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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิ ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ชื่อย่อ): วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม): Master of Science (Computer Science)
(ชื่อย่อ): M.Sc. (Computer Science)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 ปรับปรุ งจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมมหาบัณฑิต พ.ศ. 2543
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 พ.ศ. 2553
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) นักวิจยั
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3) ผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์
4) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ผูด้ ูแลระบบ
6) ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและเครื่ องแม่ข่าย
7) แอนิเมเตอร์ (Animator)
8) นักพัฒนาเกม
9) ผูจ้ ดั การโครงการสารสนเทศ
10) นักพัฒนาเว็บไซต์
11) ผูจ้ ดั การซอฟต์แวร์
12) ผูจ้ ดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน,
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาที่จบ
1. นางภาวดี สมภักดี 3-1012-01258-61-1 รองศาสตราจารย์ - P.E. (Computer Graphics and Computer
Animation), George Washington
University, USA. (2543)
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
- ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)
2. นายรัชต พีชวณิ ชย์ 5-1001-99001-32-4
อาจารย์
- Ph.D. (Information Science), University
of Pittsburgh, USA. (2547)
- M.S. (Information Resources
Management), Syracuse University,
USA. (2542)
- B.S. (Computer Engineering),
University of Washington, USA. (2538)
3. นายเด่นดวง
3-1002-02354-34-6
อาจารย์
- D.Eng. (Computer Science), Tokyo
ประดับสุ วรรณ
Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
(2548)
- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2538)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุ งหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่ งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีดา้ น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตาม
การเติบโตของการใช้ ICT โดยปั จจุบนั ประเทศไทยมีผมู ้ ีความรู ้ความสามารถด้านนี้ มากขึ้น แต่ยงั ขาดแคลนบุคลากร
ด้าน ICT อีกมาก ทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีทกั ษะสู ง หรื อทักษะเฉพาะด้านต่างๆ
นอกจากนี้ หลักสู ตรด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ทําให้
ผูป้ ระกอบการต้องมีภาระในการต่อยอดความรู ้เพื่อให้ได้แรงงานที่สามารถทํางานตามที่ตอ้ งการได้ ดังนั้นการบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบเป็ นสิ่ งจําเป็ น รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้ าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิ การ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
เน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และจริ ยธรรมในการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง และเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยปี พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่ งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้านการวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณภาพเป็ นจํานวนมาก
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรจะคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพต่างๆ ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลงโอกาสและ
ภัยคุกคามทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังปรากฎในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ดังนี้
การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประชาชนทัว่ ไป แม้วา่ ในปัจจุบนั นั้นมีการใช้
อยูใ่ นระดับตํ่า แต่ในช่วงหลายปี ทีผา่ นมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่ งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมถึงการนํามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
มีการใช้ ICT อันไม่เหมาะสมอีกหลายประเด็น เช่นการใช้ ICT เพื่อความบันเทิงสูงกว่าการใช้เพื่อการศึกษาหา
ความรู ้และการใช้ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ในการดําเนินงานตามเป้ าหมายของนโยบาย IT2010 จึงเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ การพัฒนาแรงงานความรู ้ของประเทศไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ่ม
สัดส่ วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ความรู ้เป็ นพื้นฐาน (Knowledge-based industries) โดยคํานึ งถึง
การพัฒนาคน/ทุนมนุษย์ การสร้างความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาวร่ วมกับการพิจารณาประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็ นหลัก ทั้งนี้จาํ เป็ นจะต้องใช้ผมู ้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็ นจํานวนมาก ที่มีความเป็ นมืออาชี พ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จะ
ช่วยชี้นาํ และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากประเด็นปั ญหาที่กล่าวถึงข้างต้น ทําให้การจัดหลักสู ตรต้องคํานึ งถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทั้ง เชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT ไทยทั้ง ภายในประเทศ รวมทั้งการแข่งขันกับ
ต่ างประเทศ ดังนั้น การปรั บหลักสู ต รจึ งมี ลกั ษณะหลักสู ตรในเชิ งรุ กที่ มีศกั ยภาพและสามารถปรั บเปลี่ ยนได้ตาม
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทางธุ รกิ จ โดยการผลิ ตบุ คลากรทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จําเป็ นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งาน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบตั ิตน
อย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจยั และการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีความสามารถ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ ยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย และการทําประโยชน์เพื่อ
ส่ วนรวม เนื่องจากการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างแพร่ หลายเป็ นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้พฤติ กรรม และค่านิ ยมของนักศึ กษาเปลี่ยนไป การละเมิดลิขสิ ทธิ์ การใช้ซอฟท์แวร์ ดังนั้น ในการพัฒนา
หลักสู ตรจึงต้องเน้นและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่คาํ นึ งถึงคุณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชี พ โดยใส่ ใจถึง
ผลกระทบต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและคุม้ ค่า
และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการใช้ซอฟท์แวร์ Open
source รวมทั้งการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานเองเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิ ทธ์
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ ี่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2552 ดังรายละเอียดในหมวดที่ 2 หัวข้อ 3.1.3
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบและบริ หารหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงสามารถบริ หารจัดการให้มีการ
เรี ยนการสอนรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้แก่นกั ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ของประเทศเป็ นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความสามารถในการทํางานวิจยั
และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการวิจยั ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
4) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานวิจยั ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในแขนงย่อยต่างๆ ที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- ปรับปรุ งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ. กําหนด (คาดว่าจะ จากหลักสูตรในระดับสากล
แล้วเสร็ จในปี 2558)
(ACM/IEEE)
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ
- ปรับปรุ งหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการ
ความต้องการของ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (คาด ภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้บุคลากร
ว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2558)
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนและ
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
บริ การวิชาการให้สามารถนําความรู ้ทาง
เรี ยนการสอนให้ทาํ งานบริ การ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ไปปฎิบตั ิงานจริ ง (คาด วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ว่าจะแล้วเสร็ จในปี 2558)
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- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการสอบถามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
จากผูท้ รงคุณวุฒิ
- ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึ กษาในปี หนึ่ งๆ เป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ซึ่ งเป็ นภาค
การศึกษาที่บงั คับคือภาคหนึ่ งและภาคสอง ภาคหนึ่ งๆ มีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้
โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
เป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาราชการ คือวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรื อ
ต่างประเทศซึ่ งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ หรื อเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก
สถาบันการศึกษาในหรื อต่างประเทศซึ่ งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะและได้ศึกษาวิชาการเขียน
โปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบปฏิบตั ิการ ใน
หลักสูตรหรื อการอบรมจากสถาบันการศึกษาซึ่ งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
2) ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
3) ต้องไม่เป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่ งจะเบียดเบียนหรื อขัดขวางต่อการศึกษา
4) ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรื อนิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรื อในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น
ในประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้เป็ นกรณี พิเศษ
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2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรั บสมัค รบุ ค คลเข้า ศึ กษาในระดับบัณฑิ ตศึ กษาของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรี ยนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริ ญญาตรี อาจมีพ้ืนฐาน
ทักษะการเรี ยนรู ้ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเนื่องจากตําราเอกสารและข้อสอบบางวิชาจะเป็ นภาษาอังกฤษ
2.5 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาจําเป็ นต้องศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจยั และวิชาเครื่ องมือซอฟต์แวร์ สาํ หรับงานวิจยั
ในภาคการศึกษาแรก และศึกษาวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก และสอบให้ได้ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 30 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
ชั้นปี ที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปี ที่ 2
30
30
30
30
รวม
30
60
60
60
60
จบการศึกษา
25
25
25
25
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ค่าอุปกรณ์
รวมรายรับ

2554
1,200,000
5,000,000
2,900,000
4,500,000
13,600,000

ปี งบประมาณ
2555
1,200,000
5,000,000
2,900,000
4,500,000
13,600,000

2553

2554

ปี งบประมาณ
2555

5,000,000
2,300,000
4,000,000

4,500,000
2,300,000
4,000,000

4,500,000
2,300,000
3,500,000

3,000,000
2,300,000
3,000,000

3,000,000
2,300,000
3,000,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11,000,000 10,500,000

8,500,000

8,500,000

2553
1,200,000
5,500,000
2,900,000
4,500,000
14,100,000

2556
1,200,000
5,000,000
2,900,000
4,500,000
13,600,000

2557
1,200,000
5,000,000
2,900,000
4,500,000
13,600,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3) ทุนอุดหนุนการศึกษา
และจ่ายมหาวิทยาลัย
4) สวัสดิการ

2556

2557

รวม (ก)

11,400,000

ค่าครุ ภณั ฑ์
(จ่ายจากกําไรสะสม)
รวม (ข)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม (ก) + (ข)

11,400,000

11,000,000

10,500,00

8,50 ,000

8,500,000

150

130

120

100

1 0

76,000

84,615

87,500

85,000

85,000

ข. งบลงทุน

จํานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุ ง
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2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน
2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 12.15 และข้อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1. หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1) แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทําวิทยานิพนธ์)
36 หน่วยกิต
2) แผน ข (ศึกษารายวิชาร่ วมกับการค้นคว้าอิสระ)
36 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาเป็ นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทําวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
รวม
36
หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษารายวิชาร่ วมกับการค้ นคว้ าอิสระ)
1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
18
หน่วยกิต
3) การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
รวม
36
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษร คพ หมายถึง วิทยาการคอมพิวเตอร์
อักษร CS หมายถึง Computer Science
เลขหลักหน่วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เลข 0-2 หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9 หมายถึง วิชาเลือก
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เลขหลักสิ บ หมายถึง หมวดวิชาของลักษณะวิชานั้น
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานหรื อสัมมนา
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์และมัลติมีเดีย
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั ิการ
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริ ทึม
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสนับสนุนงานวิจยั
เลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง วิชาระดับต้น
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูง
เลข 8 หมายถึง วิทยานิพนธ์หรื อวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
รายวิชาในหลักสู ตร
1) หมวดวิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษาวิชาบังคับ 5 วิชา จํานวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส

รายวิชา

คพ.690 ระเบียบวิธีวิจยั
CS.690 Research Methodology
คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
CS.691 Software Tools for Research
คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
CS.680 Analysis of Algorithms
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
CS.681 Computational Theory
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ
CS.620 Computer Architecture and System Software
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จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1 (1-0-3)

2 (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

2) หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 4 รายวิชา จํานวน 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 6 รายวิชา จํานวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส

รายวิชา

หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
CS.613 Natural Language Processing
หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง
CS.623 Fault Tolerant Systems

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล
CS.633 Digital Image Processing and Analysis
คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
CS.634 Computer Vision
คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
CS.635 Computer Graphics
คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
CS.733 Advanced Computer Animation
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ข้ นั สูง
CS.734 Advanced Rendering Techniques
หมวดวิชาระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
CS.643 Computer Security
คพ.644 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
CS.644 Advanced Operating Systems
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
CS.653 Advanced Database Systems

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
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คพ.654 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ข้ นั สู ง
CS.654 Advanced Human-Computer Interactions
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
CS.663 Programming Language Design
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
CS.673 Object-Oriented Analysis and Design
คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้ นั สูง
CS.674 Advanced Software Engineering
คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
CS.773 Analysis and Design of Software Architecture
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
CS.774 Software Quality Engineering
คพ.775 ตรรกศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CS.775 Logic in Software Engineering
คพ.776 การประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CS.776 Applied Formal Methods
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
CS.777 Software Economics
หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
คพ.683 อัลกอริ ทึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน
CS.683 Parallel Architecture and Algorithms
คพ.684 ระบบทันเวลา
CS.684 Real-Time Systems
หมวดวิชาสั มมนา
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
CS.703 Seminar in Computer Science 1
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
CS.704 Seminar in Computer Science 2
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3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
รหัส

รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

คพ.813
CS 813
คพ.814
CS 814
คพ.823
CS 823
คพ.824
CS 824
คพ.833
CS 833
คพ.834
CS 834
คพ.843
CS 843
คพ.844
CS 844
คพ.853
CS 853
คพ.854
CS 854
คพ.863
CS 863
คพ.873

ปัญญาประดิษฐ์ข้ นั สู ง
Advanced Artificial Intelligence
อัลกอริ ทึมและการประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูล
Algorithms and Applications of Data Mining
การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems Performance Analysis
ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที
Embedded and Real Time Systems
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ข้ นั สูง
Advanced Computer Graphics
การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียขั้นสู ง
Advanced Multimedia Coding and Processing
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
Advanced Computer Networks
ระบบประมวลผลแบบกระจาย
Distributed Systems
การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง
Advanced Information Retrieval
การสร้างภาพนามธรรมของสารสนเทศ
Information Visualization
การสร้างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
การวิเคราะห์ความต้องการและการกําหนดคุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ข้ นั สู ง
CS 873 Advanced Software Requirement and Specification
คพ.874 การบริ หารและประเมินโครงการซอฟต์แวร์ข้ นั สู ง
CS 874 Advanced Software Project Management and Measurement
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3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

คพ.883 ระบบการคํานวณแบบพร้อมกัน
CS 883 Concurrent Computing Systems

3) การค้ นคว้ าอิสระและวิทยานิพนธ์
รหัส

รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

คพ.790 การค้นคว้าอิสระ
CS.790 Independent Study
4) วิทยานิพนธ์
รหัส

3 (3-0-9)

6

รายวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

คพ.800 วิทยานิพนธ์
CS.800 Thesis
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15

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

ปี การศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
คพ.690 ระเบียบวิธีวจิ ยั
คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
คพ.620 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
คพ.xxx วิชาเลือก
คพ.xxx วิชาเลือก
รวม

