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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Doctor of Philosophy Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
:
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Doctor of Philosophy (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
48 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ป แบบ 1.1 และแบบ 2.1
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2554)
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/ ปงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในป พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย หรือ นักวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร
2. อาจารย
3. ผูบริหารองคกรหรือหนวยงานหรือธุรกิจดานวิทยาการคอมพิวเตอร
4. ผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาในระบบงานทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร หรือที่ปรึกษาดานระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
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9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒกิ ารศึกษา ของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

นายลือพล พิพานเมฆาภรณ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

2.

นายอัครา ประโยชน

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายธนภัทร อนุศาสนอมรกุล

ผูชวย
ศาสตราจารย

Queensland University of
Technology, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา
2556
2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
University of New South
Wales, Australia

2543

2544

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต)
Ph.D. (Information
Science)

Asian Institute of
Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
University of Pittsburgh,
USA

M.S.
(Telecommunications)

University of Colorado at
Boulder, USA

2541

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2538

Ph.D. (Computer Science
and Engineering)
M.Sc. (Computer Science)

3.

สถาบัน
ที่สําเร็จการศึกษา

2550

2540
2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาตาม “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563
ของประเทศไทย” ที่ เรี ยกวา “กรอบนโยบาย ICT2020” และแผนแม บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง อ า เ ซี ย น 2 0 1 5 ห รื อ ASEAN ICT
Masterplan
2015 ใ น ก ร อ บ
นโยบาย ICT2020 กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา โดยมี ส าระสํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาโครงสร า ง
พื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เปน Broadband ใหมีความ
ทันสมั ย กระจายอยางทั่ วถึง และมี ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง การส ง เสริม การพั ฒ นามนุษยที่ มี
ความสามารถในการสรางสรรค และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ และเพื่อ
สรางนวัตกรรมการบริการของภาครั ฐที่สามารถใหบริก ารประชาชนและธุรกิจทุก ภาคส วนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 2015 กลาวถึงความเหลื่อมล้ํา
ดานไอซี ที ร ะหว างประเทศภายในภู มิ ภ าคอาเซี ยน ที่ เ ป นอุ ป สรรคที่ สํ า คัญ ในการพั ฒ นาอาเซี ย น
อิเล็กทรอนิกส ประเทศสมาชิกในอาเซียนจึงมีความเห็นชอบรวมกันในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารของอาเซี ยน พ.ศ. 2558 (AIM 2015) เพื่อใชเปนเข็ม ทิศ และเครื่ องมื อ
ขับเคลื่อนอาเซียนอิเล็กทรอนิกสใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย หัวใจสําคัญของแผนแมบทไอซีที
ของอาเซียนคือ การลดชองวางความเหลื่อมล้ําดานไอซีทีของประชาชนและการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันดานเศรษฐกิจ โดยมีโครงสรางพื้นฐานไอซีทีความเร็วสูงเปนกลไกการขับเคลื่อนภายใตบริบทของ
การอํานวยความสะดวกดานนโยบายและกฎหมายของแตละประเทศสมาชิกในอาเซียน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กํ า หนด
สาระสําคัญในหัวขอ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอ 5.1.1 ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคูกับการสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิต โดยสงเสริมการพัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สาระสําคัญในขอ 5.2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมุงสรางกระแส
สังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต สาระสําคัญในการบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 สูการ
ปฏิบัติ ในขอ 6.3 สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลที่ภาคสวนตางๆ เขาถึงและใช
ประโยชนไดงาย รวมทั้งสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการ
พัฒนา
จากสาระสํ า คัญ ในแผนต า งๆ ที่ ก ล า วมาขา งต น แสดงให เ ห็ นความสํ า คั ญ ในการศึก ษาใน
ดานวิทยาการคอมพิวเตอรซึ่งครอบคลุมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒ นาประเทศทางดานเศรษฐกิ จและการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรู และผลิตบุคลากร
ของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ในการบริหาร
จัดการรวมทั้ ง เป นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษยที่ ส ามารถ เพิ่ มขีดความสามารถในการแขง ขันของ
ประเทศดวยการคิดคนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศที่สามารถแขงขันกับ
ประเทศอื่นๆในอาเซียน และสากลได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาตามแผนพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยอยูในกลุ มประเทศที่ มีการพัฒ นาคนระดับ กลางและมี แนวโนม การพัฒนาคน
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งตอ เนื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนด า นการศึ ก ษาขยายตัว เชิ ง ปริ ม าณอย า งรวดเร็ ว
การขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรูโดยเชื่อมโยงนําความรูไป
ปรั บ ใช ของคนไทยยัง อยูใ นระดับ ต่ํ า คุ ณภาพการศึ ก ษายั ง ไม เ พี ย งพอในการปรั บ ตัว เท า ทั นการ
เปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมและวัฒนธรรมที่กาวเขาสู AEC
เป นที่ คาดการณวาประเทศไทยกํ าลั ง ประสบป ญ หาวิก ฤตคานิยม ที่ เ ป นผลกระทบจาก
การเลื่ อนไหลทางวัฒ นธรรมตางชาติเ ขาสูป ระเทศทั้งทางสื่อ สารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยขาดการคัดกรองและเลือ กรับ วัฒนธรรมที่ ดีง าม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ
สถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลด
นอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
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จากสภาวการณที่กลาวมาขางตน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จัดวาเปนหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่สามารถเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ ในการพัฒนาและวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหสอดคลองกับวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยกําลังประสบอยูในปจจุบันได
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอ การพั ฒ นาหลั กสู ตรและความเกี่ ยวขอ งกั บพั นธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนี้ คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการสร า งองค ค วามรู ท างด า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอรรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตอสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับ
การแขงขัน ในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน พัฒนาใหเปนสังคมแหงความรู และพัฒนาบัณฑิต
ให มี ศักยภาพในการวิจั ยโดยหลั ก สู ตรไดมุ งเนนใหผู เ รี ยนสามารถทํ าการวิจั ยและพั ฒนาองคความรู
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับสูง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรเนนถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ คิดเปน ทําเปน
ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถถายทอดและประยุกตใชความรูที่ไดรับใหกับ สังคมและ
ชุมชนอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คือ (1) ผลิตบัณฑิต (2) วิจัย (3) บริการวิชาการแกสังคม (4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคลองกับ
ปณิ ธานของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ ง มั่ นที่ จ ะพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย ให มี ค วามเป นเลิ ศ ทางวิ ชาการด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและ
สรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกอใหเกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และ
พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ “คิดเปน ทําเปน”
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตดุษฎีบัณฑิตดานคอมพิวเตอรที่มุงเนนใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสราง
องคความรูใหมเพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ตรสามารถตอบสนองตอ ความตอ งการกํ าลั ง คนของภาครั ฐ และเอกชน ในสาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ใหมี
(1) ความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(2) การสรางองคความรูใหมทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานการทําวิจัยใหมีความ
เชี่ยวชาญ และมีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง
(3) การนําองคความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานตามกรอบ
สม่ําเสมอ
- เอกสารแตงตัง้ และเชิญ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- เชิญผูเ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ผูทรงคุณวุฒวิ ิพากษหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มามีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตร - รายงานการประชุมปรับปรุง
พ.ศ. 2552
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน/
วิพากษหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
- รายงานผลการประเมินความ
สอดคลองกับความตองการ
ตองการของผูป ระกอบการดาน
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของภาคธุรกิจและการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
- หัวขอที่นักศึกษาไดรับ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มอบหมายในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาบุคลากรในดานการ - สนับสนุนบุคลากรใหเขารับการ
- จํานวนบุคลากรที่ไดรบั การ
เรียนการสอนและบริการ
อบรม ที่มีประโยชนตอการเรียน
พัฒนา
วิชาการ เพื่อเพิ่มความรูและ การสอน
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ประสบการณ
- สนับสนุนบุคลากรใหทํางานบริการ
ของอาจารยในหลักสูตร
วิชาการแกองคกรภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
เปนไปตามขอ บังคับมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 9-10
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน–เวลาราชการปกติ วันจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 แบบ 1.1
2.2.1.1 มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.50
2.2.1.3 ตองมีผลงานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนหลักฐานในวารสารวิชาการ หรือ
ที่ประชุมวิชาการ
2.2.2 แบบ 2.1
2.2.2.1 มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.25
2.2.2.3 ตองมีผลงานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนหลักฐานในวารสารวิชาการ หรือ
ที่ประชุมวิชาการ จํานวน 1 ฉบับเปนอยางนอย
2.2.3 ผู เ ข า ศึ ก ษาทั้ ง แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต อ งมี ผ ลสอบภาษาอั ง กฤษได ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษากํ าหนดหรื อ ตามประกาศบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ : ผูเ ขาศึกษาแบบ 2.1 ในกรณีที่ไมเปนไปตามขอ 2.2.2.2 ผูเขาศึกษาจะตองมีผลงานใน
ขอ 2.2.2.3 จํานวน 2 ฉบับเปนอยางนอย และขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จากภาควิชาในการพิจารณาคุณสมบัติ
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทอาจขาดทักษะการเขียนงานวิชาการ การวิเคราะห
และออกแบบการทดลอง และมีความรูทางภาษาอังกฤษไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดใหมีการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการ การวิเคราะหและออกแบบการทดลองในรายวิชา
บังคับ หรือใหลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่จําเปน และใชระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําแก
นักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 แบบ 1.1
ระดับชั้นป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
2559
2560
2561
2562
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2563
5
5
5
15
5

