนโลยโีทรคมนาคม และการตดัสินใจทางธุรกิจและเทคนิคระยะสั้นและระยะยาว 
Fundamentals of telecommunication technology, the employment of telecommunication for business and 
industry, the effective management of organizations by developing, operating, and/or using 
telecommunications, telecommunication plan and strategy, procuring and delivering services, technical 
personnel and processes management, voice and data networks, the protocols and services, industry and 
regulatory structure, telecommunications technology and industry, short-term and long-term business and 
technical decisions 
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INT 652 วศิวกรรมอนิเทอร์เน็ต 3 (3-0-9) 
Internet Engineering 
วชิาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาพรวมของวศิวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและล าดบัชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตาแกรมไอพี 
เส้นทางไอพี ซับเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบย่อย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี ไคเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เวบ็ ซีจีไอ จาวา การจดัการเครือข่าย ความมัน่คง การ
วางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารระหวา่งเคร่ือง 
Internet Engineering overview, protocols and layering, internetworking, IP, ARP, IP datagrams and datagram 
forwarding, IP routing, subnet, IP encapsulation, fragmentation, and reassembly, IPv6, ICMP, UDP, TCP, 
client/server and socket interface, DNS, email, FTP, WWW, CGI, JAVA, network management, network 
security, network planing, and Machine to Machine (M2M). 

INT 653 เทคโนโลยีโมบาย 3 (3-0-9) 
Mobile Technology 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

โพรโทคอลท่ีใช้ในการเร่ิมการส่ือสาร (เอสไอพี) การสร้างบริการบนเอสไอพี ระบบโทรศพัท์ผ่านโพรโทคอล
เอสไอพี คุณภาพการให้บริการโทรศพัทบ์นเครือข่ายไอพี การวดัคุณภาพการให้บริการมลัติมีเดียบนเครือข่ายไอ
พี คุณสมบติัของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย การออกแบบระบบประยุกต์โมบาย การ
พฒันาระบบประยกุตโ์มบาย 
Session Initiation Protocol (SIP), service creation on SIP, SIP telephony system, quality of service of IP 
telephone network, multimedia service over IP network quality measurement, mobile device properties, mobile 
system architecture, mobile application design, mobile application development  

INT 654 การประมวลผลแบบคลาวด์และการประยุกต์ 3 (3-0-9) 
Cloud Computing and Application 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาพรวมและค าจ ากดัความของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แนวความคิดการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โมเดล
การให้บริการกลุ่มเมฆชนิดต่าง ๆ การให้บริการดา้นระบบปฏิบติัการ การให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การ
ให้บริการดา้นซอฟต์แวร์ เหตุการณ์และรูปแบบการน ากลุ่มเมฆไปใช้งาน การใช้กลุ่มเมฆแบบสาธารณะ และ
แบบส่วนบุคคล ความมัน่คงในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจ าลองการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเคล่ือนท่ี และผลกระทบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆต่อองคก์ร 
Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, cloud service delivery models, 
platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, cloud deployment scenario, public and 
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private clouds, security on cloud computing, cloud simulation tools, mobile cloud computing, and the impact of 
cloud computing on the organization 

SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-9) 
Software Structures and Architectures 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและรูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ตวัเช่ือมประสาน กระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต ์สถาปัตกรรมเชิงแนวความคิด สถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรม
แบบขบัเคล่ือนดว้ยโมเดล ซอฟตแ์วร์เอเจนตแ์ละซอฟตแ์วร์คอมโพเนนท ์
Definition and patterns of the software architecture, middleware, software development process, object-
oriented technology, aspect-oriented architecture, service-oriented architecture, model-driven architecture, 
software agent, and component-based software 

SWE 610 การออกแบบซอฟต์แวร์ประเภทฝังตัว  3 (3-0-9) 
Embedded Software Design 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ซอฟต์แวร์แบบฝังตวั  หลกัการของระเบียบวิธีในการออกแบบเพื่อการน ากลบัมาใช้ใหม่ รูปแบบการทวน
สอบ การออกแบบและการเลือกใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม และการออกแบบท่ีข้ึนกับ
แพลตฟอร์ม 
Embedded software, principles of a methodology that favours design reuse, formal verification, software 
design and optimized architecture selection, and platform-based design 