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1
1 หน่วยกิต คพ.690 ระเบียบวิธีวจิ ยั
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
3 หน่วยกิต
คพ.620 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
3 หน่วยกิต
ซอฟต์แวร์ระบบ
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
3 หน่วยกิต คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
คพ.800 วิทยานิพนธ์
3 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
(สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)
(สอบประมวลความรู ้)
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
คพ.800 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต คพ.xxx วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต คพ.790 การค้นคว้าอิสระ
รวม
9 หน่วยกิต
(สอบวิทยานิพนธ์)
(สอบการค้นคว้าอิสระ)
รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-9)
CS.613 Natural Language Processing
ความรู ้โดยรวมเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเน้นส่ วนของขั้นตอนวิธีและรู ปแบบจําลอง หัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ สารสนเทศทางภาษาศาสตร์ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสารวิเคราะห์ แนะนําเทคนิ คการ
เรี ยนรู ้เครื่ องจักร และ เทคนิคเชิ งปริ มาณร่ วมสมัย มาใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลักการนําการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ กับงานด้าน การประมวลผลภาษาพูด การทําเหมืองเอกสาร และ ระบบสนทนา
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และซอฟต์ แวร์ ระบบ
3 (3-0-9)
CS.620 Computer Architecture and System Software
สถาปั ตยกรรมคอมพิ วเตอร์ แบบหน่ วยประมวลผลเดี่ ยวและมัลติ โปรเซสเซอร์ และมัลติ คอร์ การออกแบบ
โครงสร้างของ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการประมวลผลแบบมัลติ โปรเซสเซอร์ แคชโคฮีเร็ น แคชคอนซิ สเต็นซี่
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ เอ็มไอเอ็มดี อินเตอร์ คอนเน็คชัน่ เน็ตเวิรค์ ระบบปฏิ บตั ิการและซอฟแวร์ ระบบเพื่อ
สนับสนุ นการทํางานแบบมัลติ โปรเซสเซอร์ และมัลติ คอร์ การเขี ยนโปรแกรมสําหรับระบบมัลติ โปรเซสเซอร์ และ
มัลติคอร์
คพ.623 ระบบทนต่ อความผิดพร่ อง
3 (3-0-9)
CS.623 Fault Tolerant Systems
ความผิดพร่ อง ความผิดพลาด และความขัดข้องของระบบคอมพิ วเตอร์ สถาปั ตยกรรมเกี่ ยวกับการทนต่ อ
ความผิดพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคนิคสําหรับการกูร้ ะบบเมื่อเกิดความผิดพร่ องขึ้น การค้นหาความผิดพร่ อง
การตรวจสอบความผิดพร่ องด้วยตนเองและการสร้างเวกเตอร์ ทดสอบ การปรับเปลี่ยนสถานะของระบบ การออกแบบ
การทดสอบระบบ
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลภาพดิจิตอล
3 (3-0-9)
CS.633 Digital Image Processing and Analysis
หลักการของภาพดิจิตอล ระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพ การแทนค่าข้อมูลสี การแปลงข้อมูลภาพ การปรับปรุ ง
คุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพเป็ นหลายส่ วนอย่างมีความหมาย ไบนารี มอร์
โฟโลยี การแทนค่ าและการบรรยายลักษณะข้อมูลภาพ การรู ้ จาํ และวิเ คราะห์ขอ้ มูลภาพ เทคนิ คการวิเคราะห์และ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์
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คพ.634 ทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
CS.634 Computer Vision
วิชาบังคับก่อน : คพ.633 หรื อได้รับการอนุมตั ิจากผูส้ อน
การได้มาซึ่ งภาพดิ จิตอล การประมวลผลก่อน การแบ่งภาพเป็ นหลายส่ วนอย่างมีความหมาย การแทนค่า
รู ปทรง การรู ้จาํ วัตถุ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว กรณี ศึกษาการรู ้จาํ วัตถุและการติดตามวัตถุ
คพ.635 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3 (3-0-9)
CS.635 Computer Graphics
ข้อความรู ้ในระดับสูง สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ไดัแก่ วิธีการเก็บข้อมูลของรู ปทรงหรื อวัตถุเชิ ง
เรขาคณิ ต การเก็บข้อมูลของวัตถุโดยใช้ระดับความซับซ้อนที่ เหมาะสม การสร้ างพื้นผิวโดยใช้ขอ้ มูลภาพ หรื อใช้
สิ่ งแวดล้อม เทคนิคการคํานวณแสงโดยอาศัยการสะท้อนของรังสี ของแสง และการถ่ายพลังงานความร้อน การคํานวณ
แสงโดยพิจารณาค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหล่งกําเนิ ดแสงรวมทั้งการสะท้อนของวัตถุที่อยู่รอบข้าง ความรู ้เกี่ยวกับ
การทําภาพเคลื่อนไหว
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
CS.643 Computer Security
เทคนิ คการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย การประเมินความเสี่ ยง การตรวจสอบ
และการป้ องกันการถูกโจมตี ในลักษณะต่ างๆ และการกูค้ ื นในกรณี ที่การโจมตี เกิ ดขึ้ น การศึ กษาวิทยาการรหัสลับ
อัลกอริ ทึมสมมาตร รหัสพับลิกคีย ์ ลายมือชื่ อและใบรับรองดิจิตอล วิธีการระบุตวั บุคคล การรักษาความปลอดภัยแบบ
รู ปนัยวิศวกรรมและนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ องค์ความรู ้ใหม่จากงานวิจยั ร่ วมสมัยและกรณี ศึกษา
คพ.644 ระบบปฏิบัตกิ ารขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CS.644 Advanced Operating Systems
สถาปั ต ยกรรม ระบบรั บและแสดงผล การขัด จังหวะ การจัด การกระบวนการ การจัด การหน่ วยความจํา
การจัดการข้อมูล ประสิ ทธิ ภาพของระบบแบบกระจายและระบบเครื อข่าย
คพ.653 ระบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CS.653 Advanced Database Systems
แนวคิ ดและหลักการของแบบจําลองข้อมูลทั้งแบบดั้งเดิ มและขั้นสู ง หลักการและเทคนิ คการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลขั้นสูง อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ
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คพ.654 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS.654 Advanced Human-Computer Interactions
งานวิ จยั และความหมายโดยนัยของทฤษฏี การประมวลผลข้อมูลของมนุ ษย์ในการออกแบบ พัฒ นา และ
ประเมินการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
3 (3-0-9)
CS.663 Programming Language Design
รู ปแบบของไวยากรณ์และความหมายของภาษาโปรแกรมต่าง ๆ กระบวนการในการออกแบบภาษาโปรแกรม
กลไกการควบคุมภาษาโปรแกรม และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ กลไกการแบ่งประเภทภาษาโปรแกรม และการ
ออกแบบ
คพ.673 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-9)
CS.673 Object-Oriented Analysis and Design
หลักการพื้ นฐานของการโปรแกรมเชิ งวัตถุ ศึ กษาองค์ประกอบต่างๆสําหรับการสร้างโมเดล การเชื่ อมโยง
คลาส ความสัมพันธ์ คุณลักษณะ และบทบาท การจัดกลุ่ม การกําหนดความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ความสัมพันธ์แบบ
สื บทอดคุณสมบัติ ความสัมพันธ์แบบประกอบรวม กลไกการกําหนดสาระสําคัญเป็ นคลาส วิธีการสื บทอดคุณสมบัติ
จากบิดาเดียว และ การสื บทอดคุณสมบัติจากคลาสบรรพบุรุษหลายคลาส การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของ
วัตถุ ดว้ ยแผนภาพสถานะและการกํา หนดรายละเอี ยดของเหตุ การณ์ ต่ างๆของระบบ การสร้ างโมเดลยูสเคส การ
วิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ ครอบคลุม การแบ่งระบบออกเป็ นส่ วนย่อย การกําหนดรายละเอียดการทํางานแบบคู่ขนานของ
ระบบ การเลือกวิธีการควบคุม เป็ นต้น การออกแบบเชิ งวัตถุ การเชื่ อมโยงโครงสร้างรวมของระบบ การสร้างโมเดล
เชิ งฟั งก์ชนั และโมเดลเชิ งพฤติกรรมของระบบ การออกแบบความสัมพันธ์ การเชื่ อมโยงระหว่างโมเดลเชิ งวัตถุและ
โมเดลเชิงสัมพันธ์
คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS.674 Advanced Software Engineering
เทคนิ คการสร้างระบบซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ การวางแผนงานและการแบ่งงานโดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของโครงการ การศึกษาความเป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบ การมอบหมายงาน เทคนิ คการจัดการ และปฏิบตั ิงาน การ
ทดสอบ และควบคุมคุณภาพ การจัดทําเอกสาร รวมทั้งการบํารุ งรักษาระบบ
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คพ.680 การวิเคราะห์ อลั กอริทึม
3 (3-0-9)
CS.680 Analysis of Algorithms
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของอัลกอริ ทึม และวิธีการที่ใช้การออกแบบอัลกอริ ทึมที่สาํ คัญ
ได้แก่ การแบ่งแยกและเอาชนะ การกําหนดพลวัต อัลกอริ ทึมแบบละโมบ อัลกอริ ทึมแบบย้อนกลับ พร้อมทั้งตัวอย่าง
ต่างๆ ที่ ใช้ในการปฏิ บตั ิ จริ ง อัลกอริ ทึมที่ มีประสิ ทธิ ภาพสําหรั บใช้แก้ปัญหา การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล
ทฤษฎีกราฟ เรขาคณิ ตเชิงคํานวณ พีชคณิ ต และปัญหาเชิงตัวเลข
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
3 (3-0-9)
CS.681 Computational Theory
ทฤษฎีออโตมาตา ทัวริ งแมชชี น ทัวริ งคอมพิวเทเบิ ลฟั งก์ชนั ลําดับขั้นแบบชอมสกี ปั ญหาที่สามารถคํานวณ
ได้ดว้ ยคอมพิวเตอร์และทฤษฎีเชิร์ช-ทัวริ ง ปัญหาที่ไม่สามารถคํานวณได้ ฟังก์ชนั มิว-เรเคอซี ฟ
คพ.683 อัลกอริทึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน
3 (3-0-9)
CS.683 Parallel Architecture and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : คพ.620
สถาปั ตยกรรม ขั้นตอนวิธี ภาษาโปรแกรม และ ต้นแบบการสร้างโปรแกรมแบบขนาน เทคนิ คการแก้ปัญหา
โดยใช้คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสู งและคอมพิวเตอร์ แบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิ คการพัฒนา
โปรแกรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หลักวิธีการประเมินและการจําแนกคุณลักษณะเชิ งประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมแบบ
ลําดับ และแบบขนาน
คพ.684 ระบบทันเวลา
3 (3-0-9)
CS.684 Real-Time Systems
แนวความคิดของระบบทันเวลา การจัดลําดับการทํางานของระบบทันเวลา การสร้างโมเดลของระบบทันเวลา
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทันเวลา การทวนสอบระบบทันเวลา
คพ.690 ระเบียบวิธีวจิ ยั
1 (1-0-3)
CS.690 Research Methodology
กระบวนการดําเนิ นงานวิจยั ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสํารวจงานวิจยั จากวรรณกรรม การเลือกสรร
หัวข้องานวิจยั หลักการเขียนรายงานการวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั
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คพ.691 เครื่องมือซอฟต์ แวร์ สําหรับงานวิจยั
2 (2-0-6)
CS.691 Software Tools for Research
การเขียนโปรแกรมและใช้เครื่ องมือซอฟต์แวร์ในการดําเนินงานวิจยั เทคนิ คการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
ปริ มาณและเชิงสถิติดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
คพ.703 สั มมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-9)
CS.703 Seminar in Computer Science 1
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสู งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิ งทฤษฎี สํารวจวรรณกรรมงานวิจยั ร่ วม
สมัย
คพ.704 สั มมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-9)
CS.704 Seminar in Computer Science 2
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสู งทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิ งประยุกต์ สํารวจวรรณกรรมงานวิจยั ร่ วม
สมัย
คพ.733 คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CS.733 Advanced Computer Animation
วิชาบังคับก่อน : คพ.635
เทคนิ คการควบคุมการเคลื่อนไหวสําหรับการสร้างภาพแอนิ เมชัน และการสร้างเกมส์ แบบโต้ตอบ โดยใช้
เทคนิคการสร้างคียเ์ ฟรม การจําลองแบบทางคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การควบคุมและการ
ทําภาพเคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม การควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้า การเคลื่อนไหวของตัวละครที่เลียนแบบความ
ฉลาดของมนุษย์ การทําเรื่ องราวที่เป็ นลําดับ การทําส่ วนประกอบของฉาก การให้แสง และการทําเสี ยงประกอบ
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS.734 Advanced Rendering Techniques
วิชาบังคับก่อน : คพ.635
หลักการพื้ นฐานของการเรนเดอร์ แบบโต้ต อบ การคํานวณแสงโดยพิ จารณาค่ าแสงที่ ต กกระทบวัตถุ จาก
แหล่งกําเนิ ดแสงรวมทั้งการสะท้อนของวัตถุที่อยู่รอบข้าง การเรนเดอร์ แบบมอนติคาร์ โล ระบบฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับการ
ประมวลผลทางกราฟิ กส์และเทคนิคการเรนเดอร์ที่เกี่ยวข้อง อัลกอริ ทึมในการสร้างเงา เทคนิ คการจัดการความซับซ้อน
ของฉาก ความเข้าใจในกระบวนการการเรนเดอร์ และโครงสร้างเพื่อเร่ งความเร็ ว เทคนิ คการเรนเดอร์ ที่ใช้ในการทํา
ภาพยนตร์ การออกแบบและจัดแสง การทําโฟตอนแมพปิ ง
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คพ.773 การวิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
CS.773 Analysis and Design of Software Architecture
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ทฤษฎี หลัก การ และเทคนิ ค วิ ธี ต่ า งๆ ในด้า นการออกแบบสถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แ วร์ รู ป แบบของ
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบเฉพาะโดเมน ภาษาที่ ใช้บรรยายสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
ตัวเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์ พลวัตของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบและวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ตามสถาปั ตยกรรมที่ใช้
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
CS.774 Software Quality Engineering
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
หลักการการประกันคุ ณ ภาพซอฟต์แ วร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทวนสอบซอฟต์แ วร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การควบคุ มคุ ณภาพของซอฟต์แวร์ ต้ งั แต่ การวางแผนการควบคุ มคุ ณภาพ การออกแบบวิธีการควบคุ ม
คุณภาพ การดําเนิ นกรรมวิธีการควบคุ มคุ ณภาพ การประยุกต์ใช้งาน และการประเมิ นกระบวนการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์
คพ.775 ตรรกศาสตร์ สําหรับวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
CS.775 Logic in Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ตรรกศาสตร์ เชิ งประพจน์ ตรรกศาสตร์ ภาคแสดงและวิธีการพิสูจน์อย่างมี แบบแผน อรรถศาสตร์ รูปนัย
ตรรกศาสตร์ เวลา การตรวจสอบโมเดล ศึกษาการใช้วิธีการพิสูจน์ดว้ ยตรรกศาสตร์ ประเภทต่างๆ เพื่อทวนสอบความ
ถูกต้องของของโปรแกรม
คพ.776 การประยุกต์ ใช้ วธิ ีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
CS.776 Applied Formal Methods
วิชาบังคับก่อน : คพ.775 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ทดลองการประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยและชุ ดเครื่ องมือสําหรับวิธีรูปนัยที่ ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อจัดทําข้อกําหนดซอฟต์แวร์ การออกแบบ และ การทวนสอบระบบซอฟต์แวร์
คพ.777 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาซอฟต์ แวร์
3 (3-0-9)
CS.777 Software Economics
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ทฤษฏี การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราห์เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อหาสมดุ ล
ระหว่างค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผลิต และคุณภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตให้ได้ผลคุม้ ค่า
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คพ.790 การค้ นคว้ าอิสระ
CS.790 Independent Study
ศึกษาหัวข้อที่ผเู ้ รี ยนสนใจตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา

6 หน่ วยกิต

คพ.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
CS.800 Thesis
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับทฤษฏี และ/หรื อ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนําเสนอวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานการวิจยั เผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้
คพ.813 ปัญญาประดิษฐ์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS 813 Advanced Artificial Intelligence
หัวข้อขั้นสูงในวิชาปัญญาประดิษฐ์ ตัวแทนอัจฉริ ยะ การเรี ยนรู ้แบบอุปนัย การใช้เหตุผลในภาวะความไม่
แน่นอน อัลกอริ ทึมแบบพันธุ การ การค้นหาคําตอบของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด
คพ.814 อัลกอริทึมและการประยุกต์ ใช้ การทําเหมืองข้ อมูล
3 (3-0-9)
CS 814 Algorithms and Applications of Data Mining
วิธีการและระบบร่ วมสมัยเพื่อการค้นพบความรู ้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เวิลด์ไวด์เว็บ ข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ น
โครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่เป็ นโครงสร้าง การสนับสนุนการตัดสิ นใจ การประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูลขั้นสูง
คพ.823 การวิเคราะห์ สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
CS 823 Computer Systems Performance Analysis
วิธีการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย การสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ การวัดค่า
และการจําลอง ทฤษฎีแถวคอย และต้นแบบห่ วงโซ่มาร์คอฟ หลักการและเทคนิคการจําลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
การวัดค่าประสิ ทธิ ภาพ กรณี ศึกษา และการใช้แบบจําลองเพื่อทําการทดลองประเมินประสิ ทธิ ภาพ
คพ.824 ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที
3 (3-0-9)
CS 824 Embedded and Real Time Systems
การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบระบบสมองกลฝังตัวเกี่ยวกับตัวประมวลผลทางด้านระบบสมองกล
ฝังตัว และระบบปฏิบตั ิการทางด้านระบบสมองกลฝังตัว
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คพ.833 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS 833 Advanced Computer Graphics
ความรู ้ในระดับสูง สําหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ ไดัแก่ วิธีการเก็บข้อมูลของรู ปทรงหรื อวัตถุเชิง
เรขาคณิ ต การเก็บข้อมูลของวัตถุโดยใช้ระดับความซับซ้อนที่เหมาะสม การสร้างพื้นผิวโดยใช้ขอ้ มูลภาพ หรื อใช้
สิ่ งแวดล้อม เทคนิคการคํานวณแสงโดยอาศัยการสะท้อนของรังสี ของแสง และการถ่ายพลังงานความร้อน การ
คํานวณแสงโดยพิจารณาค่าแสงที่ตกกระทบวัตถุจากแหล่งกําเนิดแสงรวมทั้งการสะท้อนของวัตถุที่อยูร่ อบข้าง ความรู ้
เกี่ยวกับการทําภาพเคลื่อนไหว
คพ.834 การเข้ ารหัสและประมวลผลข้ อมูลมัลติมเี ดียขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CS 834 Advanced Multimedia Coding and Processing
คุณลักษณะของสัญญาณภาพ เสี ยง และภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การแปลงสัญญาณรวมแบบดิจิตอล
มาตรฐานและเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณภาพ เสี ยง และภาพ เคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การกรองสัญญาณแบบ
ดิจิตอล การประมวลผลข้อมูลภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล การประชุมทางไกล
มัลติมีเดียและโทรทัศน์ความชัดสูง ระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย ห้องสมุดดิจิตอล
คพ.843 ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS 843 Advanced Computer Networks
การพัฒนาความเข้าใจ เกี่ยวกับ เครื อข่ายสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ และปรัชญาการสื่ อสารระหว่างเครื อข่าย
สถาปัตยกรรมเครื อข่ายแบบลําดับชั้น โพรโทคอลระดับลิงค์เลเยอร์ เครื อข่ายการสลับข้อมูลความเร็ วสูง เครื อข่าย
เฉพาะที่และเครื อข่ายบริ เวณกว้าง การจัดเส้นทาง สถาปัตยกรรมตัวจัดเส้นทาง การควบคุมความแออัด การบริ หาร
คุณภาพเครื อข่าย เครื อข่ายไร้สาย ระบบความปลอดภัยในเครื อข่าย และประเด็นทางด้านสมรรถนะ
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
3 (3-0-9)
CS 844 Distributed Systems
การประมวลผลบนระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย คุณลักษณะของระบบกระจาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื อข่าย ระบบปฏิบตั ิการ และแนววิธีการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การสื่ อสารระหว่างโพรเซสแบบรับส่ งข้อความ
โมเดลการสื่ อสารแบบไคลแอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ การใช้อาร์พีซี ธุรกรรมแบบครบหน่วย ระบบมิดเดิลแวร์เชิงวัตถุแบบ
กระจาย การประสานงานร่ วมกันแบบกระจาย นาฬิกากายภาพและตรรกะ การประสานจังหวะ การไม่เกิดร่ วม และ
อัลกอริ ทึมเพื่อเลือกผูน้ าํ
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คพ.853 การค้ นคืนสารสนเทศขั้นสู ง
3 (3-0-9)
CS 853 Advanced Information Retrieval
ทฤษฎีและกระบวนการค้นคืนเอกสารแบบข้อความ ตัวแบบแบบบูล ตัวแบบแบบเวกเตอร์ การสร้างดรรชนี
เอกสาร การค้นคืนเอกสารโดยอิงคุณสมบัติของผูใ้ ช้ การประเมินระบบค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนเอกสารแบบสื่ อ
ประสม การค้นหาบนเว็บ อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัย
คพ.854 การสร้ างภาพนามธรรมของสารสนเทศ
3 (3-0-9)
CS 854 Information Visualization
การใช้กราฟิ กส์เพื่อทําความเข้าใจและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การผสม-ผสานเทคนิคระหว่าง
การสร้างภาพนามธรรมและส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การประยุกต์ใช้การสร้างภาพนามธรรม อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัย
เชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
คพ.863 การสร้ างคอมไพเลอร์
3 (3-0-9)
CS 863 Compiler Construction
วิธีการออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์ การสร้างรหัสให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด การตรวจพบ และ แก้ไข
ข้อผิดพลาด รวมทั้งคุณลักษณะรู ปแบบ ไวยากรณ์ต่าง ๆ
คพ.873 การวิเคราะห์ ความต้ องการและการกําหนดคุณลักษณะของซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS 873 Advanced Software Requirement and Specification
การกําหนดความต้องการของซอฟต์แวร์โดยวิธีรูปนัย และการแบ่งละเอียดซอฟต์แวร์ การกําหนดเป็ นรู ปแบบ
ทางการและรู ปแบบนามธรรม เงื่อนไขก่อนและหลัง การแบ่งละเอียดและพิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรม การแบ่ง
ละเอียดข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีระบบโดยใช้ VDM และ Z
คพ.874 การบริหารและประเมินโครงการซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง
3 (3-0-9)
CS 874 Advanced Software Project Management and Measurement
หลักการและวิธีที่ใช้ในการบริ หารกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมโครงการซอฟต์แวร์
การจัดการโครงแบบ การจัดการความเสี่ ยง การพัฒนาซอฟต์แวร์แมทริ กซ์ที่เหมาะสม การใช้ซอฟต์แวร์แมทริ กซ์
สําหรับการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์
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คพ.883 ระบบการคํานวณแบบพร้ อมกัน
3 (3-0-9)
CS 883 Concurrent Computing Systems
แนวคิดและรู ปแบบในการแสดงพฤติ กรรมของระบบการทํางานแบบพร้อมกันอย่างมีแบบแผน ทฤษฎี คอม
มิวนิเคชันซี เควนเชียลโพรเซส (ซี เอสพี) แคลคูลสั ของระบบสื่ อสาร (ซี ซีเอส) เพทริ เนต เพทริ เนตเชิงเวลา
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิการศึกษา, สถาบัน,
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปี การศึกษาที่จบ
1. นางภาวดี สมภักดี 3-1012-01258-61-1 รองศาสตราจารย์ - P.E. (Computer Graphics and Computer
Animation), George Washington
University, USA. (2543)
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
- ค.บ. (คณิ ตศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)
2. นายรัชต พีชวณิ ชย์ 5-1001-99001-32-4
อาจารย์
- Ph.D. (Information Science), University
of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
(2547)
- M.S. (Information Resources
Management), Syracuse University,
USA. (2542)
- B.S. (Computer Engineering),
University of Washington, USA. (2538)
3. นายเด่นดวง
3-1002-02354-34-6
อาจารย์
- D.Eng. (Computer Science), Tokyo
ประดับสุ วรรณ
Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
(2548)
- วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรติ
นิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(2538)
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4.

นางสาวรัชฎา
คงคะจันทร์

5.