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คน)
2559
2560
2561
2562
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2563
5
5
5
15
5

2.5.2 แบบ 2.1
ระดับชั้นป
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ

คําบํารุงการศึกษา

2559
14,000

2560
28,000

2561
42,000

2562
42,000

2563
42,000

คาลงทะเบียน

23,000

104,000

185,000

185,000

185,000

คาพัฒนาวิชาการ

300,000

600,000

900,000

900,000

900,000

337,000

732,000

1,127,000

1,127,000

1,127,000

รวมรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน*
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวมงบดําเนินการ (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน (ข)
รวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
ตลอดหลักสูตร

2559

2560

2,000,000
45,000
50,000
10,000
351,750

3,120,000
50,000
100,000
20,000
702,750

2,456,750

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

4,056,000
55,000
150,000
30,000
1,018,500

5,272,000
55,000
150,000
30,000
1,018,500

6,854,000
55,000
150,000
30,000
1,018,500

3,992,750

5,309,500

6,525,500

8,107,500

2,456,750
5

3,992,750
10

100,000
100,000
5,409,500
15

200,000
200,000
6,725,500
15

200,000
200,000
8,307,500
15

491,350

399,275

360,633

448,367

553,833

450,692

หมายเหตุ * ใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกับหลักสูตรอื่นๆ ของภาควิชา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 6 ขอ 33 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 42
3. หลักสูตรและอาจารยผรู วมสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
วิทยานิพนธ
รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต

48

หนวยกิต

48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

10

มคอ. 2

แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
42 หนวยกิต
วิชาบังคับ
6 หนวยกิต
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2 หนวยกิต
(วิชาสัมมนา 1, และสัมมนา 2)
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หนวยกิต
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวด และจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ (แบบ 2.1)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตัวเอง)

040647101
040647103

รหัสวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร
(Research Methodology in Computer Science)
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
(Advanced Computer Algorithms)
วิชาบังคับไมนับหนวยกิต (แบบ 2.1)
ชื่อวิชา

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

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตัวเอง)

040647301*

สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
040647302* สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษา และประเมินผลเปน S/U
รหัสวิชา

วิทยานิพนธ (แบบ 1.1)
ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตัวเอง)

040647411

รหัสวิชา

วิทยานิพนธ
(Dissertation)
วิทยานิพนธ (แบบ 2.1)
ชื่อวิชา

48

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตัวเอง)

040647421

วิทยานิพนธ
(Dissertation)

36
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หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา

วิชาเลือก
เลือก จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตัวเอง)