SWE 630   การพฒันาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ 3 (3-0-9) 
Agile Software Development 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

วธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบต่าง ๆ การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบวนซ ้ า การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล ์ค่านิยม 
หลกัการ และวธีิปฏิบติัของการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล์ สครัม การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเนน้ความคล่องตวั
และเรียบง่ายของกระบวนการพฒันา กระบวนการซอฟตแ์วร์ระดบับุคคล การพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีขบัเคล่ือน
ดว้ยการทดสอบ 
Software development methods, iterative software development, agile software development, agile 
methods’ values, principles and practices, Scrum, extreme programming, personal software process, test-
driven software development 
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ข. เปรียบเทียบรายวชิาทีเ่ปลี่ยนแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดมิ พ .ศ . 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558 หมายเหตุ 

หมวดวชิาบังคับ 
- แผนการศึกษาแบบ 1.1 - หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 6 หน่วยกติ 

หมวดวชิาบังคับ 
- แผนการศึกษาแบบ 1.1 - หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 6 หน่วยกติ 

ไม่เปล่ียนแปลง 

CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั 3 (3-0-9) CSC 710 ระเบียบวธีิวจิยั 3 (3-0-9) ไม่เปล่ียนแปลง 
CSC 711 การศึกษาอิสระ 3 (2-2-9) 

 ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
CSC 711 การศึกษาอิสระ 3 (2-2-8) ปรับช่ือรายวชิา  

หมวดวชิาเลือก 
- แผนการศึกษาแบบ 1.1 - หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 6 หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.2 18 หน่วยกติ 

หมวดวชิาเลือก 
- แผนการศึกษาแบบ 1.1 - หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 6 หน่วยกติ 
- แผนการศึกษาแบบ 2.2 18 หน่วยกติ 

ไม่เปล่ียนแปลง 

INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3 (3-0-9) INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 3 (3-0-9)  
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-9) 

ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ 3 (3-0-9) 

ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

INT 612 การบริหารโครงการ 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT 612 การบริหารโครงการ 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ไม่เปล่ียนแปลง 

INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 3 (3-0-9) INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 3 (3-0-9)  
INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต์ 3 (3-0-9) INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต์ 3 (3-0-9)  
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-9) INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-9)  
INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9) INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 3 (3-0-9)  
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หลกัสูตรเดมิ พ .ศ . 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558 หมายเหตุ 

INT 650 ความมัน่คงของ 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT 650 ความมัน่คงของ 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 3 (3-0-9) INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 3 (3-0-9)  
INT 652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-9) INT 652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-9)  
CSC 760 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 

การจดัการคอมพิวเตอร์ 
CSC 760 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 

การจดัการคอมพิวเตอร์ 
ไม่เปล่ียนแปลง 

CSC 761 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ 

CSC 761 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ 

 

CSC 762 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยเีครือข่าย 

CSC 762 หวัขอ้ขั้นสูงดา้น 3 (3-0-9) 
เทคโนโลยเีครือข่าย 

 

CSC 763-765 หวัขอ้พิเศษทาง 3 (3-0-9) 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1, 2, 3 

CSC 763-765 หวัขอ้พิเศษ 1, 2, 3 3 (3-0-9) ปรับช่ือรายวชิา 

CSC 766 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9) CSC 766 สัมมนา 3 (3-0-9)  
CSC 730 จริยธรรมวชิาชีพทาง 3 (3-0-9) 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
 ปิดรายวชิา ตามความเห็นของ

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
CSC 771-772 สัมมนาเชิงปฏิบติัการ 3 (2-2-9) 

ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1, 2 
 ปิดรายวชิา เน่ืองจากเป็นวชิา

ภาคปฏิบติั ซ่ึงไม่เหมาะส าหรับ
หลกัสูตรท่ีเนน้การศึกษาวจิยั 
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หลกัสูตรเดมิ พ .ศ . 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558 หมายเหตุ 