นางวรวรรณ
ดีอซั การ์บาโย

3-1005-00954-31-7 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ - ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ าและ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
- M.Sc. (Computer Technology), Asian
Institute of Technology (2534)
- วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
3-3001-01066-16-5
อาจารย์
- Ph.D. (Informatics), The University of
Edinburgh สหราชอาณาจักร (2549)
- M.Sc. (Computer Science) The
University of Edinburgh สหราช
อาณาจักร (2542)
- วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก 2
3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการสอบประมวลความรู้ การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ และวิทยานิพนธ์
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การศึกษาแผน ก. นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์โดยศึกษาและทําวิจยั ในหัวข้อที่ผศู ้ ึกษาสนใจตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา สามารถอธิ บายและประยุกต์ใช้ทฤษฎี ในการทําวิจยั ที่ มีขอบเขตโครงงานที่ ชดั เจน และสามารถทํา
เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด สําหรับการศึ กษาแผน ข. นักศึ กษาสอบประมวลความรู ้ที่มีเนื้ อหาครอบคลุมรายวิชา
บังคับ และทําการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่ผศู ้ ึกษาสนใจตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การศึ ก ษาแผน ก. นักศึ กษาสามารถทํา การศึ กษาค้นคว้า วรรณกรรม เพิ่ มพูนความรู ้ ที่ เ กี่ ย วกับวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ตนเองได้อย่างชํานาญ สามารถรวบรวม ทําการวิเคราะห์องค์ความรู ้ได้ในเชิ งลึก สังเคราะห์แนวคิด
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้เหล่านั้น และดําเนินการวิจยั ได้สาํ เร็ จอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี สําหรับการศึกษาแผน
ข. นักศึกษามีความรู ้ในรายวิชาบังคับอย่างลึกซึ้ ง และสามารถทําการศึ กษาค้นคว้าวรรณกรรม เพิ่มพูนความรู ้ที่เกี่ยวกับ
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ตนเองได้อย่างชํานาญ รวมถึงสามารถรวบรวมและทําการวิเคราะห์องค์ความรู ้ต่างๆ ได้ในเชิ ง
ลึก
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1 วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก แบบ ก2 ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.3.2 การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
5.4.1 วิทยานิพนธ์
จํานวน 12 หน่วยกิต
5.4.2 การค้นคว้าอิสระ
จํานวน 6 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิ พนธ์ได้ และสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อศึ กษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ภาคการศึกษา ศึกษาวิชาบังคับผ่านครบ 12 หน่วยกิต และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2) นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้มี
หน้าที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะสอบวิทยานิ พนธ์ได้เมื่อศึกษาวิชาบังคับผ่านครบ 12 หน่วยกิต วิชาเลือกผ่านครบ 12 หน่วยกิต
สอบภาษาอังกฤษผ่าน มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 และเมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อม
ที่จะเสนอวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
1) นักศึกษาตามหลักสู ตร แผน ข จะจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาค
การศึกษา ศึกษาวิชาบังคับผ่านครบ 12 หน่วยกิต สอบประมวลความรู ้ได้ระดับ P (ผ่าน) และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ
กว่า 3.00
2) นักศึกษาสามารถทํารายงานการค้นคว้าอิสระเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระให้มี
หน้าที่แนะนําการทําการค้นคว้าอิสระ โดยคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่กาํ หนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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5.5.4 การสอบประมวลความรู้
นักศึ กษามีสิทธิ ที่จะสอบประมวลความรู ้ เมื่อศึ กษาวิชาบังคับผ่านครบ 12 หน่ วยกิ ต และมีค่าระดับเฉลี่ ย
สะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 นักศึ กษาลงทะเบี ยนศึ กษารายวิชา คพ. 690 ระเบี ยบวิธีวิจยั ทางคอมพิ วเตอร์ และรายวิชา คพ. 691
เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา ให้ความรู ้และสาธิ ตเกี่ยวกับการสื บค้นข้อมูล
โดยใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีตวั อย่างวิทยานิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระให้ศึกษา มีการตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระเพื่อให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนําในการทําวิทยานิ พนธ์/การค้นคว้าอิสระแก่
นักศึกษา
5.6.2 เนื้อหาวิทยานิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี
รายงานที่ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
5.6.3 นักศึ กษาจะต้องทําวิทยานิ พนธ์ภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดยให้
คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทําหน้าที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ์สาํ หรับนักศึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
1) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
กระทําโดยวิธีการนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยกรรมการผูส้ อบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์
จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน ต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน กรรมการผูส้ อบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผู ้
ดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ํา กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ กัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการและต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทําโดยวิธีนํา เสนอในที่ ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ เ ป็ น
กรรมการชุ ดเดี ยวกันกับคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติ มหรื อเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
การดําเนิ นการสอบวิทยานิ พนธ์ให้เป็ นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.2553 และระเบี ยบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิ พนธ์ ประธานคณะกรรมการต้อง
ไม่ใช่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม โดยการสอบวิทยานิ พนธ์ที่จะได้รับผล
ระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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5.7.2 การค้ นคว้ าอิสระ
กระทําโดยวิธีนาํ เสนอในที่ประชุมและสอบปากเปล่า โดยคณะกรรมการผูส้ อบการค้นคว้าอิสระจะต้องมี
อย่างน้อย 2 คน ต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน กรรมการผูส้ อบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ใน
การทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
5.7.3 การสอบประมวลความรู้
1) เป็ นการสอบแบบข้อเขียน เปิ ดสอบปี การศึกษาละ 2 ครั้ง
2) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู ้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.7.4 การทวนสอบมาตรฐานการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นกั ศึ กษาประเมิ นการเรี ยนการสอน มี คณะกรรมการพิ จารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก และเมื่อนักศึกษา
สําเร็ จการศึกษาไปแล้วคณะกรรมการประจําหลักสู ตรต้องทําวิจยั สัมฤทธิ ผลของการประกอบอาชี พของบัณฑิตและนํา
ผลวิจยั มาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่ อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่ อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกิจกรรมปัจฉิ มนิเทศ ก่อนที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ - การวัดผลในบางรายวิชานักศึกษาต้องทํางานเป็ นกลุ่ม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง
ในการนําเสนอรายงาน เพื่ อเป็ นการฝึ กให้นักศึ กษาได้สร้างภาวะผูน้ าํ มี ความ
รับผิดชอบ และเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มี กติ กาที่ จะสร้างวินัยในตนเอง เช่ น การเข้าเรี ยนตรงเวลา เข้าเรี ยนอย่าง
สมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน เสริ มความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มี การให้ความรู ้ ถึงผลกระทบต่ อสังคม และข้อกฎหมายที่ เกี ยวข้องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึ กษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของประเทศ ความปลอดภัยใน
ชีวิต ความสําเร็ จทางธุ รกิจ ผูพ้ ฒั นาและ/หรื อผูป้ ระยุกต์โปรแกรมจําเป็ นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
การประกอบอาชี พในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ น
คุณธรรม จริ ยธรรมตามที่ระบุไว้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรง
เวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่ม ต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ ก
กลุ่ม มีความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านหรื อผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
นักศึ กษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้นต้องเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องรู ้เพื่อใช้ประกอบอาชี พและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุม
สิ่ งต่อไปนี้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างและแนวลึกของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กบั ความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบเหล่านี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
5) ประเมินจากผลงานการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึ กษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหา
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบ
เดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรี ยน งานเขียน เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ
และคนที่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ
เป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ ให้นกั ศึกษาระหว่างที่
สอนวิชา
1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเหล่านี้สามารถวัดได้ระหว่างการศึกษาและการทํากิจกรรรมร่ วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล
อื่ น หรื อผูม้ ี ประสบการณ์ โดยมี ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุ คคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
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1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
5) มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขี ยน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานเหล่านี้ อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน อาจมี
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์เสมือนจริ ง
และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
คณิ ตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน

35

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้ อหาที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ
และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ในที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาท
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ของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์มาชี้นาํ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขี ยน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง x ไม่ มีส่วนรับผิดชอบ

รายวิชา
1
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจยั
•
คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
๐
คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
•
คพ.620 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ ๐
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
•
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
•
คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง
๐
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล ๐
คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
๐
คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
•
คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
•
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ข้ นั สูง
•
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
๐
คพ.644 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
๐

1. คุณธรรม จริยธรรม
2
•
๐
•
๐
•
•
๐
๐
๐
•
•
•
๐
๐

3
•
๐
๐
๐
๐
•
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

4
•
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

5
๐
๐
๐
๐
•
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

6
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
•
๐

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
7
•
๐
•
๐
•
๐
๐
๐
๐
•
•
•
๐
๐

1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
x
๐
๐
•
•
๐
•
๐
๐
•
•
•
•
•
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4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5
•
•
•
x
•
๐
x
๐
๐
•
•
•
•
x

6
•
•
•
x
•
•
x
๐
๐
•
•
•
•
x

7
๐
•
๐
x
•
•
x
•
•
•
•
•
๐
x

8
๐
•
•
x
•
•
x
x
๐
๐
๐
๐
๐
x

1
•
•
•
x
•
๐
x
x
x
•
•
•
•
x

2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
•
•
•
x
•
•
x
•
•
•
•
•
•
x

4
•
•
•
x
•
•
x
๐
๐
๐
๐
๐
•
x

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
๐
x
x
•
๐
•
•
x
x
•
•
•
๐
•

2
๐
x
x
x
๐
๐
x
๐
๐
๐
๐
๐
๐
x

3
x
x
x
x
๐
๐
x
๐
๐
๐
๐
๐
๐
x

4
๐
x
x
x
•
๐
x
๐
๐
•
•
•
๐
x

5
๐
x
x
x
๐
๐
x
๐
๐
๐
๐
๐
๐
x

6
๐
x
x
x
๐
๐
x
•
•
๐
๐
๐
๐
x

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
• • • •
• • ๐ ๐
๐ • • •
x x x x
• ๐ ๐ ๐
• •
x x
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รายวิชา
คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
คพ.654 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้ นั สูง
คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
คพ.775 ตรรกศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.776 การประยุกต์ใช้วธิ ีรูปนัยในงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
คพ.683 อัลกอริ ทึมและสถาปั ตยกรรมคู่ขนาน
คพ.684 ระบบทันเวลา
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
คพ.790 การค้นคว้าอิสระ
คพ.800 วิทยานิพนธ์
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4. ทักษะความสั มพันธ์
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่ งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้
ระดับ
A
A- B+ B B- C+ C D F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ นับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น
รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่วา่ เป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้า
ในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบี ยนศึ กษาซํ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มา
คํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการค้นคว้าอิสระ ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับข้อ 1.1 และหากได้ระดับ D หรื อ ระดับ F จะลงทะเบียนศึกษา
ซํ้าได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
1.6 การวัดผลสอบประมวลความรู ้ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N
(ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา
การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
1) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น
2) ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภ ายนอกที่ ไ ด้มาบรรยาย หรื อเป็ นที่ ปรึ กษา หรื อเป็ นกรรมการสอบให้แ ก่
นักศึกษา ต่อผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่พฒั นาเองและวางขาย
(ข) จํานวนสิ ทธิ บตั ร (ค) จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 สอบผ่านลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และ
ได้ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะฯ กําหนด
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3.3 สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรื อสอบวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1
และมธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 ได้ระดับ P (ผ่าน)
3.4 แผน ก แบบ ก2 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่ม
เรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.6 แผน ข ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลรายวิชา และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายใน
วิชาการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้ง
3.7 แผน ข ได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ
3.8 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนด อีกทั้งต้องชําระหนี้สินต่างๆ ทั้งหมดที่มีกบั มหาวิทยาลัยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แก่ อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ และการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ และการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และเพื่อมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆ ของคณะ
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสู ตร หรื อหัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี เป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์ผสู ้ อน
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยเพื่อ
1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
- หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ
เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู ้
มาตรฐานวิชาชีพ ถ้ามีการกําหนด
หลักสูตรมาตรฐานได้
ใหม่
2. พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรทุก 2 ปี
- จํานวนรายชื่อคณาจารย์และ
2. ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสูตร 3. กําหนดวุฒิการสอนของอาจารย์
ประวัติ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ผูส้ อนตามเกณฑ์ของ สกอ. และ เกณฑ์ - จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
3. ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอ
4. ส่ งเสริ มให้อาจารย์เป็ นผูน้ าํ ด้าน
- ผลการประเมินการสอนของ
วิชาการหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อาจารย์
ในด้านที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินหลักสูตรโดย
5. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
ไปดูงานในหลักสูตรทั้งในและ
ทุก 2 ปี
ต่างประเทศ
- ประเมินหลักสูตรโดย
6. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายในทุก 2
ภายนอกทุก 4 ปี
ปี และ ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
- ประเมินความพึงพอใจของ
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนการสอนโดยมหาบัณฑิต
โดยมหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา
ที่สาํ เร็ จการศึกษา
ทุก 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี เพื่อจัดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น มีห้องปฏิบตั ิ การเฉพาะทาง นอกจากนี้ ยงั มี
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนระดับความรู ้ทวั่ ไปเป็ นจํานวนมาก
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์และ
นักศึ กษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย ในส่ วน
ของภาควิชาฯ จะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และภาควิชาฯ จัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อ
ใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น อย่างเพียงพอ
ทุกห้องเรี ยน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุด ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการให้บริ การการใช้งานเคื่อง
คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้ าหมาย
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
เฉพาะทาง ระบบเครื อข่ายและ
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรี ยน
การสอน และการทําวิจยั ทั้งใน
และนอกห้องเรี ยนอย่างเพียงพอ
โดยจัดให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

การดําเนินการ
1. จัดให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับความรู ้ทว่ั ไป และแยก
ห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางที่ใช้
สนับสนุนงานวิจยั จําแนกตามสาขา
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การประเมินผล
- รวบรวมสถิติการใช้งาน
- ผลสํารวจความพึงพอใจ

เป้ าหมาย

การดําเนินการ
2. มีการตั้งเครื อข่ายให้นกั ศึกษาใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต สําหรับการ
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและส่ งงาน
3. มีหอ้ งอ่านหนังสื อของภาควิชาฯ
ที่มีหนังสื อสนับสนุนงานวิจยั และ
นักศึกษาสามารถใช้ระบบเครื อข่าย
สื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจยั
จากห้องสมุดได้
4. มีพ้ืนที่ประชุมในห้องปฏิบตั ิการ
เฉพาะทางสําหรับนักศึกษาปรึ กษา
ปัญหาและร่ วมกันทํางาน

การประเมินผล

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
รายวิชาที่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ในการทํางานจริ ง หรื อความเชี่ ยวชาญพิเศษ อาจมีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ น
ผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวุฒิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท กระบวนการเลือกสรรทําได้โดยให้อาจารย์ในภาควิชา
เสนอชื่ออาจารย์พิเศษให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
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4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถใช้
สื่ อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์
ในวิชาที่มีการฝึ กปฎิบตั ิ โดยให้เข้าร่ วมฟั งการบรรยายในห้องเรี ยนที่ มีการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี หรื ออบรม
จากภายนอกเฉลี่ยปี ละครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
ภาควิชาฯมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
ทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา Office Hours เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการเรี ยนแก่นกั ศึกษา นอกจากนี้ ยงั มีอาจารย์ที่ปรึ กษาใน
การทําวิจยั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความชํานาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยแนะนําแนวทางในการแก้ปัญหาสําหรับงานวิจยั อีกด้วย
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์น้ นั คาดว่ามีความต้องการกําลังคนที่มีความเชี่ ยวชาญ
และมีความรู ้ลึกซึ้ ง เป็ นจํานวนมาก จากยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติ ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ ภาควิชาฯ จะจัดการสํารวจความต้องการแรงงาน เพื่อ
นําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่ องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสู ตร (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่ งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน: ระดับ
ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3 ปี ที่4 ปี ที่5
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
×
×
×
×
×
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
×
×
×
×
×
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาอาจารย์ประจําหลักสูตร
3) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
×
×
×
×
×
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
4) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
6) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานใน
ปี ก่อน
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้อย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิ ดสอนแต่ละปี
12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ปี ที่1
×

ปี ที่2
×

ปี ที่3
×

ปี ที่4
×

ปี ที่5
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของ
นักศึกษาด้านกระบวนการเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สํารวจข้อมูลจาก
1) นศ.ปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่
2) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3) จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้อ งผ่า นการประกันคุ ณ ภาพหลักสู ต รและจัด การเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และตัวบ่งชี้ เพิ่มเติ มข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ
2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
3) เสนอการปรับปรุ งหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1.

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร

ภาคผนวก 2.

ข้อมูลของอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ร่วมสอนในหลักสูตร

ภาคผนวก 3.

ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ภาคผนวก 4.