040647201
040647202
040647203
040647204
040647205
040647206
040647207
040647211
040647212
040647213
040647303*
3.1.4
รหัสวิชา
040647411
รหัสวิชา
040647411

ระบบการคํานวณแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Computing System)
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Artificial Intelligence)
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Security)
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Network)
วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Software Engineering)
การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Database Management)
คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Graphics)
เทคโนโลยีเชิงความหมายและวิศวกรรมออนโทโลยี
3(3-0-6)
(Semantic Technology and Ontology Engineering)
ชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Bioinformatics)
เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science)
สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
* รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษา และประเมินผลเปน S/U
แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ
9
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ
9
รวม 9 หนวยกิต

12
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647411
วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647411
วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647411
วิทยานิพนธ
รวม 6 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647411
วิทยานิพนธ
รวม 6 หนวยกิต
แบบ 2.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647101
ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร
040647103
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
040647301*
สัมมนา 1
รวม 6 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
040647xxx
วิชาเลือก
040647xxx
วิชาเลือก
040647302*
สัมมนา 2
รวม 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
040647421
รหัสวิชา
040647421

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต

มคอ. 2
จํานวนหนวยกิต
9
จํานวนหนวยกิต
9
จํานวนหนวยกิต
6
จํานวนหนวยกิต
6

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

จํานวนหนวยกิต
9
จํานวนหนวยกิต
9
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
040647421
วิทยานิพนธ
9
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
040647421
วิทยานิพนธ
9
รวม 9 หนวยกิต
หมายเหตุ * รายวิชาไมนับหนวยกิตในการสําเร็จการศึกษาและประเมินผลเปน S/U
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
040647101 ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Computer Science)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กระบวนการพัฒนางานวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การรวบรวมและจัดการ
ขอมูล การทบทวนวรรณกรรม การเสนอเคาโครงงานวิจัย การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง สถิตเิ พื่อ
การประเมินและสรุปผลวิจัย และการเขียนรายงาน
Research development process, research design and planning, data
gathering and management, literature review, research proposal, experimental design and
analysis, statistics for research evaluation and conclusion, and report writing.
040647103

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Algorithms)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหขั้นตอนวิธี ทฤษฎีมาสเตอร ตนไมคนหาแบบสมดุลย กลยุทธการออกแบบ
ขั้นสูง ทฤษฎีก ราฟ การไหลและการตัด การประมวลผลสายอัก ขระ การเขารหัส ขอ มู ล เรขาคณิตเชิง
คํานวณ และความบริบูรณแบบเอ็นพี
Algorithm analysis, Master’s theorem, balanced search trees, advanced
design strategies, graph theory, flow and cut, string processing, cryptography,
computational geometry and NP completeness.
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040647201

ระบบการคํานวณแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Computing System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลั กการ เทคนิค การออกแบบระบบการคํานวณแบบกระจาย การประสานงานและ
การทําขอตกลง การสื่อสารระหวางโปรเซส การสื่อสารแบบกลุม การสําเนาขอมูล การจัดการเวลาและ
สถานะแบบโกลบอล การควบคุมรายการและการทํางานพรอมกัน การโปรแกรมแบบกระจาย การบริการ
และเทคโนโลยีแบบกระจาย งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
Concepts, techniques, design of distributed computing system,
coordination and agreement, inter-process communication, group communication,
replication, time and global state management, transaction and concurrency control,
distributed programming, services and distributed technology, research and trend.
040647202

ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Artificial Intelligence)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การแสดงความรู การให เ หตุ ผ ลภายใต ส ถานการณ ไ ม แ น น อน เครื อ ข า ยเบย แ ละ
การอนุมาน แบบจําลองมารคอฟแฝง การใหเหตุผลจากความเชื่อ การเรียนรูแบบมีผูสอน การโปรแกรม
ตรรกะแบบอุปนัย การเรียนรูตัวแปรแฝง งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
Knowledge representations, uncertainty reasoning, bayesian networks and
inference, hidden markov models, beliefs reasoning, supervised learning, inductive logic
programming, learning with hidden variables, research and trend.
040647203

ความมั่นคงทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Security)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความมั่ นคงในระบบคอมพิ วเตอร วิวัฒ นาการของการรั ก ษาความมั่นคง การคุก คาม
ความมั่นคง วิท ยาการรหัส ลับ การควบคุม การเขาถึง การพิ สูจนทราบตัวตน ความมั่นคงของเครือ ขาย
การตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
Security in computer system, computer security evolution, security threats,
cryptography, access control, authentication, network security, monitoring and risk
assessment, research and trend.
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040647204

เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Network)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เทคโนโลยีเครือขายที่ล้ําสมัย การประมวลผลแบบกอนเมฆ เทคโนโลยีและการบริการใน
เครือขายความเร็วสูงมาก ปญหาและงานวิจัยดานโพรโทคอล ขั้นตอนวิธี และการพัฒนาเครือขาย งานวิจัย
และทิศทางงานวิจัย
Futuristic networking technology, cloud computing, technology and services
in ultra-fast network, problems and research on network protocols, algorithms and
implementation, research and trend.
040647205

วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Software Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แบบจําลองขั้นสูงของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแผนใหม สถาปตยกรรม กระบวนการ
โครงแบบ ระเบียบวิธี เครื่องมือ ตัววัดซอฟตแวร การควบคุมคุณภาพ การทดสอบซอฟตแวร การบูรณา
การ การทวนสอบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การนําไปใชและการดูแลรักษา งานวิจัยและทิศทาง
งานวิจัย
Advanced models of modern software development process, architecture,
process, frameworks, methodologies, tools, software metrics, quality control, software
testing, integration, verification, validation, deployment and maintenance, research and
trend.
040647206

การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Database Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบจั ดการฐานขอมู ลขององคก รขนาดใหญ การออกแบบฐานขอมู ลแบบขนานและ
แบบกระจาย การประมวลผลขอมูลแบบกระจายและกระบวนการปรั บปรุ งประสิทธิภาพที่ เหมาะที่สุ ด
การควบคุมการประมวลผลพรอมกันและความเชื่อถือไดของระบบแบบกระจาย การรวมขอมูลเขาดวยกัน
การจัดการขอมูลในสิ่งแวดลอมบริเวณกวางที่แตกตางกัน งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
Large-scaled enterprise database management systems, parallel and
distributed database design, distributed data processing and optimization, concurrency
control and reliability in distributed system, data integration, data management in
heterogeneous wide-area environment, research and trend.
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040647207

คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Computer Graphics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การประมวลผลเชิงเรขาคณิต รูปทรงสามมิติและแสงเงา การสรางภาพ การสรางภาพเชิง
ปริ มาตร ผิ วของวัตถุและโครงสรางแบบตาขาย เทคนิคการสรางภาพเคลื่ อนไหว งานวิจั ยและทิ ศทาง
งานวิจัย
Geometry processing, 3D models and shading, rendering, volume rendering,
surfaces and meshes, animation techniques, research and trend.
040647211

เทคโนโลยีเชิงความหมายและวิศวกรรมออนโทโลยี
3(3-0-6)
(Semantic Technology and Ontology Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขอมูลเชิงความหมายและเมทาเดตา ภาษาแสดงขอมูลเชิงความหมาย การประมวลผล
เชิงความหมาย เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย หลักการและวิธีการสําหรับการสรางออนโทโลยี การแสดง
ความรูดวยออนโทโลยี ภาษาออนโทโลยี การประยุก ตใชอ อนโทโลยีในระบบสารสนเทศและวิศวกรรม
ซอฟตแวร งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
Semantic data and meta-data, semantic representation language, semantic
computing, semantic web technology, methodology and method for building ontology,
knowledge representation with ontology, ontology language, application of ontology in
information systems and software engineering, research and trend.
040647212

ชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Bioinformatics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ชีวสารสนเทศศาสตร ในงานยุ คหลั ง จี โ นมิ ก การเปรี ยบเที ย บความเหมื อ นแบบจั บ คู
การเปรี ยบเที ยบความเหมือ นแบบหลายเส น การเปรี ยบเที ยบความเหมือ น ตนไม วงศวานวิวัฒนาการ
ขั้นตอนวิธใี นชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร ตัวแบบความเปนไปได การเรียนรูของเครื่อง งานวิจัยและทิศทาง
งานวิจัย
Bioinformatics in post - genomic age, pairwise sequence alignment, multiple
sequence alignment, similarity matching, phylogenetic tree, algorithms in computational
biology, probabilistic model, machine learning, research and trend.
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040647213

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หัวขอและวิทยาการใหมทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มิไดบรรจุไวในหลักสูตร
Emerging topics and advances in computer science that are not included in
the curriculum.
040647301

สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การสัมมนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร ที่ทันสมัย การวิเคราะหหัวขอ
และการอภิปราย
Seminar in advanced computer science research, topic analysis and
discussion.
040647302

สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
วิชาบังคับกอน : 040647301 สัมมนา 1
Prerequisite : 040647301 Seminar I
การสัมมนาในหัวขอ ที่สนใจ การระบุป ญหา การทบทวนวรรณกรรม การอภิปรายและ

การนําเสนอ
Seminar in interested topics, problem statement, literature review,
discussion and presentation.
040647303

สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
วิชาบังคับกอน : 040647302 สัมมนา 2
Prerequisite : 040647302 Seminar II
การสั ม มนาเพื่ อ กํ าหนดแนวทางการแก ป ญ หา ขอบเขตของป ญ หา การนําเสนอและ
อภิปราย การออกแบบการทดลอง และการแปลผลการทดลอง
Seminar to specify problem solving approach, scope of the topic,
presentation and discussion, experimental design and research result interpretation.
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040647411

วิทยานิพนธ
48
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึก ษาคนควาดวยตนเองในหั วขอ ที่ สนใจดานวิท ยาการคอมพิ วเตอร ตามรูป แบบและ
วิธีการวิจัยในแนวทางที่ธํารงไวซึ่งจรรยาบรรณนักวิจัย ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการ
แตงตั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและขอบังคับที่กําหนดโดยภาควิชาและบัณฑิ ต
วิทยาลัยอยางเครงครัด
Individual research works by students through their interests in computer
science topics following research methodology under code of ethics for researchers under
supervision of supervisors appointed by Graduate School. Rules and regulations for
undertaking dissertation set by students’ department and Graduate School must be
observed strictly.
040647421

วิทยานิพนธ
36
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึก ษาคนควาในหั วขอ ที่ ส นใจดานวิท ยาการคอมพิ วเตอร ตามระเบี ยบวิธีวิจั ยภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาตองปฏิบัติตามกฎและ
ขอบังคับที่กําหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยอยางเครงครัด
Research works by students through their interests in computer science
topics following research methodology under supervision of supervisors appointed by
Graduate School. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students’
department and Graduate School must be observed strictly.
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1
3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุล

1.

นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ

2.

นายธนภัทร อนุศาสนอมรกุล

3.

นายปรวัฒน วิสูตรศักดิ์

4.

นางสาวกฤดาภัทร สีหารี

5.

นายอัครา ประโยชน

6.

นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต)
Ph.D. (Information Science)
M.S (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (สถิติ)
Ph.D. (Computer Science and
Engineering)
M.Sc. (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

University of Southern Queensland, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
University of Pittsburgh, USA
University of Colorado at Boulder, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
University of New South Wales, Australia

2547
2540
2534
2551
2541
2538
2555
2544
2541
2549
2541
2538
2550

Asian Institute of Technology, Thailand
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

2544
2540
2552
2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2540

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

6

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

3

รองศาสตราจารย

6

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

6

3
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ลําดับ
ที่

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ปการศึกษา
2559
2560
6
3
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3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ชื่อ - นามสกุล

7.

นายลือพล พิพานเมฆาภรณ

8.

นายธวัชชัย งามสันติวงศ
นางสาวคันธารัตน อเนกบุณย

10.

นายกอบเกียรติ สระอุบล

11.

12.