 CSC 620 ทฤษฎีการค านวณ 3 (3-0-9)  
 CSC 621 การออกแบบและวิเคราะห์ 3 (3-0-9) 

ขั้นตอนวธีิขั้นสูง 
 

 CSC 622 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3 (3-0-9) 
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

 

 CSC 623 ระบบปฏิบติัการขั้นสูง 3 (3-0-9) 
และการโปรแกรมระบบ 

 

 CSC 624 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 3 (3-0-9)  
 CSC 625 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 3 (3-0-9)  
 CSC 626 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง 3 (3-0-9) เพิ่มรายวชิา 
 CSC 627 การวเิคราะห์และออกแบบ 3 (3-0-9) 

เชิงออ็บเจกตข์ั้นสูง 
 

 CSC 628 การสร้างคอมไพเลอร์ 3 (3-0-9)  
 CSC 629 ขั้นตอนวธีิแบบขนาน 3 (3-0-9)  
 CSC 630 เครือข่ายขั้นสูง 3 (3-0-9)  
 CSC 631 คอมพิวเทชนันอลอินเทลิเจนซ์ 3 (3-0-9)  
 CSC 632 การโปรแกรมเอกซ์เอม็แอล 3 (3-0-9)  
 CSC 633 การคน้คืนสารสนเทศ 3 (3-0-9) 

และการคน้หาเวบ็ขั้นสูง 
 

 CSC 635 การวเิคราะห์สมรรถนะเครือข่าย 3 (3-0-9)  
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หลกัสูตรเดมิ พ .ศ . 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558 หมายเหตุ 

 CSC 636 การท าเหมืองขอ้มูลขั้นสูง 3 (3-0-9)  
 CSC 637 ฟัซซิลลอจิกและเครือข่ายใยประสาท 3 (3-0-9)  
 CSC 638 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ 3 (3-0-9) 

กบัคอมพิวเตอร์ 
 

 BIS 617 การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ 3 (3-0-9)  
 BIS 618 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 3 (3-0-9)  
 INT 653 เทคโนโลยโีมบาย 3 (3-0-9) เพิ่มรายวชิา 
 INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละ 3 (3-0-9) 

การประยกุต ์
 

 SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 3 (3-0-9) 
ซอฟตแ์วร์ 

 

 SWE 610 การออกแบบซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-9) 
ประเภทฝังตวั 

 

 SWE 630 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล์ 3 (3-0-9)  
หมวดวทิยานิพนธ์ หมวดวทิยานิพนธ์  
- แผนการศึกษาแบบ 2.2 48 หน่วยกติ - แผนการศึกษาแบบ 2.2 48 หน่วยกติ  
CSC 791 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต CSC 791 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ไม่เปล่ียนแปลง 
- แผนการศึกษาแบบ 2.1 36 หน่วยกติ - แผนการศึกษาแบบ 2.1 36 หน่วยกติ  
CSC 790 วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต CSC 790 วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ไม่เปล่ียนแปลง 
- แผนการศึกษาแบบ 1.1 48 หน่วยกติ - แผนการศึกษาแบบ 1.1 48 หน่วยกติ  
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CSC 790 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต CSC 792 วทิยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ปรับรหสัรายวชิา 
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ค. ประวตัิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รศ.ดร.กติติชัย ลวนัยานนท์ 
Assoc.Prof. Dr.Kittichai Lavangnananda 

1. ประวตัิการศึกษา 
1996 Ph.D. (Artificial Intelligence), the University of Wales College of Cardiff, UK 
1986 M.Sc. (Computer Science), the University of Wales College of Cardiff, UK 
1984 B.Sc.  (Computer Science), the University of Hull, UK 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
INT602 Design and Analysis of Algorithms 3 หน่วยกิต 
INT632 Artificial Intelligence 3 หน่วยกิต 
INT677 Information Technology Service Standard Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT700 Thesis 2-12 หน่วยกิต 
INT701 Special Project Study 1-6 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
 
3. วชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

1) Lavangnananda, K. and Poolphol, R., 2014, A Genetic Algorithm Approach to Partitioning Clustering: 
A case study on M.Sc. applicants, Proc. of the 2014 13th International Conference on Machine 
Learning and Applications (ICMLA'14), 3-6 December, Detroit, Michigan, USA. 

2) Lavangnananda, K. and Sawasdimongkol, P., 2012, Utilizing Symbolic Representation in Synergistic 
Neural Networks Classifier of Control Chart Patterns, Proc. of the 19th Int. Conf. on Neural 
Information Processing (ICONIP2012), 12-15 November, Doha, Qatar, pp. 313-321. 
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3) Lavangnananda, K. and Panyato, P., 2012, A diagnosis system for open-source VoIP Software 
(FreeSWITCH) (Thai Track), Proc. of the 2012 Int. Computer Science and Engineering Conference 
(ICSEC2012), 18-19 October, Pattaya, Thailand, pp. 302-307. 

4) Lavangnananda, K. and Sawasdimongkol, P., 2012, Neural Network Classifier of Time Series : A 
Case Study of Symbolic Representation Preprocessing for Control Chart Patterns, Proc. of the 2012 8th 
Int. Conf. on Natural Computation (ICNC2012), 19-31 May, Chongqing, China, pp. 351-356. 

5) Piyatumrong, A., Bouvry, P., Guinand, F. and Lavangnananda, K., 2012, A Multi-Objective Approach 
for High Quality Tree-based Backbones in Mobile Ad Hoc Networks, Int. J. Space Based and Situated 
Computing, Vol.2, No. 2, pp. 83-103. 

6) Lavangnananda, K. and Sawasdimongkol, P., 2011, Capability of Classification of Control Chart 
Patterns Classifiers Using Symbolic Representation Preprocessing and Evolutionary Computation, 
Proc. of the 23rd IEEE Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI2011), 7-9 November, 
Florida, USA, pp. 1047-1052. 

7) Lavangnananda, K., Angsuchotmetee, C. and Bouvry, P., 2011, Effect of Packetization Interval on 
Number of Connections in AAC Audio Streaming over WLAN 802.11g, Proc. of the 17 th Asia-Pacific 
Conference on Communications (APCC2011), 2-5 October, Sabah, Malaysia. 

8) Lavangnananda, K., Yongsakun, K. and Bouvry P., 2011, Suitable Packetization Interval for using 
Constrained Energy Lapped Transform (CELT) CODEC in Bi-Directional Communication over 
WLAN 802.11g, Proc. of the 17th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2011), 2-5 
October, Sabah, Malaysia. 

9) Lavangnananda, K., Angsuchotmetee, C., Yongsakun, K., Panyato, P. and Sawasdimongkol, P., 2011, 
Performance Tradeoff between Mobility and Voice Quality among Different VoIP Deployment 
Strategies, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Computer and Communication Devices, 1-3 April, Bali 
Island, Indonesia, pp. 158-162. 

10) Lavangnananda, K. and Kasikitsakulphol, S., 2010, Systematic Study to Assess Neural Networks’ 
Capability in Classifying Control Chart Patterns, Proc. of the 2010 IEEE Int. Conf. on Intelligent 
Computing and Intelligent Systems (ICIS2010), 29-31 October, Xiamen, China, Vol. 2, pp. 718-722. 

11) Piyatumrong, A., Bouvry, P., Guinand, F. and Lavangnananda, K., 2010, A Multi-objective Approach 
for High Quality Virtual backbones in Mobile Ad-Hoc Networks, Proc. of the 24th European 
Conference on Operation Research, 11-14 July, Lisbon, Portugal. 

12) Piyatumrong, A., Ruiz, P., Bouvry, P., Guinand, F. and Lavangnananda, K., 2009, Token Traversal 
Strategies of a Distributed Spanning Forest Algorithm in Delay Tolerant MANETs, Proc. of the 3rd 
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Int. Conf. on Advances in Information Technology (IAIT2009), 2-4 December, Bangkok, Thailand. 
pp. 96-109. 

13) Piyatumrong, A., Bouvry, P., Guinand, F. and Lavangnananda, K., 2009, A Study of Token 
Circulation Strategies on Tree-Based Backbones for Delay Tolerant MANETs, Proc. of the Int. Conf. 
on Ultra Modern Telecommunications (ICUMT 2009), 12-14 September, St-Petersburg, Russia. 

14) Lavangnananda, K. and Maneechan, A., 2009, A Study of Global and Individuals Transaction Costs in 
Primitive Trading Clusters, Proc. of the 11th Int. Conf. on Computers in Urban Planning and 
Management (CUPUM), 16 – 18 June, The University of Hong Kong, Hong Kong. 

15) Lavangnananda, K. and Chokepradap, P., 2009, Improvement to Genetic Algorithm by Using 
Heuristics in Emergence of Cities (Thai Track), Proc. of the 6th Int. Conf. on Computer Science and 
Software Engineering (JCSSE2009), 13 – 15 May, Phuket, Thailand. 
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ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกจิ 
Asst.Prof. Dr.Chakarida Nukoolkit 

1. ประวตัิการศึกษา 
2001 Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, USA. 
1995 M.Sc. (Computer Science), Vanderbilt University, USA. 
1992 B.Sc. (Computer Science), Thammasat University, Bangkok, Thailand. 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
EBT700  Thesis 1-12 หน่วยกิต 
INT638 Data Mining 3 หน่วยกิต 
INT700 Thesis 1-12 หน่วยกิต 
INT701 Special Project Study 1-6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
CSC340 Artificial Intelligence 3 หน่วยกิต 
CSC446 Data Mining 3 หน่วยกิต 
CSC498-499 Computer Science Project I-II 2-3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
 
3. วชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

1) Paliyawan, P., Nukoolkit, C., and Mongkoknam, P., 2014, Office Workers Syndrome Monitoring Using 
Kinect, Proceedings of the International Conference on Asia Pacific Conference on Communications 
2014 (APCC 2014), Pattaya, Thailand, October 1-3, 2014. 

2)  Lertampaiporn, S., Thammarongtham, C., Nukoolkit, C., Kaewkamnerdpong, B., and 
Ruengitchatchawalaya, M., Identification of non-coding RNAs with a new composite feature in the 
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Hybrid Random Forest Ensemble Algorithm, Journal of Nucleic Acids Res. Jul 1, 2014; 42(11): e93. 
Published online Apr 25, 2014. doi: 10.1093/nar/gku325. 

3) Paliyawan, P., Nukoolkit, C., and Mongkoknam, P., 2014, Prolonged Sitting Detection for Office 
Workers Syndrome Prevention Using Kinect, Proceedings of the International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 2014 (ECTI-
CON 2014), Nakhon Ratchasima, Thailand, May 14–17, 2014. 

4) Soontornwutikul, T., Thananart, N., Wantanareeyachart, A., Nukoolkit, C., and Arpnikanondt, C., 2013, 
Cloud-Based Optical Music Recognition on Windows Phone 7 , The 9 th International Conference on 
Computing and Information Technology (IC2IT2013), May 9-10, 2013, King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand. 

5) Luangnapa, N., Silpavarangkura, T., Nukoolkit, C., and Mongkolnam, P, 2 0 1 2 , Optical Music 
Recognition on Android Platform, The 5 th International Conference on Advances in Information 
Technology (IAIT2012), December 6-7, 2012, Bangkok, Thailand, PP. 106-115. 

6) Patsadu, O., Nukoolkit, C. and Watanapa, B., 2 0 1 2 , Survey of Smart Technologies for Fall Motion 
Detection: Techniques, Algorithms and Tools, the 5 th International Conference on Advances in 
Information Technology (IAIT2012), December 6-7, 2012, Bangkok, Thailand, PP. 137-147. 

7) Lertampaiporn, S., Thammarongtham, C., Nukoolkit, C., Kaewkamnerdpong, B., and 
Ruengitchatchawalaya, M., 2012 , Heterogeneous ensemble approach with discriminative features and 
modified-SMOTEbagging for pre-miRNA classification, Oxford Journal: Nucleic Acids Research, 
September 24, 2012, PP. 1-12. 

8) Patsadu O., Nukoolkit C. ,and Watanapa B., 2 0 1 2 , Human gesture recognition using Kinect camera, 
The Proceeding of International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 
(JCSSE 2012), May 30 - June 1, 2012, PP. 28-32. 

9) Nukoolkit, C., Chansripiboon, P., Mongkolnam, P., and Watson-Todd, R., 2 0 1 1 , Text Cohesion 
Visualizer, The 6th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2011), August 
3-5, 2011, Singapore, PP. 205-209. 

10) Nukoolkit, C., Chansripiboon, P.and Sopitsirikul, S., 2 0 1 1 , Improving university e-Learning with 
exploratory data analysis and web log mining, The 6 th International Conference on Computer Science 
& Education (ICCSE 2011), August 3-5, 2011, PP. 176-179. 

11) S. Ronglong, C. Arpnikanondt and C. Nukoolkit,2 0 1 0 , Do in Thai Sense: Thailand's First Online   
Social Network with Web 2 .0  Platform, Proceedings of the 8 th International Conference on ICT and 
Knowledge Engineering, November 24-25, 2010, Thailand, PP. 25 – 31.  
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ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ 
Asst.Prof. Dr.Prasert Kanthamanon 

1. ประวตัิการศึกษา 
1998 Ph.D. (Computer Engineering), the University of New South Wales, Sydney, Australia 
1986 B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
INT601 Computer System Concept 3 หน่วยกิต 
INT652 Internet Engineering 3 หน่วยกิต 
INT673 Office Networking Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT674 Enterprise Networking Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT700 Thesis 1-12 หน่วยกิต 
INT701 Special Project Study 1-6 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
 
3. วชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

1) Tuul Triyason and Prasert Kanthamanon, “E-Model Modification for Multi-Languages over IP”, 
Elektronika ir Elektrotechnika Journal, Kaunas University of Technology, Lithuania, Vol. 21, no. 1, 
February 2015. 

2) Tuul Triyason, Sake Valaisatien, Vajirasak Vanijja, Prasert Kantamannon, and Jonathan H. Chan, 
“VoIP Quality Prediction Model by Bio-inspired Methods”, Bio-Inspired Computation in 
Telecommunications, by Xin-She Yang, Su Fong Chien, and T.O. Ting, Morgan Kaufmann Press, 
February 2015. 
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3) Tuul Triyason and Prasert Kanthamanon, "Effect of Codec Bit Rate and Packet Loss on Thai Speech 
Recognition over IP, "The 6th  International Conference on Advances in Information Technology 
(IAIT 2013), pp.232-241, Bangkok, Thailand, December 12-13, 2013. 

4) Komes Porntipsatien, Prasert Kanthamanon, Suree Funilkul, "A Conceptual Framework for Effectively 
Addressing the Digital Divide in Thai Primary Schools : A Case Study of Thailand," The International 
Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013), University of the Thai Chamber 
of Commerce (UTCC), Thailand,p. 33-39, May 7-9, 2013. 

5) Tuul Triyason and Prasert Kanthamanon, "Perceptual Evaluation of Speech Quality Measurement on 
Speex Codec VoIP with Tonal Language Thai," Proceedings of The 5th International Conference on 
Advances in Information Technology (IAIT 2012), pp.181-190, Bangkok, Thailand, Dec 6-7, 2012 

6) Tuul Triyason, Prasert Kanthamanon, Kittipong Warasup, Siam Yamsaengsung, and Montri 
Supattatham, “Effect of Background Traffic Packet Size to VoIP Speech Quality,”  Proceedings of The 
4th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 2010), pp.175-182, 
Bangkok, Thailand, 2010. 

7) หวัหนา้ทีมวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบฐานขอ้มูลกลาง (Master Data) กรมบญัชีกลาง 
8) ท่ีปรึกษาโครงการ ใหทิ้ศทาง ก าหนดกรอบการท างาน ก ากบั ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

ส านกังานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ 
9) ท่ีปรึกษาโครงการ วางกรอบการเช่ือมต่อระบบ วางแผน ก ากบั ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

กรมการขนส่งทางบก 
10) ท่ีปรึกษา บริหารโครงการ วางกรอบการพฒันาระบบสารสนเทศ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านกังานอยัการสูงสุด 
11) ท่ีปรึกษา บริหารโครงการ วางกรอบการพฒันาระบบสารสนเทศ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรมบงัคบัคดี 
12) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ตรวจรับ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานอยัการสูงสุด 

13) หวัหนา้ทีมการวเิคราะห์ ออกแบบระบบ วางกรอบการพฒันาระบบสารสนเทศทางยทุธศาสตร์ให้
สอดคลอ้งเป้าหมาย ความตอ้งการ ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู 
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ดร. อุมาพร  สุภสิทธิเมธี 
Dr. Umaporn Supasitthimethee 

1. ประวตัิการศึกษา 
2008 Ph.D. (Computer Science), King Mongkut's University of Technology Thonburi 
2005 M.Sc. (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi 
2002 B.Sc. (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
BIF511 Fundamental Programming 3 หน่วยกิต 
BIF698 Thesis 1-12 หน่วยกิต 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
INT640 XML Technology 3 หน่วยกิต 
INT700 Thesis 1-12 หน่วยกิต 
INT701 Special Project Study 1-6 หน่วยกิต 
INT670 Database Programming and Administration Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT672 Data Warehouse Builder Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT677 Information Technology Service Standard Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
INT102 Computer Programming I 3 หน่วยกิต 
INT105 Computer Programming II 3 หน่วยกิต 
INT450 IT Project 6 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
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3. วชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

1) Buranasaksee, U., Porkaew, K., and Supasitthimethee U, Ticket Model: A Generalized Model for 
Internet-based Three-party Authorization Systems, International Journal of Internet Protocol 
Technology, 2014, Inderscience publishers, ISSN: 1743-8209. 

2) Buranasaksee, U., Porkaew, K., and Supasitthimethee U, 2014, AccAuth : Accounting system for 
OAuth protocol, The Fifth International Conference on the Applications of Digital Information and 
Web Technologies (ICADIWT), 17-19 Feb 2014, PRIST University, Tanjore and Chennai, India,  
pp.8-13. 

3) Buranasaksee, U., Porkaew, K., and Supasitthimethee U, 2013, A Generalized Model for Internet-based 
Access Control Systems with Delegation Support, The 9th International Conference on Heterogeneous 
Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness (QSHINE 2013), 11-12 Jan 2013, Greater 
Noida,India, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 
Telecommunications Engineering Volume 115, 2013, pp 975-988. 

4) Buranasaksee, U., Porkaew, K., and Supasitthimethee U, 2010, Answer Aggregation for Keyword 
Search over Relational Databases, 2010 International Conference on Systems Engineering and 
Modeling (ICSEM 2010), 23 - 25 April 2010, Bangkok, Thailand, pp.477-482. 

5) Supasitthimethee, U., Shimizu, T., Yoshikawa, M. and Porkaew, K., 2010, Meaningful Interrelated 
Object Tree for XML Keyword Search, The 2nd International Conference on Computer and 
Automation Engineering, 26 - 28 January 2010, Suntec Singapore International Convention & 
Exhibition Centre, Singapore, pp. 339-344. 

6) Supasitthimethee, U., Shimizu, T., Yoshikawa, M. and Porkaew, K, 2009, XSemantic: An Extension of 
LCA based XML Semantic Search, IEICE Transactions on Information and Systems, May 2009, 
Vol.E92-D, No.5, pp. 1079-1092. 
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ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
Asst.Prof. Dr.Kriengkrai Porkaew 

1. ประวตัิการศึกษา 
2000 Ph.D. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 
1996 M.Sc. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. 
1990 B.Sc. (Computer Science), Ramkhamhaeng University, Thailand. 
1990 B.Sc. (Medical Science), Mahidol University, Thailand. 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา 
INT604 Database Management Systems 3 หน่วยกิต 
INT630 Database Technology 3 หน่วยกิต 
INT670 Database Programming and Administration Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT672 Data Warehouse Builder Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT677 Information Technology Service Standard Workshop 3 หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT700 Thesis 1-12 หน่วยกิต 
INT701 Special Project Study 1-6 หน่วยกิต 
CSC711 Independent Study in Computer Science 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา 
CSC711 Independent Study in Information Technology 3 หน่วยกิต 
CSC790 Dissertation 1-36 หน่วยกิต 
 
3. วชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 

1) Buranasaksee, U., Porkaew, K. and Supasitthimethee, U., 2014, “Ticket Model: A Generalized Model 
for Internet-based Three-party Authorization Systems”, to appear in International Journal of Internet 
Protocol Technology, ISSN 1743-8209. 
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2) Utharn Buranasaksee, Kriengkrai Porkaew, and Umaporn Supasitthimethee," AccAuth : Accounting 
system for OAuth protocol, " The Fifth International Conference on the Applications of Digital 
Information and Web Technologies (ICADIWT), 17-19 Feb 2014, PRIST University, Tanjore and 
Chennai, India. 

3) U. Buranasaksee, K. Porkaew, and U. Supasitthimethee, “A Generalized Model for Internet-based 
Access Control Systems with Delegation Support,"  The 9th International Conference on 
Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness (QSHINE 2013), Greater 
Noida, India, Jan 11-12, 2013. 

4) U. Sukakanya and K. Porkaew,"Modeling A Generic Web Classification System Using Design 
Patterns,"JOURNAL OF COMPUTERS, VOL. 6, NO. 10, pp.2212-2220,doi:10.4304/jcp.6.10.2212-
2220, Oct 2011. 

5) T. Russameroj, P. Mongkolnam and K. Porkaew, "A Web-based Single Sign-on (SSO) using SAML 
2.0," The 7th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2011), 
KMUTNB, Bangkok, May 11-12, 2011. 

6) U. Buranasaksee, K. Porkaew, and U. Supasitthimethee, "Answer Aggregation for Keyword Search 
over Relational Databases," The 2010 International Conference on Systems Engineering and Modeling 
(ICSEM 2010), Bangkok, Thailand, Apr 23-15, 2010. 

7) U. Supasitthimethee, T. Shimizu, M. Yoshikawa, and K. Porkaew, "Meaningful Interrelated Object 
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ค าสั่ง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2557 
------------------------- 

 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมคร้ังท่ีคร้ังท่ี 7 เดือน
มกราคม 2557 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2557 และมติจากท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 ในวนัท่ี 
17 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดใ้ห้ความเห็นชอบอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดงันั้น คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ Ph.D. Information Systems อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

รศ.ดร.บวร ปภสัราทร วศ.ด. วศิวกรรมไฟฟ้า อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
รศ.ดร.วเิชียร ชุติมาสกุล Ph.D. Computer Science อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ อดีตประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี 
มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 
  

 

http://www.sc.chula.ac.th/
http://www.chula.ac.th/


 

74 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 
ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 

ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ วราภรณ์ Ph.D. Computer Science อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

ผศ.ดร.บณัฑิต  วรรธนาภา วศ.ด.วศิวกรรมอุตสาหการ อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผศ.ดร.สุรีย ์ ฟูนิลกุล ปร.ด. เทคโนโลยสีารสนเทศ อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ อดีตประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี 
มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 

ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ  วานิชชา Ph.D. Information Science อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผศ.ดร.ชลเมธ  อาปณิกานนท ์ Ph.D. Electrical and Computer Engineering อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผศ.ดร.พรชยั  มงคลนาม  Ph.D. Computer Science อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ อดีตประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี 
มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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หลกัสูตรหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
รศ.ดร.กิตติชยั ลวนัยานนท ์ Ph.D.  Artificial Intelligence อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ Ph.D. Computer Science อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ผศ.ดร.ประเสริฐ คนัธมานนท ์ Ph.D. Computer Science& Engineering อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ อดีตประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.) 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี มหาวทิยาลยันานาชาติแสตม
ฟอร์ด 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาคณิตศาสตร์และ
วทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 
 
    สั่ง ณ วนัท่ี  4  เมษายน พ.ศ. 2557 
 
 

  
 (รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ) 
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