แบบฟอร์มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตร

ภาคผนวก 5.

ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553

ภาคผนวก 6.

ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับ พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553

ภาคผนวก 7.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบหลักสู ตร
รองศาสตราจารย์ ภาวดี สมภักดี
งานวิจยั
1) ภาวดี สมภักดี,วรัญ�ู วรชาติ, สัจจกาญจน์ วุฒินนั ทเกษม, สุ วิทย์ บรรดารัตน์, วทัญ�ู ปองรักษ์, ณัฐพล ศรี
สุ ภทั รวณิ ช“โครงการพัฒนาเกมเอนจิ้นจากเอ็กซ์เอนเอเฟรมเวิรค์เพื่อนําไปใช้ในระบบวินโวส์และเอ็กซ์บอ็ กซ์
360”, Proceedings of the 7th IRPUS Conference, Bangkok, Thailand, p.208, June 2009.
ดร.รัชต พีชวณิชย์
งานวิจยั
1) C. Loraksa and R. Peachavanish, "Automatic Thai-language essay scoring using neural network and Latent
Semantic Analysis", The First Asia International Conference on Modeling and Simulation, 2007.
2) S. Premkusolchai and R. Peachavanish, “Assessment of Thai paraphrases using Latent Semantic Analysis”,
National Conference on Computing and Information Technology, 2006.
บทความ
1) R. Peachavanish and H. A. Karimi, "Ontological engineering for interpreting geospatial queries",
Transactions in GIS 11(1), 115-130, 2007.
2) R. Peachavanish, “An ontological engineering approach for integrating CAD and GIS in support of
infrastructure management”, Advanced Engineering Informatics, 71-88, 2006.
3) K. Kaewbuadee, Y. Temtanapat and R. Peachavanish, “Data cleaning using FD from data mining process”,
IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, 1(2), 117-131, 2006.
4) H. A. Karimi and R. Peachavanish, “Interoperability in geospatial information systems”, Encyclopedia of
Information Science and Technology, 2005.
ดร. เด่ นดวง ประดับสุ วรรณ
บทความ
1) D.Pradubsuwun, T.Yoneda, and C.Myers., “Partial Order Reduction for Detecting Safety and Timing
Failures of Timed Circuits”, IEICE Trans.,Vol.E88-D,No.7,pp.1646—1661, 2005.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
งานวิจยั
1) R. Kongkachandra, C. Kimpan, and K. Chamnongthai , “Adaptive Semantic Grammar in Language Model
for Thai Continuous speech Recognition, The 2nd Information and Computer Engineering Postgraduate
Workshop 2002 (ICEP2002), January 17-18, 2002, Songkla, Thailand.
2) P. Amornkul, R. Kongkachandra, and K. Chamnongthai, “Thai Stress Speech Recognition with Different
Feature Extractions, 2001, International Symposium on Communications and Information Technology
(ISCIT'01), November 14-16, 2001, Chiang Mai, Thailand, pp.275-278.
3) R. Kongkachandra and K. Chamnongthai, “Researcher’s Education by Production Control”, The 4th UICEE
Annual Conference on engineering Education, 7-10 February 2001, Bangkok, Thailand.
4) W. Kasemsiri, C. Kimpan and R. Kongkachandra, “Refined Language Modeling for Thai Continuous
Speech Recognition”, Proceedings of The Fourth Symposium on Natural Language Processing 2000, May
10-12, 2000, Chaingmai, Thailand.
ดร.วรวรรณ ดิอซั การ์ บาโย
Marurngsith W and Ibbett R.N. (2009). Specification-based Verification in a DSM Simulation Model.
SIMULATION Transactions of The Society for Modeling and Simulation International. The Society For Modeling
and Simulation International. To Appear.
Marurngsith W and Ibbett R.N. (2009)
DSiMCluster: A Simulation Model for Efficient Memory Analysis Experiments of DSM Clusters.
SIMULATION Transactions of The Society for Modeling and Simulation International. The Society For Modeling
and Simulation International. June 2009, Volume 85, No. 6, Pages 355-374.
Pornprasert S and Marurngsith W. (2009) Financial programming parallelism using OpenMP. The 2009th
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Annual Conference. August 31st, 2009.
Wangsom P. and Marurngsith W. (2009) An Approach for Accelerating OpenMP Applications on Chip
Multiprocessors. The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
(JCSSE’2009).
Marurngsith W. and Hongwarrittorrn N. (2009) An Approach for Training Performance and Power-Aware
Programmers. National Conference on Computer Information Technologies 2009 (CIT2009).
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Wangsom P. and Marurngsith W. (2009). Impact of Data Locality on Chip Multiprocessors's Bus. National
Conference on Computer Information Technologies 2009 (CIT2009) .
Wangsom P. and Marurngsith W. (2007). Performance Comparison of Matrix multiplication algorithms on Chip
Multiprocessors. The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
(JCSSE’2007).
Marurngsith W. and Ibbett R.N. (2005). "Specification-Based Parameter-Model Interaction: Towards a Correct
Reflection of Memory Characteristics in a DSM Cluster Simulation", Summer Computer Simulation Conference,
USA, July 2005.
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ภาคผนวก 2 ข้ อมูลของอาจารย์ ประจําภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ร่วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ที่
1. รองศาสตราจารย์
นางศิริวรรณ ฉันทาดิศยั

เลขที่บัตรประชาชน
5-1101-99042-40-3

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.

B.Sc.
2.

รองศาสตราจารย์

นางสาวดวงแก้ว สวามิภกั ดิ์

3.

รองศาสตราจารย์

นางยุพิน ไทยรัตนานนท์

4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Sc.
B.A.
3-1020-02397-51-5

M.Sc.
ศศ.บ.
M.Sc.
(Hons)

นางสาวสุ มาลี พิสิษฐเกษม

พบ.ม.
ศศ.บ.
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สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Engineering
Oakland University USA.
Computer Science The University of Iowa USA.
Computer Science The University of Queensland
ออสเตรเลีย
Statistics
The University of Queensland
ออสเตรเลีย
Computer Science The University of Iowa USA.
Computer Science The University of Iowa USA.
Statistics &
The Australian National
Computer Science University
Computer
Asian Institute of Technology
Applications
สถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Computer Science The University of Wollongong
Diploma in
ออสเตรเลีย
Computer Science The University of Queensland
ออสเตรเลีย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติ
สาขาวิชา

ปี
2527
2522
2518
2517
2527
2525
2519
2524
2520
2532
2522
2522
2516

ลําดับ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ที่
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายณัฐธนนท์ หงส์วริ ทร์ ธร

เลขที่บัตรประชาชน
3-1021-02265-12-2

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
M.Ed.
M.Sc.
ศศ.ม.

6.

7.

รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายปกรณ์ เสริ มสุ ข

วท.บ.
วท.ม.

นางเสาวลักษณ์ วรรธนาภา

ค.บ.
ปร.ด.

3-1499-00396-39-5

M.Sc.
วท.บ.
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สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Information Science University of Pittsburgh USA.
Information Science
Research
University of Pittsburgh USA.
University of Pittsburgh USA.
Methodology
Computer and
Information
New Jersey Institute of
Sciences
Technology USA.
จิตวิทยาอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การ
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
สารสนเทศ
จอมเกล้าธนบุรี
Computer
Asian Institute of Technology
Technology
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชา

ปี
2545
2545
2545
2533
2538
2532
2528
2524
2551
2534
2533

ลําดับ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ที่
8. อาจารย์
นายกษิดิศ ชาญเชี่ยว

9.

10.

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางสาววนิดา พฤทธิ วิทยา

นายทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

เลขที่บัตรประชาชน

3-1014-02315-3-53

3-1008-00211-4-25

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
Doctorat
DEA
Maîtrise
Licence

11.

อาจารย์

นายธนากรณ์ ศักดิ์ชยั เจริ ญกุล

3-2403-00088-2-32

D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.
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สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Computer Science Louisiana State University USA.
Computer Science Louisiana State University USA.
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Computer Science Iowa State University USA.
Computer Science University of Southern
CaliforniaUSA.
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Informatique
Université de Nancy II,
FRANCE
Institut National des
Télécommunications, FRANCE
Informatique
Institut Galilée, Université de
Paris XIII, FRANCE
Informatique
Institut Galilée, Université de
Paris XIII, FRANCE
Computer
Asian Institute of Technology
Technology
Asian Institute of Technology
Computer
Technology
วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชา

ปี
2543
2538
2532
2549
2543
2539
2543
2539
2538
2537
2549
2542
2541

ลําดับ
ตําแหน่ งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
ที่
12. อาจารย์
นางสาวมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

เลขที่บัตรประชาชน

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.

13.

รองศาสตราจารย์

นางสาวเยาวดี เต็มธนาภัทร์

3-1005-03015-4-94

วท.บ.
Ph. D
พบ.ม.
วท.บ.
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สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Computer Science University of Southern
California USA.
Computer Science University of Southern
California USA.
ศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Computer Science Rensselaer Polytechnic Institute
USA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
สถิติประยุกต์
ศาสตร์
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สาขาวิชา

ปี
2550
2550
2533
2541
2533
2528

ลําดับ

ภาคผนวก 3 ภาระงานของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ภาระงานสอนก่ อนเปิ ดหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )

รายนามอาจารย์
ป.ตรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รศ.ดร.ศิริวรรณ ฉันทาดิศยั
รศ.ดร.ดวงแก้ว สวามิภกั ดิ์
รศ.ยุพิน ไทยรัตนานนท์
รศ.ภาวดี สมภักดี
ผศ.สุ มาลี พิสิษฐเกษม
ผศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริ ทร์ธร
รศ.ปกรณ์ เสริ มสุ ข
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
อ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว
ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
อ.ดร.วรวรรณ มะเริ งสิ ทธิ์
อ.ดร.รัชต พีชวณิ ชย์
อ.ดร.เด่นดวง ประดับสุ วรรณ

6
3
4.5
4.5
4.5
6
1.5
6
4.5
6
7.5
4.5
4.5

ป.ตรี

(พิเศษ)

3
3
1.5
1.5
1.5
3
3
3
3
6
3
3
3

ป.โท

ป.
(พิเศษ) เอก
ป.โท

3
3
3

3
3
3
3

รวม
9
9
6
9
6
12
4.5
9
10.5
15
13.5
7.5
10.5

ภาระงานที่ปรึกษา
ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การ
วิทยานิพนธ์ / การ
ภาระงานสอนภายหลังเปิ ดหลักสู ตร
ค้ นคว้ าอิสระก่ อนเปิ ด ค้ นคว้ าอิสระหลัง
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )
หลักสู ตร (จํานวน
เปิ ดหลักสู ตร
นักศึกษา)
(จํานวนนักศึกษา)
วิทยา
การค้ น
วิทยา การค้ น
ป.ตรี
ป.โท ป.
ป.ตรี
ป.โท
รวม
(พิเศษ)
(พิเศษ) เอก
นิพนธ์ คว้ าอิสระ นิพนธ์ คว้ าอิสระ
6
3
9
4
4.5 3
1.5 1.5
10.5
4
6
1.5
7.5
4
6
1.5 1.5 1.5
10.5
3
4
1.5
1.5
3
3
0.5 0.5 1.5 8.5
4
3
3
6
4
6
3
1.5 1.5
12
3
4
3
3
1.5 1.5 1.5 10.5
4
6
6
1.5 1.5
15
3
4
3
3
1.5 1.5 1.5 10.5
4
4.5 3
1.5 1.5 1.5 12
4
4.5 3
1.5 1.5
10.5
4

57

ลําดับ

ภาระงานสอนก่ อนเปิ ดหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )

รายนามอาจารย์
ป.ตรี

14
15
16
17
18

อ.ดร.วนิดา พฤทธิ วิทยา
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช
ผศ.ดร.ธนากรณ์ ศักดิ์ชยั เจริ ญกุล
อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์
รศ.ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์

6
4.5
6
6
5

ป.ตรี

(พิเศษ)

6
3
1.5
4.5
5

ป.โท

ป.
(พิเศษ) เอก
3
3
3
3
3
ป.โท

รวม
15
10.5
10.5
13.5
13

ภาระงานที่ปรึกษา
ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ / การ
วิทยานิพนธ์ / การ
ภาระงานสอนภายหลังเปิ ดหลักสู ตร
ค้ นคว้ าอิสระก่ อนเปิ ด ค้ นคว้ าอิสระหลัง
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )
หลักสู ตร (จํานวน
เปิ ดหลักสู ตร
นักศึกษา)
(จํานวนนักศึกษา)
วิทยา
การค้ น
วิทยา การค้ น
ป.ตรี
ป.โท ป.
ป.ตรี
ป.โท
รวม
(พิเศษ)
(พิเศษ) เอก
นิพนธ์ คว้ าอิสระ นิพนธ์ คว้ าอิสระ
6
6
1.5 1.5
15
1
4
4.5 3
1
1
1.5 11
1
4
4.5 1.5 1.5 1.5
9
1
4
3
4.5 1.5 1.5 1.5 12
4
3
5
1.5 1.5 1.5 12.5
4
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ภาคผนวก 4 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร
การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2543 เพือ่ ใช้ ในปี การศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2553 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
4.1 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
4.2 เพื่อลดจํานวนหน่วยกิ ตรวมให้นอ้ ยลง ซึ่ งจะส่ งผลให้นกั ศึกษามีเวลาในการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
เพิ่ มมากขึ้ นโดยผ่า นทางแหล่ งความรู ้ ต่า งๆ เช่ นห้องสมุ ด เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งการพัฒ นาและทดสอบ
โปรแกรมที่ใช้ในงานวิจยั
4.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งรายวิชาเดิมให้มีความทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั
4.4 เพื่อบรรจุระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสู ตรเข้าไว้ในหลักสู ตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้
เดิม
แก้ ไขเป็ น
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มีค วามรู ้ ค วามเข้า ใจที่ ส ามารถ ปรัชญาของหลักสูตร
วางแผนจัดการแก้ปัญหาและค้นคว้าวิจยั ในด้านวิทยาการ เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญทางด้า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
เพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลและอุ ป กรณ์ ข องคณะ ประเทศเป็ นอย่ า งมาก อี ก ทั้ งยัง มี ค วามขาดแคลน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ทํางานวิจยั และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ให้เกิ ดประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์
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เดิม

แก้ ไขเป็ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้
ความสามารถทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และสามารถนําองค์ความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้ง
ในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้
ความสามารถในการวิจยั ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาองค์
ความรู ้และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและงานวิ จั ย ทาง
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใ นแขนงย่ อ ยต่ า งๆ ที่ มี ค วาม
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
5.2 ปรับโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตร มีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้
- ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 จาก 45 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับ
วิชาบังคับ จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต และปรับวิชาเลือก จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
- ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรแผน ข จาก 45 หน่วยกิต เป็ น 36 หน่วยกิต โดยปรับวิชาบังคับ
จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต และปรับวิชาเลือก(วิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก) จาก 21 หน่วยกิต เป็ น 18 หน่วยกิต
5.3 เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับคําอธิ บายรายวิชา และปรับจํานวนหน่วยกิต คือ
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.701 ระเบียบวิธีวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
(3) คพ.690 ระเบียบวิธีวิจยั
(1)
CS 701 Research Methodology in Computer Science
CS 690 Research Methodology
ขั้ นตอ นกา รดํ า เนิ นงา นวิ จั ย การ เส นอเ ค้ า
กระบวนการดํา เนิ น งานวิ จัย ทางด้า นวิ ท ยาการ
โครงการวิ จัย การออกแบบวิ จัย การวิ เ คราะห์ ส รุ ปผล คอมพิ วเตอร์ การสํา รวจงานวิ จัย จากวรรณกรรม การ
หลักการเขียนรายงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เลื อกสรรหัวข้องานวิจยั หลักการเขี ยนรายงานการวิจยั
และการนําเสนอผลงานวิจยั

60

5.4 เปลี่ยนรหัสวิชา, เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 2 วิชา รายละเอียดดังนี้
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.671 รู ปคณิ ตคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
(3) คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
(3)
CS 671 Advanced Computer Graphics
CS 635 Computer Graphics
การลดมิติ การวาดเส้นโค้งพื้นผิว การใช้ขอ้ มุลไม่
ข้ อ ค ว า ม รู ้ ใ น ร ะ ดั บ สู ง สํ า ห รั บ ส า ข า วิ ช า
ต่ อ เนื่ องและปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้อง ขั้นตอนการดํา เนิ นงาน คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ ไดัแก่ วิธีการเก็บข้อมูลของรู ปทรง
เพื่ อ ตรวจสอบพื้ นผิวที่ มองเห็ น การกํา หนดแสงและสี หรื อ วัต ถุ เ ชิ ง เรขาคณิ ต การเก็บ ข้อ มูล ของวัต ถุ โ ดยใช้
ของรู ปภาพ การจัดการกับข้อมูล รู ปภาพ การแสดงภาพ ระดับความซับซ้อนที่ เหมาะสม การสร้างพื้นผิวโดยใช้
2 มิติบนพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ (การทําเท็กช์เจอร์ แมบปิ้ ง) ข้อมูลภาพ หรื อใช้ส่ิ งแวดล้อม เทคนิ คการคํานวณแสง
โดยอาศัย การสะท้อ นของรั ง สี ข องแสง และการถ่ า ย
ความรู ้ข้ นั ต้นเกี่ยวกับการทําภาพเคลื่อนไหว
พลังงานความร้อน การคํานวณแสงโดยพิจารณาค่าแสง
ที่ตกกระทบวัตถุจากแหล่งกําเนิ ดแสงรวมทั้งการสะท้อน
ของวัต ถุ ที่ อ ยู่ ร อบข้ า ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การทํ า ภาพ
เคลื่อนไหว
คพ.614 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3) คพ.674 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้ นั สูง
(3)
CS 614 Software Engineering
CS 674 Advanced Software Engineering
ศึ กษาเกี่ ย วกับเทคนิ ค การสร้ างระบบซอฟต์แวร์
เทคนิ คการสร้ างระบบซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ การ
ขนาดใหญ่ การแบ่ งงานเป็ นโมดู ล การมอบหมายงาน วางแผนงานและการแบ่ ง งานโดยพิ จ ารณาจาก
เทคนิ ค การจัด การ และปฏิ บัติ ก าร การทดสอบ และ คุณลักษณะของโครงการ การศึ กษาความเป็ นไปได้ของ
ควบคุมคุณภาพ การจัดทําเอกสาร รวมทั้งการบํารุ งรักษา การพัฒนาระบบ การมอบหมายงาน เทคนิ คการจัดการ
ระบบ
และปฏิ บัติ งาน การทดสอบ และควบคุ มคุ ณ ภาพ การ
จัดทําเอกสาร รวมทั้งการบํารุ งรักษาระบบ
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5.5 เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 14 วิชา รายละเอียดดังนี้
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.601 การวิเคราะห์อลั กอริ ธึม
(3) คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ธึม
(3)
CS 601 Analysis of Algorithms
CS 680 Analysis of Algorithms
อัลกอริ ธึมที่ ใช้แก้ปัญหาและแบบฝึ กประสบการณ์
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของ
สําหรับการสร้างอัลกอริ ธึมต่าง ๆ เช่น การจัดเรี ยงข้อมูล อัล กอริ ทึ ม และวิ ธีก ารที่ ใ ช้ก ารออกแบบอัล กอริ ทึ ม ที่
การค้นหาข้อมูล ทฤษฎี กราฟ อัลกอริ ธึมเกี่ ยวกับตัวเลข สําคัญ ได้แก่ การแบ่งแยกและเอาชนะ การกําหนดพลวัต
พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตเชิงคํานวณ
อัลกอริ ทึมแบบละโมบ อัลกอริ ทึมแบบย้อนกลับ พร้อม
ทั้งตัวอย่า งต่ า งๆที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บัติ จริ ง อัลกอริ ทึมที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสําหรั บใช้แก้ปัญหา การเรี ยงลําดับข้อมูล
การค้น หาข้อ มู ล ทฤษฎี ก ราฟ เรขาคณิ ต เชิ ง คํา นวณ
พีชคณิ ต และปัญหาเชิงตัวเลข
คพ.611 ทฤษฎีการคํานวณ
(3) คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
(3)
CS 611 Computational Theory
CS 681 Computational Theory
รู ปแบบของภาษาโปรแกรมและการคํานวณ : ไฟ
ทฤษฎี ออโตมาตา ทัวริ งแมชชี น ทัวริ งคอมพิ วเท
ไนท์ออโตมาตาและภาษาปกติ พุชดาวน์ออโตมาตา และ เบิ ล ฟั ง ก์ชัน ลํา ดับ ขั้น แบบชอมสกี ปั ญ หาที่ ส ามารถ
ภาษาคอนเทกซ์ฟรี ทัวริ งแมชี น ผลของความสัมพันธ์ใน คํานวณได้ดว้ ยคอมพิวเตอร์และทฤษฎีเชิร์ช-ทัวริ ง ปั ญหา
โมเดล ลํา ดับขั้นของชอมสกี ปั ญหาที่ มีค วามซับซ้อ น ที่ไม่สามารถคํานวณได้ ฟังก์ชนั มิว-เรเคอซี ฟ
ต่อเนื่ องกันมา การตัดสิ นใจไม่ได้ การคํานวณที่ ซบั ซ้อน
ปัญหาอินแทรคเทเบิล
คพ.651 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
(3) คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
(3)
CS 651 Advanced Database Systems
CS 653 Advanced Database Systems
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของแบบจําลอง
แนวคิดและหลักการของแบบจําลองข้อมูลทั้งแบบ
ข้อมูลขั้นสู ง เทคนิ ควิธีและเครื่ องมือที่ ใช้ในการพัฒนา ดั้งเดิ มและขั้นสู ง หลักการและเทคนิ คการพัฒนาระบบ
ระบบข้อมูลขั้นสู ง ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง การร่ วมใช้ขอ้ มูล ฐานข้อมูลขั้นสูง อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับ
ออนโทโลยี และแบบจําลองข้อมูลอื่นๆ ที่จบั ความหมาย การจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ
ของข้อมูล อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัย
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เดิม
คพ.667 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล(3)
CS 667 Digital Image Processing and Analysis
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของภาพดิ จิตอล ระบบการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ภาพ การแทนค่ า ข้อ มู ล สี การแปลง
ข้อ มูลภาพ การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพของภาพ ตัวกรองใน
โดเมนพื้ นที่ และโดเมนความถี่ การแบ่ งภาพเป็ นหลาย
ส่ วนอย่างมีความหมาย ไบนารี มอร์ โฟโลยี การแทนค่า
และการบรรยายลักษณะข้อมูลภาพ การรู ้จาํ และวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ภาพ เทคนิ คการวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
ข้อมูลภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์
คพ.712 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(3)
CS 712 Object-Oriented Analysis and Design
หลักการของการโปรแกรมเชิ งวัตถุ ต้นแบบของ
วัตถุ การเชื่ อมโยง คลาส ความสัมพันธ์ คุณสมบัติและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ข้อได้เปรี ยบและข้อจํากัด การใช้เงื่อนไข
เป็ นโมเดล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ระบบที่ถูก
แบ่ งเป็ นส่ ว น ๆ การจัด การกรณี ใช้ข ้อ มูลร่ วมกัน การ
เลื อกวิธีการควบคุม เป็ นต้น) การออกแบบเชิ งวัตถุ
(โครงสร้างรวม ฟั งก์ชนั และโมเดลเชิ งพฤติกรรม) การ
ออกแบบความสัมพันธ์ การเชื่ อมโยงระหว่างโมเดลเชิ ง
วัตถุและโมเดลเชิงสัมพันธ์

แก้ ไขเป็ น
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล(3)
CS 633 Digital Image Processing and Analysis
หลัก การของภาพดิ จิ ต อล ระบบการวิ เ คราะห์
ข้อมูลภาพ การแทนค่าข้อมูลสี การแปลงข้อมูลภาพ การ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื้ นที่ และ
โดเมนความถี่ การแบ่ ง ภาพเป็ นหลายส่ วนอย่ า งมี
ความหมาย ไบนารี มอร์ โ ฟโลยี การแทนค่ าและการ
บรรยายลั ก ษณะข้ อ มู ล ภาพ การรู ้ จ ํา และวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล ภาพ เทคนิ คการวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ เปลี่ ย น
ข้อมูลภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์
คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(3)
CS 673 Object-Oriented Analysis and Design
หลักการพื้นฐานของการโปรแกรมเชิ งวัตถุ ศึ กษา
องค์ประกอบต่างๆสําหรับการสร้างโมเดล การเชื่ อมโยง
คลาส ความสัมพันธ์ คุ ณ ลักษณะ และบทบาท การจัด
กลุ่ ม ก า ร กํ า ห นด ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์แบบสื บทอดคุณสมบัติ ความสัมพันธ์แบบ
ประกอบรวม กลไกการกําหนดสาระสําคัญเป็ นคลาส
วิธีการสื บทอดคุณสมบัติจากบิดาเดียว และ การสื บทอด
คุณสมบัติจากคลาสบรรพบุ รุษหลายคลาส การกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของวัตถุดว้ ยแผนภาพสถานะ
และการกํา หนดรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆของ
ระบบ การสร้ างโมเดลยูสเคส การวิเคราะห์ระบบเชิ ง
วัต ถุ ครอบคลุ ม การแบ่ งระบบออกเป็ นส่ วนย่อย การ
กํา หนดรายละเอี ย ดการทํางานแบบคู่ ข นานของระบบ
การเลือกวิธีการควบคุ ม เป็ นต้น การออกแบบเชิ งวัตถุ
การเชื่ อมโยงโครงสร้างรวมของระบบ การสร้างโมเดล
เชิ งฟั งก์ชัน และโมเดลเชิ งพฤติ กรรมของระบบ การ
ออกแบบความสัมพันธ์ การเชื่ อมโยงระหว่างโมเดลเชิ ง
วัตถุและโมเดลเชิงสัมพันธ์

63

เดิม
คพ.717 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(3)
CS 717 Computer Security
ศึ กษาเกี่ ยวกับเทคนิ คการรั กษาความปลอดภัย
ของระบบคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ าย โดย การประเมิ น
ความเสี่ ยง การตรวจสอบและการป้ องกันการถูกโจมตีใน
ลักษณะต่ า งๆ และการกู้คืนในกรณี ที่การโจมตี เกิ ดขึ้ น
การศึกษาวิทยาการรหัสลับ อัลกอริ ทึมสมมาตร รหัสพับ
ลิ กคี ย ์ ลายมื อชื่ อ และใบรั บรองดิ จิตอล วิ ธีการระบุ ต ัว
บุคคล การรักษาความปลอดภัยแบบรู ปนัยวิศวกรรมและ
นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ องค์ความรู ้ใหม่
จากงานวิจยั ร่ วมสมัยและกรณี ศึกษา
คพ.721 อัลกอริ ธึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน
(3)
CS 721 Parallel Architecture and Algorithms
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สถาปั ตยกรรม ขั้นตอนวิธี
ภาษาโปรแกรม และ ต้นแบบการสร้ างโปรแกรมแบบ
ขนาน เทคนิ คการแก้ ปั ญหาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์
สมรรถนะสู งและคอมพิวเตอร์ แบบขนาน การออกแบบ
ขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิ คการพัฒนาโปรแกรมอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลัก วิ ธี ก ารประเมิ น และการจํา แนก
คุ ณลักษณะเชิ งประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมแบบลําดับ
และแบบขนาน
คพ.729 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(3)
CS 729 Natural Language Processing
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สารสนเทศทางภาษาศาสตร์ แ ละ
คุณสมบัติเชิ งคณนาของภาษาธรรมชาติ การประมวลผล
ในระดับคํา การประมวลผลเชิ งความหมาย เทคนิ คเชิ ง
ปริ มาณร่ วมสมัยในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