นายนิกร สุทธิเสงี่ยม

นายเฉียบวุฒิ รัตนวิลยั สกุล

Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
M.A. (Educational Technology)
ค.บ. (คณิตศาสตร)
Ph.D.(Computer Science)
M.Sc.(Information Technology)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
D.Eng (Electrical Engineering)
M.Sc. (Telecommunication
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ป พ.ศ.

Queensland University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
Technoogical University of the Philippines,
Philippines
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2556
2546
2543
2529

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2552
2531
2557
2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

2546
2558
2556
2554

2524
2556
2546
2542
2558

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

6

3

อาจารย

6

3

อาจารย

6

3

อาจารย

6

3

อาจารย

6

3
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทํางาน
นายสุรพงค เอื้อวัฒนามงคล
คณะสถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นางสาวเยาวดี เต็มธนาภัทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวกรกช ประชุมรักษ
คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิสูงสุด

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Computer Science)

Computer Science

รองศาสตราจารย

Ph.D. (Computer Science)

Computer Science

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D. (Computer Engineering)

Computer Engineering

21
มคอ. 2
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
วัตถุประสงคหลักของหลักสูตร คือ สรางนักวิจัยและผลงานวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่มี
ประโยชนตอภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยงานวิจัยประกอบดวยงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อใหเขาใจถึง
ความสั ม พั นธและพั ฒ นาตอ ยอดได และงานวิจั ยเชิ ง ประยุก ต เพื่ อ ตอบสนองการประยุก ตใชไดจ ริ ง กั บ
ภาคอุตสาหกรรม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองไดรับการตีพิมพ ดังนี้
แบบ 1.1
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรบั
การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑก ารพิจ ารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง
แบบ 2.1
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรบั
การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ในวารสารระดั บ ชาติห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑก ารพิจ ารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง และ มีผลงานในขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้
(1) ผลงานที่นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มรี ายงานการประชุม
(Proceedings) จํานวน 1 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานที่ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล
TCI จํานวน 1 เรื่อง
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แบบ 1.1 ปที่ 1-3
5.3.2 แบบ 2.1 ปที่ 2-3
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 แบบ 1.1
48 หนวยกิต
5.4.2 แบบ 2.1
36 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ เตรียมสิ่งแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับการทํางาน
วิจัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีการประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.6.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.6.3 มี ก ารประเมิ น ผลจากการที่ ผ ลงานวิ จั ย ได รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
5.6.4 มีการสอบปองกันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 8 ขอ 49
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติ - มี ก ารสอดแทรกความรู ดานจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่ดีตอจรรยาบรรณทางวิชาชีพและ วิชาการและวิชาชีพในแตละรายวิชา และจัดกิจกรรมเสริม
สังคม
(2) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า เป น ผู คิ ด - มอบหมายการจั ด กิ จ กรรมให แ ก นั ก ศึ ก ษาเช น การจั ด
ริ เ ริ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นานวั ตกรรม กิจกรรมโครงการหรือสัมมนาวิชาการ โดยใหนักศึกษาเปนผู
โดยสามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ดําเนินโครงการ
และให คําแนะนําในการแกป ญหา - สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการหรื อ
ไดอยางเหมาะสม
นิทรรศการในการสรางสรรคนวัตกรรม
- ใหนักศึกษาวิเคราะหงานวิจัยของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
นวัตกรรมที่มีในปจจุบั น และเผยแพรขอมูล งานวิจั ยตอผู ที่
สนใจ
(3) รู จั ก แสวงหาความรู ด ว ยตนเอง - มอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาได สื บ ค น ข อ มู ล งานวิ จั ย ใน
มี ก า ร เ รี ยน รู ต ล อ ดชี วิ ต แ ล ะ รายวิชา
สามารถเผยแพรขอมูลเพื่อสื่อสาร - แนะนํ าเทคโนโลยีต างๆที่ ใ ชในการนําเสนอผลงาน และ
กับผูอื่นดวยการเลือกใชเทคโนโลยี มอบหมายใหนัก ศึก ษาเลื อกใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสมตาม
ที่เหมาะสมไดเปนอยางดี
ความสนใจเพื่อเผยแพรผลงานระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือ
ใหกับผูสนใจภายนอก
- จั ดกิ จ กรรมพบกลุ ม วิจั ยเพื่ อ ให นัก ศึก ษานํ าเสนอผลงาน
หรื อ เรื่ อ งที่ ต นศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู กั บ
นักศึกษาคนอื่นๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม เอื้อเฟอ เผื่อแผ
ประพฤติตนเปนประโยชนตอสัง คมที่มี สวนรวม เพื่ อใหส ามารถดําเนินชีวิตรวมกับ ผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) การเรียนรูจ ากสถานการณจริง
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
(3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
(4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู
(5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรี ยน การสงงานตามกํ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
(5) ประเมินจากเขียนรายงานหรือบทความอยางมีจริยธรรม
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนอยางดี สามารถนําไปใช
ประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม โดย
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา และ
การทํางานวิจัย
(3) มีความรู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอร ในเชิงลึก อยาง
ตอเนื่อง
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(4) มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชาที่ ศึกษาเพื่อใหเ ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
(5) สามารถบู รณาการความรูในทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร กับ ความรูในศาสตร อื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทํ าไดโดยการทดสอบจากขอ สอบของแตละรายวิชา
ในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่พฒ
ั นาการเรียนรูดานความรู
(1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอม
กับ การเชื่อ มโยงความรูใหม กั บ ความรู เ ดิม การเชื่อ มโยงความรู จ ากวิชาหนึ่ง ไปสู อี ก
วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
(2) การใชก ารสอนหลายรู ป แบบ ตามลั ก ษณะของเนื้อ หาสาระ ไดแก การบรรยายการ
ทบทวน การฝ ก ปฏิบั ติก าร และเทคนิค การสอนอื่ นๆ ที่ เ น นผู เ รี ยนเป นสํ าคัญ เช น
การเรียนแบบรวมมื อ การเรี ยนแบบใชป ญหาเปนฐาน การเรี ยนโดยการคนควาดวย
ตนเอง เปนตน
(3) การเรี ยนรู จ ากสถานการณจ ริ ง จากวิท ยากรภาคอุ ตสาหกรรมและนัก วิชาการนอก
สถาบัน ในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย
(4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
(5) การคนควาหาความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้
(1) ประเมินจากผลงาน เชน การบาน รายงาน การนําเสนอรายงาน การแสดงความคิดเห็น
และการมีสวนรวมในชั้นเรียน เปนตน
(2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพั ฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเ มื่อจบการศึกษา
นักศึกษาควร คิดเปน ทําเปน มีความรู คูคุณธรรม อาจารยผูสอนควรเนนกระบวนการที่ใหนักศึกษา
วิเ คราะห หาเหตุผ ล เขาใจที่ ม าและสาเหตุของป ญ หา แนวคิดและวิธีก ารแก ป ญ หาดวยตนเอง
นักศึกษาควรมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับ ในรายวิชาที่เหมาะสม
(2) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
(3) การสอนแบบผู เ รี ยนเป นสํ าคัญ ที่ เ ป ดโอกาสให มี ก ารอภิป รายแสดงความคิดเห็ นได
มากขึ้น
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
(3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึก ษามีส วนชวยและเอื้ อตอการแกปญหาในกลุมไมวาจะเป นผูนําหรือ สมาชิกของกลุ ม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม
บนพื้ น ฐานของตนเอง รั บ ผิ ดชอบและยอมรั บ ในผลของการตัดสิ นใจเลื อ กใชวิธี ตาง ๆ ในการ
แกปญหา สามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถประยุกตใชความรูที่ไดรับตามงานที่ไดรับมอบหมายหรือ
สามารถถายทอดความรูใหกับชุมชนไดอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหบุคคลรอบขางเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) สามารถสื่ อ สารทั้ง ภาษาไทยและภาษาตางประเทศกั บกลุม คนหลากหลายไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเป นผู ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็น ในการแก ไขสถานการณทั้ ง ส วนตั วและส ว นรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน
(2) การใชกรณีศึกษา
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่นๆ (ถามี)
(4) ศึกษาดูงาน และการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมิ นจากพฤติก รรมและการแสดงออกของนัก ศึกษาในการนําเสนอรายงานในที่
ประชุมกลุมวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
(3) สัมภาษณผูเกี่ยวของ

27

มคอ. 2

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ําดังนี้
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอ ปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบ
การสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานที่ตองใชทัก ษะในการวิเ คราะหห รือ คํานวณในรายวิชาที่ตองฝก ทัก ษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
(2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และที่ตองมีการนําเสนอ
ดวยปากเปลาพรอมสื่อประกอบการนําเสนอ
(3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การจัดรายวิชาสัมมนาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ นจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท ฤษฎี การเลื อ กใชเ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มกี ารนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเป น
มนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้
ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการแกไขปญหา และการทํางานวิจัย
(3) มีความรู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรในเชิงลึกอยางตอเนื่อง
(4) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหมๆ ทีเ่ กี่ยวของ
(5) สามารถบูรณาการความรูในทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุม คนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูรเิ ริม่ แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนพรอมทั้งเลือกใชรูปแบบ
การสือ่ การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

040647101
040647103
040647301
040647302
040647303
040647411
040647421
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1

ระบบการคํานวณแบบกระจาย
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
เทคโนโลยีเชิงความหมายและวิศวกรรมออนโทโลยี
ชีวสารสนเทศศาสตร
เรื่องคัดเฉพาะทางในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
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3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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040647201
040647202
040647203
040647204
040647205
040647206
040647207
040647211
040647212
040647213

2

2. ความรู

5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

มคอ. 2
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4. ผลการเรียนรูท ี่คาดหวังจากหลักสูตร (Expected Learning Outcomes)
1. มีความเขาใจในวิชาชีพ จริยธรรม กฎหมาย ความปลอดภัยและประเด็นทางสังคม และหนาที่
ความรับผิดชอบของตนเอง
2. มีความเขาใจขั้นตอน และกระบวนการพัฒนางานวิจัย
3. มีความเขาใจกลยุทธการออกแบบขั้นสูง
4. มีสามารถวิเคราะหขั้นตอนวิธี
5. มีความสามารถนําความรูท างดานจากการเรียนรู นํามาวางแผนและออกแบบงานวิจัย
6. มีความสามารถในการนําความรูทางดานจากการเรียนรูนั้น นํามาประยุกตกระบวนการพัฒนา
งานวิจัย
7. มีความสามารถในการนําความรูทางดานจากการเรียนรูนั้น นํามาสังเคราะหองคความรูใหม
8. มีความสามารถเขียนรายงาน อภิปราย นําเสนอเคาโครงงานวิจัยและงานวิจัย

4. ความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO)
จากหลักสูตรสูรายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก



1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
ระบบการคํานวณแบบกระจาย
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
ความมั่นคงทางคอมพิวเตอรขั้นสูง
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นสูง
การจัดการฐานขอมูลขั้นสูง
คอมพิวเตอรกราฟกสขั้นสูง
เทคโนโลยีเชิงความหมายและวิศวกรรมออนโทโลยี
ชีวสารสนเทศศาสตร
เรื่องคัดเฉพาะทางในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
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2. ความรู
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3.ทักษะทางปญญา
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4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ
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5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและใช
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040647103
040647301
040647302
040647303
040647411
040647421
040647201
040647202
040647203
040647204
040647205
040647206
040647207
040647211
040647212
040647213

1

ความรับผิดชอบรอง
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5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเ มื่อสิ้นปการศึกษา
ปที่
1

2

3














รายละเอียด
เขาใจกระบวนการพัฒนางานวิจัย
สามารถวางแผนและออกแบบการวิจัยได
สามารถเสนอเคาโครงงานวิจัยได
สามารถเขียนรายงานได
เขาใจกลยุทธการออกแบบขั้นสูง
สามารถวิเคราะหขั้นตอนวิธีได
ประยุกตกระบวนการพัฒนางานวิจัย
สามารถเขียนรายงานได
สามารถอภิปรายและนําเสนอได
สังเคราะหองคความรูใหมได
สามารถเขียนรายงานได
สามารถอภิปรายและนําเสนอได