แก้ ไขเป็ น
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(3)
CS 643 Computer Security
เทคนิ คการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย การประเมินความเสี่ ยง การ
ตรวจสอบและการป้ องกันการถูกโจมตี ในลักษณะต่างๆ
และการกู้คื น ในกรณี ที่ ก ารโจมตี เ กิ ด ขึ้ น การศึ ก ษา
วิ ท ยาการรหัส ลับ อัล กอริ ทึ ม สมมาตร รหัส พับ ลิ ก คี ย ์
ลายมื อชื่ อและใบรั บรองดิ จิต อล วิ ธีการระบุ ต ัวบุ ค คล
การรั ก ษาความปลอดภัย แบบรู ปนั ย วิ ศ วกรรมและ
นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ องค์ความรู ้ใหม่
จากงานวิจยั ร่ วมสมัยและกรณี ศึกษา
คพ.683 อัลกอริ ทึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน
(3)
CS 683 Parallel Architecture and Algorithms
สถาปั ต ยกรรม ขั้นตอนวิ ธี ภาษาโปรแกรม และ
ต้น แบบการสร้ า งโปรแกรมแบบขนาน เทคนิ ค การ
แก้ ปั ญหาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ สมรรถนะสู งและ
คอมพิ วเตอร์ แบบขนาน การออกแบบขั้นตอนวิ ธีแ บบ
ขนาน เทคนิ คการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลัก วิ ธี ก ารประเมิ น และการจํา แนกคุ ณ ลัก ษณะเชิ ง
ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมแบบลําดับ และแบบขนาน
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(3)
CS 613 Natural Language Processing
ความรู ้ โ ดยรวมเกี่ ย วกั บ การประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ โดยเน้น ส่ ว นของขั้น ตอนวิ ธี แ ละรู ป แบบ
จําลอง หัวข้อต่ างๆ ได้แก่ สารสนเทศทางภาษาศาสตร์
วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสารวิเ คราะห์
แนะนํา เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เ ครื่ อ งจัก ร และ เทคนิ ค เชิ ง
ปริ มาณร่ วมสมัย มาใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
หลักการนําการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มาประยุกต์
กับ งานด้า น การประมวลผลภาษาพู ด การทํา เหมื อ ง
เอกสาร และ ระบบสนทนา
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เดิม
คพ.737 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ (3)
ขั้นสูง
CS 737 Advanced Human-Computer Interactions
ศึ กษาเกี่ ยวกับงานวิจยั และความหมายโดยนัยของ
ทฤษฏี การประมวลผลข้อมูลของมนุ ษย์ในการออกแบบ
พัฒนา และ ประเมิ นการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับ
คอมพิวเตอร์ อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยเชิ งทฤษฎีและเชิ ง
ประจักษ์
คพ.748 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง
(3)
CS 748 Fault Tolerant Systems
ศึ กษาเกี่ ยวกับความผิดพร่ อง ความผิดพลาด และ
ความขัด ข้อ งของระบบคอมพิ ว เตอร์ สถาปั ต ยกรรม
เกี่ยวกับการทนต่อความผิดพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์
และเทคนิ คสําหรับการกูร้ ะบบเมื่อเกิดความผิดพร่ องขึ้ น
การค้นหาความผิดพร่ อง การตรวจสอบความผิดพร่ อง
ด้ ว ยตนเองและการสร้ า งเวกเตอร์ ทดสอบ การ
ปรับเปลี่ยนสถานะของระบบ การออกแบบการทดสอบ
ระบบ
คพ.757 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
(3)
CS 757 Advanced Computer Animation
ศึ กษาเกี่ ย วกับเทคนิ ค การควบคุ มการเคลื่ อนไหว
สําหรับการสร้างภาพแอนิ เมชัน และการสร้างเกมส์แบบ
โต้ตอบ โดยใช้เทคนิคการสร้างคียเ์ ฟรม การจําลองแบบ
ทางคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
การควบคุมและการทําภาพเคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม การ
ควบคุ มการเคลื่ อนไหวของใบหน้า การทําสตอรี บอร์ ด
การทํา ส่ ว นประกอบของฉาก การให้แ สง และการทํา
เสี ยงประกอบ

แก้ ไขเป็ น
คพ.654 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ (3)
ขั้นสูง
CS 654 Advanced Human-Computer Interactions
งานวิ จัย และความหมายโดยนั ย ของทฤษฏี ก าร
ประมวลผลข้อมูลของมนุษย์ในการออกแบบ พัฒนา และ
ประเมิ นการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิ วเตอร์
อภิปรายงานวิจยั ร่ วมสมัยเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์
คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง
(3)
CS 623 Fault Tolerant Systems
ความผิ ด พร่ อง ความผิ ด พลาด และความขัด ข้อ ง
ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการทนต่อ
ความผิ ด พร่ องของระบบคอมพิ ว เตอร์ และเทคนิ ค
สําหรับการกูร้ ะบบเมื่อเกิ ดความผิดพร่ องขึ้ น การค้นหา
ความผิดพร่ อง การตรวจสอบความผิดพร่ องด้วยตนเอง
และการสร้ างเวกเตอร์ ทดสอบ การปรั บเปลี่ ยนสถานะ
ของระบบ การออกแบบการทดสอบระบบ
คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
(3)
CS 733 Advanced Computer Animation
เทคนิคการควบคุมการเคลื่อนไหวสําหรับการสร้าง
ภาพแอนิ เมชัน และการสร้างเกมส์แบบโต้ตอบ โดยใช้
เทคนิ คการสร้ า งคี ย์ เ ฟรม การจํ า ลองแบบทาง
คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว การ
ควบคุ มและการทํา ภาพเคลื่ อนไหวเชิ งพฤติ กรรม การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้า การเคลื่อนไหวของ
ตัว ละครที่ เ ลี ย นแบบความฉลาดของมนุ ษ ย์ การทํา
เรื่ องราวที่ เป็ นลําดับ การทําส่ วนประกอบของฉาก การ
ให้แสง และการทําเสี ยงประกอบ
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เดิม
คพ.766 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
(3)
CS 766 Computer Vision
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การได้ม าซึ่ งภาพดิ จิ ต อล การ
ประมวลผลก่ อ น การแบ่ งภาพเป็ นหลายส่ วนอย่า งมี
ความหมาย การแทนค่ารู ปทรง การรู ้จาํ วัตถุ การวิเคราะห์
การเคลื่ อนไหว กรณี ศึกษาการรู ้ จาํ วัตถุและการติ ดตาม
วัตถุ
คพ.788 การวิเคราะห์และออกแบบ
(3)
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
CS 788 The Analysis and Design of Software
Architecture
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และเทคนิควิธีต่างๆ
ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ รู ปแบบ
ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
แบบเฉพาะโดเมน ภาษาที่ใช้บรรยายสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ ตัวเชื่อมต่อของซอฟต์แวร์ พลวัตของ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบและวิเคราะห์
ซอฟต์แวร์ตามสถาปัตยกรรมที่ใช้
คพ.789 วิศวกรรมคุณภาพของซอฟต์แวร์
(3)
CS 789 Software Quality Engineering
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ
ซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์ต้ งั แต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การ
ออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพ การดําเนินกรรมวิธีการ
ควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้งาน และการประเมิน
กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

แก้ ไขเป็ น
คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
(3)
CS 634 Computer Vision
การได้มาซึ่ งภาพดิ จิต อล การประมวลผลก่ อ น
การแบ่งภาพเป็ นหลายส่ วนอย่างมีความหมาย การแทน
ค่ า รู ป ทรง การรู ้ จ ํา วัต ถุ การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหว
กรณี ศึกษาการรู ้จาํ วัตถุและการติดตามวัตถุ
คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบ
(3)
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
CS 773 Analysis and Design of Software Architecture
ทฤษฎี หลักการ และเทคนิ ควิธีต่างๆ ในด้านการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมซอฟต์ แ วร์ รู ปแบบของ
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบ
เฉพาะโดเมน ภาษาที่ใช้บรรยายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ตัว เชื่ อ มต่ อ ของซอฟต์ แ วร์ พลวัต ของสถาปั ต ยกรรม
ซอฟต์ แ วร์ การทดสอบและวิ เ คราะห์ ซ อฟต์แ วร์ ต าม
สถาปัตยกรรมที่ใช้
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
(3)
CS 774 Software Quality Engineering
หลั ก การการประกั น คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ การ
ตรวจสอบซอฟต์ แ วร์ การทวนสอบซอฟต์ แ วร์ การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ การควบคุ มคุ ณภาพของซอฟต์แวร์
ตั้ง แต่ ก ารวางแผนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การออกแบบ
วิธีการควบคุ มคุ ณภาพ การดําเนิ นกรรมวิธีการควบคุ ม
คุ ณภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน และการประเมิ น
กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
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5.6 ปรับคําอธิ บายรายวิชา จํานวน 1 วิชา คือ
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.800 วิทยานิพนธ์
(3) คพ.800 วิทยานิพนธ์
(3)
CS 800 Thesis
CS 800 Thesis
ศึ กษาหัวข้อที่ ผูเ้ รี ยนสนใจตามความเห็ นชอบของ
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนิ นการวิจยั อัน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นสาขาวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ เขียนวิทยานิ พนธ์เกี่ยวกับทฤษฏี และ/หรื อ
การประยุกต์ใช้ทฤษฏี ทางวิทยาการคอมพิ วเตอร์ และ
นําเสนอวิทยานิ พนธ์ การเขี ยนรายงานการวิจยั เผยแพร่
จริ ย ธรรมในการทํา วิ จัย และจริ ย ธรรมในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
5.7 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 2 วิชา รายละเอียดดังนี้
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.612 การออกแบบภาษาโปรแกรม
(3) คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
CS 612 Programming Language Design
CS 663 Programming Language Design
คพ.641 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
(3) คพ.644 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
CS 641 Advanced Operating Systems
CS 644 Advanced Operating Systems
5.8 เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา จํานวน 1 วิชา คือ
เดิม
แก้ ไขเป็ น
คพ.793 ศึกษาด้วยตนเอง
(3) คพ.790 การค้นคว้าอิสระ
CS 793 Individual Studies
CS 790 Independent Study

(3)
(3)

(3)

5.9 เปิ ดรายวิชา จํานวน 9 วิชา ดังนี้
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ข้ นั สูง
3 (3-0-9)
CS 734 Advanced Rendering Techniques
วิชาบังคับก่อน : คพ.635
หลักการพื้ นฐานของการเรนเดอร์ แบบโต้ตอบ การคํานวณแสงโดยพิ จารณาค่ าแสงที่ ตกกระทบวัตถุจาก
แหล่งกําเนิดแสงรวมทั้งการสะท้อนของวัตถุที่อยูร่ อบข้าง การเรนเดอร์ แบบมอนติคาร์ โล ระบบฮาร์ ดแวร์ สาํ หรับการ
ประมวลผลทางกราฟิ กส์ แ ละเทคนิ คการเรนเดอร์ ที่เกี่ ยวข้อง อัลกอริ ทึมในการสร้ างเงา เทคนิ ค การจัดการความ
ซับซ้อนของฉาก ความเข้าใจในกระบวนการการเรนเดอร์ และโครงสร้างเพื่อเร่ งความเร็ ว เทคนิ คการเรนเดอร์ ที่ใช้ใน
การทําภาพยนตร์ การออกแบบและจัดแสง การทําโฟตอนแมพปิ ง
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คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
2 (2-0-6)
CS 691 Software Tools for Research
การเขียนโปรแกรมและใช้เครื่ องมือซอฟต์แวร์ในการดําเนินงานวิจยั เทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณและเชิงสถิติดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ
3 (3-0-9)
CS 620 Computer Architecture and System Software
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบหน่ วยประมวลผลเดี่ ยวและมัลติ โปรเซสเซอร์ และมัลติ คอร์ การออกแบบ
โครงสร้างของ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นการประมวลผลแบบมัลติโปรเซสเซอร์ แคชโคฮีเร็ น แคชคอนซิ ส
เต็นซี่ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ เอ็มไอเอ็มดี อินเตอร์คอนเน็คชัน่ เน็ตเวิรค์ ระบบปฏิบตั ิการและซอฟแวร์ ระบบ
เพื่อสนับสนุ นการทํางานแบบมัลติโปรเซสเซอร์ และมัลติ คอร์ การเขี ยนโปรแกรมสําหรับระบบมัลติ โปรเซสเซอร์
และมัลติคอร์
คพ.775 ตรรกศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
CS 775 Logic in Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ตรรกศาสตร์ เชิ งประพจน์ ตรรกศาสตร์ ภาคแสดงและวิธีการพิ สูจน์อย่างมีแบบแผน อรรถศาสตร์ รูปนัย
ตรรกศาสตร์ เวลา การตรวจสอบโมเดล ศึกษาการใช้วิธีการพิสูจน์ดว้ ยตรรกศาสตร์ ประเภทต่างๆเพื่อทวนสอบความ
ถูกต้องของของโปรแกรม
คพ.776 การประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
CS 776 Applied Formal Methods
วิชาบังคับก่อน : คพ.775 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ทดลองการประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยและชุดเครื่ องมือสําหรับวิธีรูปนัยที่ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อจัดทําข้อกําหนดซอฟต์แวร์ การออกแบบ และ การทวนสอบระบบซอฟต์แวร์
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-9)
CS 777 Software Economics
วิชาบังคับก่อน : คพ.674 หรื อ ได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ทฤษฏีการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราห์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อหาสมดุล
ระหว่างค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผลิต และคุณภาพเพื่อใช้ในการควบคุมการผลิตให้ได้ผลคุม้ ค่า
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คพ.684 ระบบทันเวลา
3 (3-0-9)
CS 684 Real-Time Systems
แนวความคิดของระบบทันเวลา การจัดลําดับการทํางานของระบบทันเวลา การสร้างโมเดลของระบบทันเวลา
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทันเวลา การทวนสอบระบบทันเวลา
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-9)
CS 703 Seminar in Computer Science 1
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิงทฤษฎี สํารวจวรรณกรรมงานวิจยั ร่ วมสมัย
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-9)
CS 704 Seminar in Computer Science 2
สัมมนาหัวข้อเฉพาะด้านขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นในเชิงประยุกต์ สํารวจวรรณกรรมงานวิจยั ร่ วมสมัย
5.10 ยกเลิก/ปิ ดรายวิชา จํานวน 14 วิชา คือ
- คพ.621โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
- คพ.713 ศาสตร์การสร้างคอมไพเลอร์
- คพ.738 การค้นคืนสารสนเทศ
- คพ.739 การสร้างภาพนามธรรมของสารสนเทศ
- คพ.761 เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล
- คพ.767 การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย
- คพ.781 ปัญญาประดิษฐ์
- คพ.786 การวิเคราะห์ความต้องการและการกําหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์
- คพ.787 การบริ หารและประเมินโครงการซอฟต์แวร์
- คพ.797 หัวข้อพิเศษขั้นสูงด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์
- คพ.791 สัมมนาในด้านโปรแกรมประยุกต์
- คพ.792 สัมมนาในด้านโปรแกรมระบบ
- คพ.794 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1
- คพ.795 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิ ดเพิ่ม
- รายวิชาที่ยกเลิก

จํานวน 21 วิชา
จํานวน 9 วิชา
จํานวน 14 วิชา
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

6. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรั บปรุ งแก้ ไข เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับโครงสร้างเดิ มและเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หลักสูตรแผน ก. แบบ ก.2 แผนศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้ างเดิม
โครงสร้ างใหม่
1. วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3. วิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
หลักสูตรแผน ข. แผนศึกษารายวิชาโดยไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ
1. วิชาบังคับ
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
3. วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
4. การค้นคว้าอิสระ
และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
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โครงสร้ างเดิม
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

โครงสร้ างใหม่
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

45 หน่ วยกิต

36 หน่ วยกิต

ภาคผนวก 5 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสู ตรปี พ.ศ. 2543
หลักสู ตรปี พ.ศ. 2553
1. ชื่อหลักสู ตร
1. ชื่อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Master of Science Program in Computer Science
Master of Science Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญา
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Computer Science)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ M.Sc. (Computer Science)
ชื่อย่อ M.Sc. (Computer Science)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ต ที่ มีความรู ้ ความเข้าใจที่ สามารถวางแผน ปรัชญาของหลักสูตร
จัดการแก้ปัญหาและค้นคว้าวิจยั ในด้านวิทยาการคอมพิ วเตอร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีความเชี่ ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่ งมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศเป็ นอย่างมาก
เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ อี ก ทั้ งยัง มี ค วามขาดแคลน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค ลากรที่ มี
และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ ให้เ กิ ด ประโยชน์ ความสามารถในการทํางานวิจยั และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ให้เกิ ด
สูงสุ ด
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
และสามารถนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถใน
การวิจยั ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
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หลักสู ตรปี พ.ศ. 2543

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2553
4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาและงานวิจยั ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในแขนงย่อยต่างๆ ที่มี
ความ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว

4. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่ าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาในหรื อต่างประเทศ
ซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ รั บรองวิ ทยฐาน หรื อเป็ น
ผูส้ าํ เร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรื อ
ต่างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
และได้ศึกษาวิชา การเขี ยนโปรแกรม โครงสร้างคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล และระบบดําเนิ นงาน ในหลักสู ตรหรื ออบรม
จากสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามข้อ 8แห่ งข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

5. จํานวนรับนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
ประมาณปี การศึกษาละ 30 คน
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4. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูส้ ํา เร็ จการศึ กษาไม่ ต่ าํ กว่า ระดับปริ ญญาตรี ใ นด้า น
วิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรื อต่างประเทศ ซึ่ ง
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ หรื อ เป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี จากสถาบั น การศึ กษาในหรื อ
ต่ างประเทศ ซึ่ งสภามหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
และได้ศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรม โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ครง สร้ าง ข้ อ มู ล ร ะบบ ฐา นข้ อ มู ล แล ะ
ระบบปฏิบตั ิการ ในหลักสู ตรหรื อการอบรมจากสถาบันการศึกษาซึ่ ง
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวิทยฐานะ
2. ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่ เ ป็ นโรคติ ด ต่ ออย่า งร้ า ยแรงซึ่ งจะเบี ย ดเบี ย นหรื อ
ขัดขวางต่อการศึกษา
4. ต้องไม่มีชื่อในทะเบี ยนนักศึ กษาหรื อนิ สิตของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หรื อในสถาบันการศึกษาชั้นสู งอื่นในประเทศ เว้นแต่
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมตั ิให้เป็ นกรณี พิเศษ
5. จํานวนรับนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
ประมาณปี การศึกษาละ 30 คน

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2543
6. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หลักสู ตรแผน ก 2 ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทําวิทยานิ พนธ์
รวม 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต วิชา
เลือก ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. หลักสู ตรแผน ข ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทําสารนิ พนธ์
รวม 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชา
เลือก ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
7. รายวิชาในหลักสู ตร
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
คพ.701ระเบียบวิธีวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
(3)
คพ.601 การวิเคราะห์อลั กอริ ธึม
(3)
คพ.611 ทฤษฎีการคํานวณ
(3)

คพ.612การออกแบบภาษาโปรแกรม
คพ.641ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง

6. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หลักสู ตรแผน ก 2 ศึ กษารายวิชาร่ วมกับการทําวิทยานิ พนธ์
รวม 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. หลักสูตรแผน ข ศึกษารายวิชาร่ วมกับการค้นคว้าอิสระ รวม
36 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต วิชาเลือก ไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
7. รายวิชาในหลักสู ตร
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
(1)
คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
(3)
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
(3)
คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
(2)
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบ (3)
(3)
วิชาเลือก หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
(3)
วิชาเลือก หมวดวิชาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบปฏิบตั ิการ
(3)
ปิ ดวิชา

คพ.621โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
และหลักสูตรแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะ 6 หน่วยกิต
คพ. 793 ศึกษาด้วยตนเอง
(6)
วิชาบังคับเลือก
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับเลือก 15 หน่วยกิต
ดังนี้
คพ.729 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คพ.748 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2553

วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์
(3) คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(3)
หมวดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(3) คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง
(3)
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คพ.667
คพ.766
คพ.671
คพ.757

การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล
ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
รู ปคณิ ตคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง

คพ.717 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)

คพ.651 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
(3)
คพ.737 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ข้ นั สู ง (3)

คพ.712
คพ.614
คพ.788
คพ.789

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(3)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3)
การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์(3)
วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
(3)

คพ.721 อัลกอริ ธึมและสถาปัตยกรรมคู่ขนาน

(3)

74

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2553
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และมัลติมเี ดีย
คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลภาพดิจิตอล (3)
คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์
(3)
คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
(3)
คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง
(3)
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ข้ นั สูง
(3)
หมวดวิชาระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ าร
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
(3)
คพ.644 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
(3)
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ
คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
(3)
คพ.654 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ข้ นั สู ง (3)
หมวดวิชาภาษาโปรแกรม
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
(3)
หมวดวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(3)
คพ.674 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ข้ นั สูง
(3)
คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (3)
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์
(3)
คพ.775 ตรรกศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3)
คพ.776 การประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3)
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
(3)
หมวดวิชาทฤษฎีการคํานวณและอัลกอริทึม
คพ.683 อัลกอริ ทึมและสถาปั ตยกรรมคู่ขนาน
(3)
คพ.684 ระบบทันเวลา
(3)
หมวดวิชาสั มมนา
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
(3)
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
(3)

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2543
คพ.713 ศาสตร์การสร้างคอมไพเลอร์
คพ.738 การค้นคืนสารสนเทศ
คพ.739 การสร้างภาพนามธรรมของสารสนเทศ
คพ.761 เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล
คพ.767 การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย
คพ.781 ปัญญาประดิษฐ์
คพ.786 การวิเคราะห์ความต้องการและการกําหนด
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์
คพ.787 การบริ หารและประเมินโครงการซอฟต์แวร์
คพ.797 หัวข้อพิเศษขั้นสูงด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชา ในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2552)
คพ.813 ปัญญาประดิษฐ์ข้ นั สูง
(3)
คพ.814 อัลกอริ ทึมและการประยุกต์ใช้การทําเหมืองข้อมูล (3)
คพ.823 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
(3)
คพ.824 ระบบสมองกลฝังตัวและระบบทันที
(3)
คพ.833 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ข้ นั สูง
(3)
คพ.834 การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียขั้นสู ง (3)
คพ.843 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
(3)
คพ.844 ระบบประมวลผลแบบกระจาย
(3)
คพ.853 การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง
(3)
คพ.854 การสร้างภาพนามธรรมของสารสนเทศ
(3)
คพ.863 การสร้างคอมไพเลอร์
(3)
คพ.873 การวิเคราะห์ความต้องการและการกําหนด
คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ข้ นั สูง
(3)
คพ.874 การบริ หารและประเมินโครงการซอฟต์แวร์ข้ นั สูง (3)
คพ.883 ระบบคํานวณแบบพร้อมกัน
(3)

หลักสู ตรปี พ.ศ. 2543
และหลักสูตรแผน ข ต้องศึกษาวิชาเลือกเฉพาะ 12 หน่วยกิต
คพ.791 สัมมนาในด้านโปรแกรมประยุกต์
(3)
คพ.792 สัมมนาในด้านโปรแกรมระบบ
(3)
คพ.794 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1
(3)
คพ.795 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
(3)
การค้ นคว้ าอิสระ
(กําหนดไว้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาบังคับเฉพาะ แผน ข)
คพ. 793 ศึกษาด้วยตนเอง
(6)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
คพ. 800 วิทยานิพนธ์
(12)
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ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
คพ. 790 การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
คพ. 800 วิทยานิพนธ์

(6)
(12)

ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2543 กับ ฉบับ พ.ศ. 2553
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2543
หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2553
สรุ ปการเปลีย่ นแปลง
1. รายวิชาที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
คพ.601 การวิเคราะห์อลั กอริ ธึม
คพ.680 การวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.611 ทฤษฎีการคํานวณ
คพ.681 ทฤษฎีการคํานวณ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.612 การออกแบบภาษาโปรแกรม
คพ.663 การออกแบบภาษาโปรแกรม
เปลี่ยนรหัสวิชา
คพ.614 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.674 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ข้ นั สูง
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.641ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
คพ.644 ระบบปฏิบตั ิการขั้นสูง
เปลี่ยนรหัสวิชา
คพ.651 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
คพ.653 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.667 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล คพ.633 การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปลี่ยนรหัสวิชา
ภาพดิจิตอล
ภาพดิจิตอล
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.671 รู ปคณิ ตคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
คพ.635 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.701 ระเบียบวิธีวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
คพ.690 ระเบียบวิธีวิจยั ทางคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนจํานวนหน่วยกิต
คพ.712 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ คพ.673 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.717 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
คพ.643 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.721 อัลกอริ ธึมและสถาปัตยกรรม
คพ.683 อัลกอริ ทึมและสถาปัตยกรรม
เปลี่ยนรหัสวิชา
คู่ขนาน
คู่ขนาน
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
คพ.729 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คพ.613 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
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คพ.737 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
คพ.748 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2553
คพ.654 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
คพ.623 ระบบทนต่อความผิดพร่ อง

คพ.757 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง

คพ.733 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง

คพ.766 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์

คพ.634 ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์

คพ.788 การวิเคราะห์และออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คพ.789 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์

คพ.773 การวิเคราะห์และออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
คพ.774 วิศวกรรมคุณภาพซอฟต์แวร์

คพ. 793 ศึกษาด้วยตนเอง

คพ. 790 การค้นคว้าอิสระ

คพ. 800 วิทยานิพนธ์
2. รายวิชาที่เปิ ดเพิม่

คพ. 800 วิทยานิพนธ์
คพ.734 เทคนิคการเรนเดอร์ข้ นั สูง
คพ.691 เครื่ องมือซอฟต์แวร์สาํ หรับงานวิจยั
คพ.620 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ระบบ
คพ.775 ตรรกศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
คพ.776 การประยุกต์ใช้วิธีรูปนัยในงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คพ.777 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์
คพ.684 ระบบทันเวลา
คพ.703 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
คพ.704 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

78

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับคําอธิ บายรายวิชา
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่
เปิ ดใหม่

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2543
3. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก
คพ.621โครงสร้างและสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์
คพ.713 ศาสตร์การสร้างคอมไพเลอร์
คพ.738 การค้นคืนสารสนเทศ
คพ.739 การสร้างภาพนามธรรมของ
สารสนเทศ
คพ.761 เครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล
คพ.767 การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูล
มัลติมีเดีย
คพ.781 ปัญญาประดิษฐ์
คพ.786 การวิเคราะห์ความต้องการและ
การกําหนดคุณลักษณะของซอฟต์แวร์
คพ.787 การบริ หารและประเมินโครงการ
ซอฟต์แวร์
คพ.797 หัวข้อพิเศษขั้นสูงด้านศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คพ.791 สัมมนาในด้านโปรแกรมประยุกต์
คพ.792 สัมมนาในด้านโปรแกรมระบบ
คพ.794 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 1
คพ.795 หัวข้อพิเศษในด้านศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 2

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2553

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
ปิ ดวิชา
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