มคอ. 2

34

มคอ. 2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหคะแนน
การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 7 ขอ 38 และ 39
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร
การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาภาคทฤษฎี
การทวนสอบในระดับหลักสูตร
มีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) และมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการไดทํ า งานของบั ณฑิ ต ประเมิ นจากบั ณฑิ ต แตล ะรุ น ที่ จ บการศึก ษาในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากมหาวิท ยาลั ย สถาบั นวิจั ยหรื อสถานประกอบการ ที่ รับ บั ณฑิ ตที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาเขาทํางาน โดยการขอสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปน
อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
2.2.5 การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ
- จํานวนบทความวิชาการที่เผยแพร ทั้งในและตางประเทศ หรือ
- จํานวนสิทธิบัตร
- จํานวนรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสทิ ธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้
3.1 แบบ 1.1
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยตองเปนระบบเปดใหผูทสี่ นใจเขา
รับฟงได
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- ผลงานวิทยานิพนธหรื อส วนหนึ่ง ของวิท ยานิพ นธตองไดรั บการตีพิม พห รือ อยางนอยไดรั บการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยาง
นอย 2 เรื่อง
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด
3.2 แบบ 2.1
- ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
- ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam)
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาสุดทาย โดยตองเปนระบบเปดใหผูที่สนใจเขารับ
ฟงได
- ผลงานวิท ยานิพนธจะตองไดรั บ การตีพิ ม พ หรือ อยางนอ ยดําเนินการใหผ ลงาน หรื อส วนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ จํานวน 1 ฉบับ และ
มีผลงานที่ไดรับการนําเสนอผลงานตอที่ป ระชุม วิชาการระดับนานาชาติที่มีร ายงานการประชุม
(Proceedings) จํานวน 1 เรื่อง หรือ
มีผลงานทีไ่ ดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI จํานวน 1
เรื่อง
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) หัวหนาสาขาวิชาและอาจารยประจําหลักสูตร แนะนําอาจารยใหม ในเรื่องบทบาทและหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(2) ชี้แจงและมอบเอกสารทีเ่ กี่ยวของ ไดแก รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญและ
วัตถุป ระสงคของหลั กสู ตร กฎระเบียบของหนวยงาน ภาควิชา สถานศึกษา เพื่อใหเ ขาใจและ
ปฏิบัติไดตรงกัน
(3) ชี้แจงและมอบตัวอยางเอกสารรายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูท ี่คาดหวังจากรายวิชา
และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
(4) กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) ตามที่มหาวิทยาลัย
กํ า หนด โดยอาจให มี ก ารสอนร ว มกั บ อาจารย เ ดิ ม เพื่ อ ให ไ ด เ ห็ น ตั ว อย า งการสอน และ
การประเมินผล หรื อมอบหมายให มี อ าจารยพี่ เ ลี้ ยงให คําแนะนํา และติดตามการทํ างานของ
อาจารยใหม อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
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(5) ให คํ าแนะนํา การใช ง านโปรแกรมคอมพิ วเตอร ที่ ห นว ยงานใช ในการประเมิ น ผลการเรี ย น
การตัดเกรด และพิมพผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาผานระบบออนไลน เพื่อเปนขอมูลใน
การปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีกระบวนการใหความรูวิธีการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหคณาจารย
พัฒนาตนเองทางวิชาการ และงานวิจัยที่สนใจ โดยอาจารยทุกคนตองไดรับการพัฒนาไมนอยกวา 1 ครั้งตอป
และแนะนําแหลงทุนวิจัยที่สามารถรับการสนับสนุนได
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) ให เ ขาร วมการฝ ก อบรมเชิง ปฏิบั ติดานการจั ดการเรียนการสอน (กลยุทธก ารสอน)
การทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให
(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการสอน การวัดผลและการใหคําแนะนํา
แกนัก ศึกษา รวมกันอภิปรายปญ หาและแนวทางการแกไขระหวางอาจารยในคณะ/
ภาควิชา
(3) การสนั บ สนุ น ให อ าจารย เ ข า ร ว มประชุ ม /ฝ ก อบรมภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
และนําการเรียนรูมาถายทอดในภาควิชา
(4) การแลกเปลี่ยนเอกสาร ขอมูล ระหวางอาจารย
(5) การสนับ สนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และเผยแพรผลงานในเครือขาย
มหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การสนับสนุนการเขารวมฟง และนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
(2) การฝ ก อบรมการพั ฒ นาข อ เสนอโครงการวิ จั ย และการเขี ย นบทความวิ จั ย ตีพิ ม พ
ในวารสารนานาชาติ
(3) การสนับสนุนการรวมมือในงานวิจัย และการขอทุนสนับสนุนจากแหลงตางๆ
(4) การสนับสนุนการเขารับการฝกอบรม การประชุมการสัมมนาเพิม่ พูนความรูทางวิชาการ
และทราบความกาวหนาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ
(5) การสนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรม เชน สนับสนุนใหเขารวมการปฏิบัติธรรม และ
ฟงธรรมบรรยายที่จัดขึ้นภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเป น การดํ า เนิ น การภายใต ก ารกํ า กั บ มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA โดยใหรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑดังกลาวทุกป ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน
คือ มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกขอ และผานการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ
AUN-QA ระดับหลักสูตร ตามวงรอบที่กําหนด
2. บัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศนั้น คาดวามีความตองการ
กําลังคนที่สูงมาก ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัยโดยมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความตองการแรงงาน
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูล
วิจัยอันเกี่ยวกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
วิชาวิทยานิพนธ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
(Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยมีการประสานการนัดหมายอยางเปนระบบ
3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่ นักศึก ษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับ ผลการประเมิ นในรายวิชาใด สามารถที่จ ะยื่นคําร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมิ นของอาจารยในแตล ะรายวิชาได หรื อ
สามารถดําเนินการอุทธรณได
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึก ษาระดับ ปริ ญญาเอกขึ้นไป หรือ มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
4.2 การพัฒนาอาจารย
สนับสนุนใหอาจารยไดรวมสัมมนา ฝกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม ๆ ในวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพ
ดานการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยรวมปฏิบัติงานกับหนวยงานวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อนํา
ผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สรางแรงจูงใจในการทําผลงานวิชาการ
4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผู รั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร และผู ส อน จะตอ งประชุม ร วมกั นในการวางแผนจั ดการเรี ย น
การสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
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4.4 การแตงตั้งคณาจารยพเิ ศษ
อาจารยพิ เ ศษหรื อ ผู บ รรยายพิ เ ศษนั้น ไม วา จะสอนทั้ ง รายวิชาหรื อ บางชั่ว โมง จะตอ งเป นผู มี
ประสบการณตรง ทั้งนี้ การแตงตั้งอาจารยพิเศษจะเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตร
มีคณะกรรมการประจํ าหลักสู ตรเปนผูกํากับ ดูแลและคอยใหคําแนะนํา แนวปฏิบั ติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหาร
ของคณะ/วิทยาลัยและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลโดยมีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
และการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อใชประกอบการพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้ง หมด สํ าหรั บ ใชในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ตรให มี เ นื้อ หาที่ ทั นสมั ย ก าวทั นความก าวหนาทาง
วิทยาการทีเ่ ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนน
การพัฒนาทั กษะดานการวิจัยและการเรียนรูของนักศึกษา โดยสนองความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
5.2 การเรียนการสอน
มีคณะกรรมการประจํ าหลั กสู ตรเป นผู กํ ากั บ ดูแลพิจ ารณาการวางระบบผู ส อนในแตละรายวิชา
โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่
ไดรับมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เนนการใชเทคนิคการสอนที่เนนการวิจัยเปนฐานและการเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน รวมถึงการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําการเรียนรู มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อให
นักศึกษาไดรั บความรู ประสบการณ และไดรับ การพัฒ นาความสามารถจากผูรู จริ ง รวมถึง การพิ จารณา
กําหนดหัวขอวิทยานิพ นธ การกําหนดอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมกับหั วขอ เพื่อ สามารถให
คําปรึ ก ษาตั้ง แตก ระบวนการพั ฒ นาหั ว ขอ จนถึ ง การสอบป อ งกั นวิ ท ยานิพ นธ และการตีพิ ม พ เ ผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
5.3 การประเมินผูเ รียน
มี คณะกรรมการประจํ าหลั ก สู ตรเป นผู กํ ากั บ ขอ มู ล เกี่ ยวกั บ สั ม ฤทธิผ ลการเรี ยนรู ของนัก ศึก ษา
โดยกํ ากั บการประเมิ นการจั ดการเรี ยนการสอนและการประเมิ นหลั กสู ตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และการประเมินวิทยานิพ นธ/การคนควาอิส ระ เพื่อสะทอนสภาพจริ งดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไปดวย
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยการบริหารงบประมาณเปนไปตามระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร อ มด า นหนั ง สื อ ตํ า รา และการสื บ ค น ผ า นฐานข อ มู ล โดยมี สํ า นั ก
หอสมุดกลางที่มี หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบ คน สวนระดับ
คณะ/วิทยาลัย มีหนังสือตําราเฉพาะทาง รวมทั้งมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะ/วิทยาลั ยประสานงานกั บ สํานัก หอสมุ ดกลางในการจั ดซื้ อ หนัง สื อ ตํารา สิ่ง พิ ม พ วารสาร
ฐานขอมู ล เพื่ อการสื บคน แหล ง เรี ยนรู และสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิก ส ฯลฯ เพื่อ บริก ารใหอ าจารยและนัก ศึก ษา
ไดคนควาและใชป ระกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจั ดซื้ อ หนังสื อนั้น อาจารยผูส อนแตล ะ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน ในสวนของคณะ/วิทยาลัย
มีหองสมุดเพื่อ บริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และมีการจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบ
การสอนของอาจารย เชน เครื่ องมือ มั ลติมีเ ดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร Wifi เป นตน ติดตั้ง ประจําอยู
ในทุกหองเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรสํ ารวจความเพี ยงพอของทรัพ ยากรการเรียนการสอนในทุ กภาคการศึกษา
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและอาจารย เพื่อจัดทํางบประมาณ
ประจําปในการจัดหาทรัพยากรใหพอเพียงตอความตองการในการเรียนการสอน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้/เกณฑ
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศนหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

เกณฑดําเนินการ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียน โดยในสวนความรูภาคทฤษฎีซึ่งผูสอนอาจประเมินกลยุทธการสอนโดย
ใช ก ารสอบย อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรม การอภิ ป รายโตต อบหรื อ ตอบคํ าถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้น เรี ย น
สวนการนําความรูไปใชป ฏิบั ติง าน สามารถประเมิ นจากผลงานที่ มอบหมายและการนําเสนอในชั้นเรียน
สวนชวงหลังการสอนมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของ
นัก ศึ ก ษา และนํ า เขา ที่ ป ระชุม คณาจารย ใ นภาควิ ช า เพื่ อ การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู แ ละขอคํ าแนะนํ า ไป
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะสมตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมิ นทั กษะดังกล าว สามารถทํ าการประเมิ นโดยนัก ศึกษาในแตละวิชา การสั ง เกตการณ
ของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ ทีมผูสอน ในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่ อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทําอยางตอเนื่องทุก 2 ป โดยเนนการติดตามประเมินรวมกับ
ผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ วาผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพมากนอย
เพียงใด และยังมีจุดออนในดานใด รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการพัฒนารายละเอียดในหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและในแตละวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ผ า นการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ตามตัว บ ง ชี้ผ ลการดํา เนิ นงานที่ ร ะบุ ไ วใ นหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบและเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอนสามารถทําไดโดย
การรวบรวมขอเสนอแนะและขอมูลจากการประเมินโดยนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําขอมูลที่ได
มาวิเคราะหและทบทวนโดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และนําผลการวิเคราะห มาใชในการจัด
การเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
เพื่อนําไปสูก ารปรับปรุง หลักสูตรและแผนกลยุทธตอไป (ถามี) โดยกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง

