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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมลูท่ัวไปของหลักสูตร 
 รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   

 ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Computer Science 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือยอ (ไทย): วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Computer Science) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ): M.Sc. (Computer Science) 

 วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 วิทยาการคอมพิวเตอร 

 จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา      41    หนวยกิต 

 รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 เปนหลักสูตรระดับปรญิญาโท แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

5.2 ภาษาท่ีใช     

 มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2554  

 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2559 

 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี 2559 
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 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมคีวามพรอมเผยแพรเปนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  ในปการศึกษา 2560 

 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) นักเขียนโปรแกรม  ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร  (Programmer/Developer) 

2) นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analyst / Designer) 

3) ผูดูแลระบบสารสนเทศ  ระบบฐานขอมูลและระบบเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 

4) ผูบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟตแวร (Software Project Manager) 

5) ครู อาจารย ในสถาบันอุดมศึกษา  

6) นักวิจัยในสถาบันการศึกษา 

7) นักวิชาการคอมพิวเตอร 

8) ประกอบอาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ การศึกษา 

1 นายศาสตรา  วงศธนวสุ  รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร) 

พบ.ม. (สถิติประยุกต)  

M.S. (Computer Science) 

D.Tech.Sc. (Computer Science) 

2 นางสาวพุธษดี  ศิริแสงตระกูล  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (ฟสิกส) 

M.Sc. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Interdisciplinary 

Intelligent Systems Engineering) 

3 นายธีระยุทธ ทองเครือ  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Information Technology)  

 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันอันเน่ืองมาดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยโลกยุคใหม ซึ่งมีความ

ตองการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการดํารงชีวิตประจําวัน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ และใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควรไดมีการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในทุกดาน และนโยบายใน

ระดับประเทศในการพัฒนา”ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(Digital Economy)” โดยเปนการวางรากฐานเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล การใชดิจิทัลรองรับการใหบริการทางดานธุรกิจ รองรับการผลิตสินคาและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือนวัตกรรมใหมๆ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (มคอ.

2)  

5  

 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตของประเทศไปสูการแขงขันในระดับโลกได จากสภาพการณท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาท

ตอการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ บริการ และอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความตองการกําลังคนท่ีสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี

จํานวนมากยิ่งข้ึน ดังน้ันหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งถือวาเปนสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรง 

สามารถผลิตบุคลากรในดานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีสามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับชาติและระดับ

สากล ไดตระหนักถึงความตองการในการผลิตกําลังคนดานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมีความรูความสามารถดังกลาว 

 ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพใหสามารถรองรับความตองการของตลาดเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน

จะตองมีการวางแผนและพัฒนาหลักสตูรใหมีความทันสมัยข้ึน สอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจสังคมท้ังในและตางประเทศ 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 การวางแผนการจัดทําหลักสูตร คํานึงถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมปจจุบัน เน่ืองจาก

สังคมท่ีเรียกวา Globalization สังคมแหงยุคโลกาภิวัฒน หรือสังคมท่ีมีการสื่อสารท่ีไรพรมแดน การใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหเกิด

ความคลองตัวและมีการขยายตัวทางดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปดวยความรวดเร็ว มีการประมวลผล

แบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) ประกอบกับราคาและคาใชจายท่ีถูกลง ไมวาจะเปนโทรศัพท คอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตออุปกรณตางๆ (Internet of Things : IoTs) ท่ีพัฒนาเพ่ืออํานวยความสะดวก มีการพัฒนาระบบแอพพลิเค

ชันโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง เชนปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) การเรียนรูของเครี่อง (Machine Learning) การวิเคราะห

วิทยา (Analytics)  การพัฒนาระบบใหมีความฉลาด (Smart) และเอ้ืออํานวยตอการใชงานมากข้ึน ทําใหกลายเปนวัฒนธรรมทาง

เทคโนโลยีท่ีมีความจําเปนตองใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยาง

มาก  สงผลใหเกิดความตองการบุคลากรทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล นักวิจัยดานคอมพิวเตอร และ

นักพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีความรูความเขาใจในระบบและทฤษฎีหลักการพ้ืนฐานวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ทําใหสามารถประยุกต

องคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของไดสรางสรรคผลงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  พรอมท่ีจะสามารถขับเคลื่อนใหมีการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีถูกตองเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ภายใตคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน 

 ผลกระทบจาก ขอ 1.11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วและตอเน่ืองสงผลตอการวางแผนการ

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือใหมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตามความกาวล้ําทางเทคโนโลยีท้ังในและตางประเทศ ดังน้ี 

1) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศท่ีตองการบุคลากรดานวิจัย  วิชาชีพทางคอมพิวเตอร 

2) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตนักวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ทางดานคอมพิวเตอรและมุงสงเสริมการเผยแพรผลงานและนําเสนอผลงานในการ

จัดประชุมสัมมนาวิชาการ บทความ  วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการตางๆ อยางตอเน่ือง 

3) ปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอเพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีความกาวหนาอยางตอเน่ือง 

4) เนนความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  สงเสริมภาวะผูนํา สรางคุณธรรมจริยธรรม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 ในสภาวการณปจจุบันท่ีท้ังภายในประเทศและสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและในระดับท่ีสูง ระยะทางระหวาง

ประเทศและบุคคลในโลกแคบมากข้ึน ซึ่งสงผลระทบอยางมากตอพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากสภาพแวดลอม

ภายนอก (External Environment) ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการเช่ือมโยงของ
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ระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกเน่ืองจากเปนยุคท่ีเรียกวา โลกไรพรมแดน จึงเกิดการแขงขันทางดานตางๆเพ่ือพัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ  จากประเด็นปจจัยดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดกําหนดทิศทาง ใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําโดยมุงเนนใหเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซึ่งมีพันธกิจ ท่ีสําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาสังคมและชุมชนใหเข็มแข็ง  ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา

หลักสูตรท่ีมุงเนนการการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยออกสู

สาธารณะชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตร 

 มีการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยมกีารบริหารจัดการดวยคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน  มีการใชทรัพยากรรวมกันกับ

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยรวมดวยหรือไม

อยางไร 

 มีการจัดการเรียนการสอนรวมกับหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ในบางรายวิชาเพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปดโอกาสนักศึกษาสามารถเลือก

เรียนในรายวิชาท่ีมีความสนใจ 

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอ่ืนเรียนดวยหรือไม อยางไร 

 หลักสตูรน้ีมผีูเรียนในสาขาอ่ืนท่ีมารวมเรียนในบางรายวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมี

ความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร  สถาปตยกรรมระบบ  ระบบปฏิบัติการ การวิเคราะหข้ันตอนวิธี 

เครือขายการสื่อสาร วิศวกรรมชุดคําสั่ง  หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทําใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการทําวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือปฏิบัตงิานในสาขาวิชาชีพได โดยการ

ใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาประยุกตใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีการปฏิบัตงิานใหมในสาขาวิชาไดอยาง

สรางสรรค มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1) มีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสามารถประยุกต

ความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได 

2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีปฏิบัติงาน

ใหมๆในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ดานใดดานหน่ึงตอไปน้ี วิศวกรรมซอฟทแวร เครือขายคอมพิวเตอร 

จินตทัศนและเรขาภาพ หรือการบริหารขอมูลสารสนเทศ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

จัดการสมัยใหม ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามสากล อีก

ท้ังยังปรับเปลี่ยนแนวทาง

ใหมตามความเชี่ยวชาญ

ของวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

 พัฒนาหลักสตูรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสตูรในระดับสากล 

 ติดตามและประเมินหลักสตูร อยางสม่ําเสมอ 

 จํานวนผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพ   

 จํานวนรายวิชาท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทาง

 ปรับปรุงรายละเอียดบางรายวิชาใหมีการฝกปฏิบัติ (LAB) 

เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาทางคอมพิวเตอร 

 เอกสารการปรับปรุง

หลักสตูร 
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คอมพิวเตอร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาผูเรียน  มีการจัดสรรทุนสนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

เผยแพรผลงานใน การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ 

บทความ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาได

แลกเปลีย่น ความรูใหมๆทางการวิจัยดานเทคโนโลย ี

 จัดอบรมทางดานคอมพิวเตอร โดยเชิญผูเช่ียวชาญมา

บรรยายพิเศษ 

 ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการ

ตีพิมพ 

พัฒนาบุคลากรสายผูสอน

ดานการวิจัยและบริการ

วิชาการ ทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 สงเสริมบุคลากรใหมผีลงานวิจัยโดยมีการจัดสรรทุน

สนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัย 

 สนับสนุนใหบุคลากรสายผูสอนนําความรูทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรถายทอดสูการปฏิบัตจิริงหรือใหบริการวิชาการ 

 จํานวนงานท่ีใหบริการ

วิชาการของบุคคลากร

สายผูสอน 

 จํานวนผลงานท่ีไดรับ

การ 

ตีพิมพ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

  ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2  ขอท่ี 7 หรือระเบียบท่ีจะปรบัปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

  เปนไปตามเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมม ี

 การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน       เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม  - เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ    เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 

หรือเปนไปตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

2) ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน แผน  ก  แบบ ก 1 จะตองสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเทาน้ัน โดยมผีลการศึกษาปรญิญาตรีในระดับ

เกียรตินิยมอันดับสองข้ึนไป 

3) ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน แผน  ก  แบบ ก 2  และ แผน ข จะตองสําเร็จการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเทา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรอืสาขาท่ีเก่ียวของท่ีสอบผานวิชาทาง

คอมพิวเตอรไมนอยกวา 9 หนวยกิต ในรายวิชาท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา  

4) ถาผูสมคัรมคีุณสมบัตไิมตรงตามขอ 2.2.1 หรือ 2.2.2 จะตองมีประสบการณในการทํางานดาน

คอมพิวเตอร 2 ปข้ึนไป หรือไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ปญหาสวนตัว สําหรับนักศึกษาแรกเขาจะประสบปญหาการปรับตัวเรื่องการเรียน  การแบงเวลา

เน่ืองจากสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานวันปกติ   

2) ปญหาการเรียน ไดแก ปญหาการวางแผนการเรียน และการเลือกหวัขอการทําวิทยานิพนธและการศกึษา

อิสระ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 3.2.3 

1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยใหความรูเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนและการวางแผนการจดัการ

เรียนแตละแผนการศึกษา  พรอมเชิญรุนพ่ีมาบรรยายใหความรูเก่ียวกับการปรับตัวและการแบงเวลาการ

เรียน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนักศึกษาใหมนําไปประยุกตใช 
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2) มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปและอาจารยท่ีปรกึษาทางวิชาการเพ่ือใหคําแนะนําเรื่องท่ัวไป  การเรียน  

หัวขอการวิจัย รวมถึงการวางแผนการเรียนของนักศึกษาโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบสวนตัว เปน

กลุมหรือผานทาง e-mail นอกจากน้ียังมีนักศึกษารุนพ่ีคอยใหคําปรึกษา 

3) จัดทําคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร  เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบแนวทาง กระบวนการ โครงสราง  แผนการลงทะเบียนและ

กระบวนตางๆ ท่ีใชเปนแนวทางในการวางแผนการเรียนตอไป 

4) จัดทําปฏิทินการศึกษา ประจําป ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือกําหนดขอบเขต ระยะเวลาให

นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข 

ปที่  1 3 7 10 3 7 15 3 7 15 3 7 15 3 7 15 

ปที่ 2 - - - 3 7 10 3 7 15 3 7 15 3 7 15 

รวม 3 7 10 6 14 25 6 14 30 6 14 30 6 14 30 

คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา - - - 3 7 10 3 7 15 3 7 15 3 7 15 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

ประมาณการรายรบั ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษา 1,260,000 2,900,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 

รวมรายรบั 1,260,000 2,900,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 
 

  งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 450,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบครุภัณฑ 400,000 800,000 840,000 840,000 840,000 

งบดําเนินการ  

(พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ) 

250,000 700,000 840,000 840,000 840,000 

กองทุนสงเสริม 260,000 600,000 700,000 700,000 700,000 

รวมรายจาย 1,360,000 3,000,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร  =     112,600   บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียน

เรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

 หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 41   หนวยกิต 

แผน   ก  แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตร        41      หนวยกิต 

แผน   ก  แบบ ก 2        รวมตลอดหลกัสูตร          41        หนวยกิต 

แผน   ข                       รวมตลอดหลกัสูตร           41 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเลือก 

วิชาวิทยานิพนธ 

วิชาการศึกษาอิสระ 

41 

- 

- 

41 

- 

41 

17 

12 

12 

- 

41 

17 

18 

- 

6 

    

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ รวม  17   หนวยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ประกอบดวย รายวิชาดังตอไปน้ี 

**340 711  ภาษาโปรแกรม 

Programming Languages 

3(2-2-5)    

**340 721    ทฤษฎีการคํานวณ 

Theory of Computation 

3(3-0-6) 

 

**340 722     การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 

Algorithm Analysis and Design   

3(3-0-6) 

**340 741    สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 

Computer Systems Architecture  

3(3-0-6) 

**340 793 ระเบียบวิธีวิจยั 

Research  Methodology 

3(3-0-6) 

**340 891 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Computer Science Seminar I 

1(1-0-2) 

**340 892 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 1(1-0-2) 
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Computer Science Seminar II   
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 

   สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ตองเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชา

ตอไปน้ี ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และหลักสูตร แผน ข ตองเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมสาขาวิชาไดทุกกลุม หรือรายวิชาอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 กลุมท่ี 1  ทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบอัจฉริยะ  

  (Theoretical Computer Science and Intelligent Systems)  

*340 746 ทฤษฎีสารสนเทศ 

Information Theory 

3(3-0-6) 

**340 751 กระบวนทัศนปญญาประดิษฐ 

Paradigms of Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

**340 752 โครงขายประสาทเทียม 

Artificial Neural Networks 

3(3-0-6) 

*340 753 การเรยีนรูของเครื่องสาํหรับวิทยาการขอมูล 

Machine Learning for Data Science 

3(2-2-5) 

**340 755

  

เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจ  

Decision Support Technologies 

3(3-0-6) 

*340 759 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ

Natural Language Processing 

3(3-0-6) 

 

**340 769 คอมพิวเตอรวิทัศน 

Computer Vision  

3(3-0-6) 

 

 กลุมท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร (Computer Systems) 

**340 723 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 

3(3-0-6) 

*340 742 การเช่ือมตออินเทอรเน็ตสื่อผสมไรสาย 

Wireless Multimedia Internetworking 

3(3-0-6) 

 

**340 743 

 

เครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง 

Advanced Computer Networks 

3(3-0-6) 

 

**342 744

  

การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร  

Computer Network Administration 

3(3-0-6) 

*340 745 ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

Computer and Network Security 

3(3-0-6) 

 

*340 747 ระบบแบบกระจาย 

Distributed Systems 

3(3-0-6) 
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 กลุมท่ี 3 โปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอร (Computer Applications)   

*340 712 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม 

Cross-Platform Application Development 

3(3-0-6) 

*340 713 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บข้ันสูง 

Advanced Web Application Development 

3(3-0-6) 

*340 727 การพัฒนาซอฟตแวรแบบอาไจล 

Agile Software Development 

3(3-0-6) 

**340 733 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ 

Database System and Design 

3(3-0-6) 

 

*340 761 เทคโนโลยีเสมือนจริง 

Virtual Reality Technology 

3(3-0-6) 

 

*340 762 การประมวลผลและวิเคราะหขอมลูภาพดจิิทัล 

Digital Image Processing and Analysis 

3(3-0-6) 

 

*340 763 การออกแบบปฏิสมัพันธสําหรับสวนตอประสานผูใช 

Interaction Design for User Interface 

3(3-0-6) 

 

**342 738   ระบบธุรกิจอัจฉริยะข้ันสูง 

Advanced Business Intelligence 

3(3-0-6) 

**344 781 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 

Geographic Information System 

3(2-3-6) 

 

 กลุมท่ี 4 วิชาเลือกท่ัวไป (General Electives)   

**340 725 วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง 

Advanced Software Engineering 

3(3-0-6) 

 

*340 726 การประกันคณุภาพซอฟตแวร  

Software Quality Assurance 

3(3-0-6) 

**340 773 หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Special Topics in Computer Science 

3(3-0-6) 

**342 724            การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

**342 734     การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Managing Information Technology 

3(3-0-6) 

 

**342 756 การทําเหมืองขอมูล 

Data Mining  

3(3-0-6) 

**342 758 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ 3(3-0-6) 
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 Big Data Analytics  

 

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ 

    สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1 

**340 898    วิทยานิพนธ  

Thesis 
 

41 หนวยกิต 

          สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก  2 

**340 899     วิทยานิพนธ 

Thesis 
 

12 หนวยกิต 

3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 

   สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ข 

**340 897     การศึกษาอิสระ  

Independent Study 

6 หนวยกิต 

  

 คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

 ระบบรหัสวิชาใชตามระบบของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซึ่งใชระบบตัวเลขลวนจํานวน 6 หลัก xxx xxx  โดยมีความหมาย

ดังน้ี       

ตัวเลขลําดับท่ี 1-3 หมายถึง คณะและสาขาวิชาท่ีเปดรายวิชา 

ตัวเลขลําดับท่ี 4 หมายถึง ระดับช้ันปของนักศึกษา 

เลข 7 และ 8 หมายถึง                                   วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาข้ันปริญญาโท 

ตัวเลขลําดับท่ี 5           หมายถึง หมวดวิชา 

ตัวเลขลําดับท่ี 6   หมายถึง ลําดับวิชาในแตละหมวด 

เฉพาะตัวเลขลําดับท่ี 5    ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีความหมายดังน้ี 

340  x1x     หมายถึง วิชาในหมวดภาษาคอมพิวเตอร 

340  x2x     หมายถึง วิชาในหมวดทฤษฎีคอมพิวเตอรและวิศวกรรมชุดคําสั่ง 

340  x3x     หมายถึง วิชาในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศ 

340  x4x     หมายถึง วิชาในหมวดเครือขายการสื่อสารคอมพิวเตอร 

340  x5x     หมายถึง วิชาในหมวดปญญาประดิษฐ 

340  x6x     หมายถึง วิชาในหมวดมัลติมีเดีย 

340  x7x     หมายถึง วิชาในหมวดหัวขอพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร 

340  x8x 

340  x9x 

หมายถึง 

หมายถึง 

สํารองสําหรับการใชในอนาคต 

วิชาในหมวดสัมมนา การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ 

* หมายถึง รายวิชาใหม     

** หมายถึง รายวิชาท่ีมีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา หรือคําอธิบายรายวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีแผนการศึกษา ดังน้ี 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แผน ก1  

หนวยกิต 

แผน ก2  

หนวยกิต 

แผน ข 

หนวยกิต 

**340 711 

 

**340 721 

 

**340 793 

 

340 xxx หรือ 

342 xxx 

**340 898 

ภาษาโปรแกรม 

Programming   Languages  

ทฤษฎีการคํานวณ 

Theory of Computation 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research  Methodology 

วิชาเลือก  

Elective Course 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 12 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 12 12 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แผน ก1  
หนวยกิต 

แผน ก2  
หนวยกิต 

แผน ข 
หนวยกิต 

**340 722 

 

**340 741 

 

340 xxx หรือ 

342 xxx 

การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี

Algorithm Analysis and Design 

สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 

Computer Systems Architecture  

วิชาเลือก  

Elective Course 

- 

 

- 

 

- 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

6 

**340 891 

 

**340 898 

 

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Computer Science Seminar I 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

- 

 

10 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 13 
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รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 22 25 

 

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แผน ก1  

หนวยกิต 

แผน ก2  

หนวยกิต 

แผน ข 

หนวยกิต 

340 xxx หรือ 

342 xxx 

**340  892 

 

**340  897 

 

**340  898 

 

**340  899 

วิชาเลือก 

Elective Course 

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

Computer Science Seminar II 

การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

 

- 

6 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

6 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12 10 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 31 32 37 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
แผน ก1  

หนวยกิต 

แผน ก2  

หนวยกิต 

แผน ข 

หนวยกิต 

340 xxx หรือ 

342 xxx 

**340 897 

 

**340 898 

 

**340 899 

วิชาเลือก 

Elective Course 

การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

 

 

- 

 

10 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 7 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 41 41 41 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**340 711 ภาษาโปรแกรม 

Programming Languages 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(2-2-5) 

 

    โครงสรางภาษาโปรแกรม ตัวแปรและการเก็บคาตัวแปร มูลคาและรูปแบบ  สิ่งแวดลอมและการยึดเหน่ียว 

การกําหนดสาระสําคัญและการหอหุม  แบบตัวอยางภาษาการสรางโปรแกรม  การพรรณาวากยสัมพันธเชิงรูปแบบ วรรถศาสตร

เชิงรูปนัย 

 Structures in programming languages, variables and store, values and types,  environments 

and bindings, abstractions and encapsulations, programming language paradigms,  formal syntax descriptions, 

formal semantics 

*340 712  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขามแพลตฟอรม 

 Cross-Platform Application Development 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบขามแพลตฟอรม ภาษาโปรแกรม เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม 

สถาปตยกรรมซอฟทแวร การออกแบบสวนติดตอกับผูใช การจัดการขอมูล การทดสอบและการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมประยกุต

สําหรับคอมพิวเตอรตั้งโตะ โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี โปรแกรมประยุกตบนเว็บ โปรแกรมประยุกตแบบไฮบริด 

และโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบปฏิบัติการท่ีตางกัน ไดแก วินโดวส แอนดรอยด และ ไอโอเอ     

  Cross-Platform application development technology, computer languages, software 

development tools, software architectures, user-interface design, data management, testing and deploying the 

applications that can run on variant devices such as desktop applications, mobile applications, web 

application and hybrid application including applications for majors operating system such as Windows, Android 

and iOS 

 

*340 713  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บข้ันสูง 

Advanced Web Application Development 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บข้ันแนะนํา สถาปตยกรรมเชิงบริการ เฟรมเวิรคเว็บแอปพลิเคชัน การ

ติดตอฐานขอมูล เอ็กซเอ็มแอล เจสัน เว็บเซอรวิสแบบ SOAP และเว็บเซอรวิสแบบ RESTful เรียนรูการติดตั้งโปรแกรมประยุกต

บนเว็บและเว็บเซอรวิสบนแฟลตฟอรมคราวนสาธารณะ 

    Introduction to the web application development, service-oriented architecture (SOA) , web 

application framework, database connectivity, XML, JSON, SOAP-based web services, and RESTful web services. 

Learn how to deploy web application and web services on public cloud platforms 
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**340 721    ทฤษฎีการคํานวณ 

Theory of Computation 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

   ชนิดของการพิสูจน  เวกเตอรและปริภูม ิ การคํานวณปริภูมิเวกเตอร เซลลูลารออโตมาตา ตัวแบบการคํานวณ 

ออโตมาตาแบบจํากัดและภาษาปกติ นิพจนปกติ คุณสมบัติภาษาปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและภาษาท่ีไมข้ึนกับบริบท ไวยากรณ

ท่ีไมข้ึนกับบริบท คุณสมบัติภาษาท่ีไมข้ึนกับบริบท ออโตมาตาท่ีมีขอบเขตเชิงเสนและภาษาท่ีไวตอบริบท เครื่องทัวริง  ปญหาของ

ความสามารถในการคํานวณและการหยุด   ปญหาท่ีตัดสินไมได  ลําดับช้ันของชอมสกี  ความซับซอนเชิงคํานวณ 

                Types of proof, vectors and spaces, vector space computation, cellular automata, 

computational model, finite automata and regular languages, regular expression, property of regular languages, 

pushdown automata and context- free languages, context- free grammar,  property of context- free grammar, 

linear bounded automata and context- sensitive languages, Turing machines,  computability and halting 

problems, undecidable problems, Chomsky hierarch, computation complexity 

**340 722     การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 

Algorithm Analysis and Design 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี 

3(3-0-6) 

เทคนิคการวิเคราะหประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีท่ีขอบเขตบนและลาง พ้ืนท่ีขอปญหาการแยกจําพวก กราฟ  

กําหนดการพลวัต ข้ันตอนวิธีเชิงการจัด กําหนดการเชิงเสน  เรขาคณิตการคณณา  การเขารหัสลับ  แบบจําลองแบบขนานข้ัน

แนะนํา  ขอปญหาเอ็นพีบริบูรณ 

Techniques for analyzing upper bound and lower bound of algorithm efficiency, problem 

areas; sorting, graphs.  Dynamic programming, combinatorial algorithms, linear programming, computational 

geometry, encryption, and introduction to parallel models, some NP-Complete problems 

**340 723 ระบบปฏิบัติการ 

Operating Systems 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

ระบบปฏิบัติการข้ันแนะนํา  การจัดการกระบวนการ (กําหนดการซีพียู การประสานกระบวนการ  การติด

ตาย)  การจัดการการเก็บ (การจัดการระบบหนวยความจํา การจัดการหนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บทุติยภูมิ) ระบบ

แฟมและอารักขา  บทนําเครื่องจักรเสมือน (แนวความคิดของเครื่องจักรเสมือน  กรณีศึกษาของเครื่องจักรเสมือน) 

Introduction to operating systems, process management ( CPU scheduling, process 

coordination, deadlock) , storage management ( memory system management, virtual memory management, 

secondary storage management) , file and protection system  introduction to Virtual machines ( concept of 

Virtual Machines  case study of virtual machines) 

**340 725 วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง 

Advanced Software Engineering 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 
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หลักการของวิศวกรรมซอฟตแวรข้ันสูง แบบจําลองการผลิตซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การวิเคราะห

และออกแบบเชิงวัตถุ วิศวกรรมการออกแบบ การออกแบบสวนประสานงานผูใช การทดสอบบํารุงรักษาซอฟตแวร มาตรวัด

ซอฟตแวร การประเมินความเสี่ยงซอฟตแวร เครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวร 

Principles of advanced software engineering, software process model, requirement 

engineering, analysis & object oriented analysis, design engineering, user interface design, software testing and 

maintenance, software metric, risk management, CASE tools 

*340 726  การประกันคณุภาพซอฟตแวร 

Software Quality Assurance 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

    คุณภาพของซอฟตแวร การวัดคุณภาพของซอฟตแวร ตัวแบบคุณภาพซอฟตแวร การวัดคุณภาพและตัววัด

คุณภาพของซอฟตแวร การจัดการคุณภาพซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวรแบบดัง้เดิม การประกันคุณภาพของซอฟตแวร

แบบอาไจล การทดสอบซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวรแบบอัตโนมัติ การทดสอบแบบอาไจล การพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีการ

ทดสอบเปนตัวนํา การพัฒนาซอฟตแวรแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง การสงมอบซอฟตแวรอยางตอเน่ือง มาตรฐานและนโยบาย 

    Software quality, software quality models, software quality measurement and metrics, 

Software quality management, traditional software quality assurance, agile software quality assurance, software 

testing, software test automation, agile testing, test- driven development, continuous integration, continuous 

delivery, standards and policies 

 

*340 727  การพัฒนาซอฟตแวรแบบอาไจล 

Agile Software Development 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

   คําแถลงการณแหงอาไจล หลักการของอาไจล การประมาณและการวางแผนแบบอาไจล การพัฒนาซอฟตแวร

ท่ีมีการทดสอบเปนตัวนํา การทดสอบซอฟตแวรแบบอาไจล ปญหาโคดสเมลและซอฟตแวรรีแฟคทอริง การศึกษายอนหลัง ตัว

แบบกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบอาไจล ไดแก เอ็กซตรีมโปรแกรมมิง การพัฒนาซอฟตแวรแบบลีน คานบานและสกรัม การ

ขยายอาไจล การพัฒนาซอฟตแวรแบบสกรัมบนโครงการขนาดใหญ (เลส) 

   Agile manifesto, principles of agile software, agile estimation and planning, test- driven 

development, agile testing, code smell and software refactoring, retrospective, agile software development 

models such as eXtreme Programming, Lean Software Development, Kanban, and Scrum, scaling agile, Large 

Scale Scrum (LeSS) 

 

**340 733 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ 

Database System and Design 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

แนวคิดระบบจัดการฐานขอมูลสมัยใหม รูปแบบขอมูลและภาษา ทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลแบบ

กราฟ กรอบงานดาตาเลค การออกแบบฐานขอมูล การประมวลผลขอคําถาม การควบคุมภาวะพรอมกัน การยอนกลับและการกู

คืน บูรณภาพและความตองกัน ทัศนะการทําใหเกิดผล ความมั่นคงของฐานขอมูล เทคนิคการทําใหเกิดผลสําหรับระบบฐานขอมูล 
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Modern DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, graph 

database, data lake framework, database design, query processing, concurrency control, rollback and recovery, 

integrity and consistency, and view implementation, database security, implementation techniques for database 

systems 

**340 741    สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 

Computer Systems Architecture  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

การสํารวจสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบรวมสมัย  ระบบแรกเริ่ม การออกแบบวงจรคอมพิวเตอร การ

ออกแบบซีพียู ชุดคําสั่ง การควบคุม โพรเซสเซอร หนวยการคํานวณทางคณิตศาสตร หนวยความจําแบบลําดับช้ัน คอมพิวเตอร

แบบทอ การประมวลผลแบบขนานระดับคําสั่งและขอจํากัด การประมวลผลแบบขนานแบบหลายหนวยประมวลผล และหลายเท

รด การจัดระบบของอินพุตและเอาทพุต การวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมสมัยใหม 

 Survey of contemporary computer architectures:  early systems, digital logic circuit design, 

CPU design, instruction sets, control, processors, ALU, memory hierarchy design, pipelined computers, 

instruction- level parallelism and limitation,   parallel processing using multiprocessors and thread- level, input-

output organization, computer performance, modern architecture 

*340 742  การเช่ือมตออินเทอรเน็ตสื่อผสมไรสาย 

Wireless Multimedia Internetworking 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีไรสายในยุคหนา เครือขายเมสไรสาย เครือขายเซนเซอรสื่อผสมไรสาย เครือขายไรสายแบบหลาย 

ฮอป อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การสนับสนุนการเคลื่อนท่ี การควบคุมความหนาแนน และการจัดตารางลําดับแพคเก็ต การ

ประเมินสมรรถนะและการทําแบบจําลองจราจร การคํานึงถึงดานบริการดานการปรับปรุงใหผลดีท่ีสุด และดานเศรษฐศาสตร 

อนาคตของอินเทอรเน็ต หัวขอพิเศษการเช่ือมตออินเทอรเน็ตข้ันสูง 

     Next Generations of Wireless Technologies, Wireless Mesh Networks, Wireless Multimedia 

Sensor Networks, Multihop Wireless Networks, Internet of Things, Mobility Support, Packet Scheduling and 

Congestion Control, Performance Evaluation and Traffic Modeling, Services, Optimization, and Economic 

Aspects, Future of Internet, Special Topics in Advanced Internetworking 

 

**340 743 เครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง 

Advanced Computer Networks 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

สถาปตยกรรมเครือขายสําหรับระบบงานแบบกระจาย  โทโปโลยีเครือขาย การจัดสรรชองสัญญาณ  

โปรโตคอลควบคุมการเขาถึงแบบมัลต ิ การจัดการคาผิดพลาด การควบคุมการไหลของขอมูล  การหาเสนทางขามเครือขาย  ความ

นาเช่ือถือของเครือขาย  การกะเวลา โปรโตคอลเครือขาย  ความมั่นคงเครือขายและกรณีศึกษา 

Network architectures for distributed systems, network topology, channel allocation, 

multiple access protocol, error handling, flow control, multi- hop routing, network reliability, timing, network 

protocols, network security and case study 
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*340 745  ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

Computer and Network Security 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

   ตัวแบบภัยคุกคาม กลไกและนโยบายดานความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ วิทยาการรหัสลับแบบสมมาตร 

วิทยาการรหัสลับแบบอสมมาตร แฮชฟงกชัน ความมั่นคงบนเว็บ ความมั่นคงบนระบบเครือขาย ความมั่นคงของระบบ ความมั่นคง

ของซอฟตแวร ความมั่นคงของโมบายแพลตฟอรม ความมั่นคงของฐานขอมูล ความเปนสวนตัว การไมเปดเผยตัวตน ความมั่นคง

บนระบบคลาวด 

    Threat models, security mechanisms and policies, cryptography, symmetric cryptography, 

asymmetric cryptography, hash functions, web security, network security, system security, software security, 

security of mobile platforms, database security, privacy, anonymity, cloud security 

 

*340 746  ทฤษฎีสารสนเทศ 

Information Theory 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

ทฤษฎีเชิงปริมาณของสารสนเทศ ทฤษฎีสารสนเทศแบบจุดตอจุด ชองสัญญาณแบบเขาถึงหลายชองทาง 

ชองสัญญาณแบบกระจาย ชองสัญญาณท่ีมีการรบกวน สัญญาณรบกวนแบบเกาสเซียน การบีบอัดแบบไมสูญเสียขอมูล การบีบอัด

แบบสูญเสียขอมูล การบีบอัดชองสัญญาณ ชองสัญญาณรีเลย การจางหายของสัญญาณไรสาย     

The quantitative theory of Information, point- to- point information theory, multiple access 

channels, broadcast channels, interference channel, Gaussian Noise, lossless compression, lossy compression, 

channel coding , relay channels, wireless fading 

*340 747 ระบบแบบกระจาย 

Distributed Systems 

3(3-0-6) 

 

                          การจําลองแบบการสํารองขอมูลหลัก ความทนตอขอผิดพลาด การประมวลผลแบบกระจาย และการจัดการ

รายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน การประมวลผลแบบกระจาย การเผยแพรและสมคัรใชบริการในบรเิวณ

กวาง การวัดความสอดคลอง การจัดการคลัสเตอร การยืนยันตัวตนแบบกระจาย 

                           Primary backup replication, fault tolerance, distributed processes and transaction 

management, concurrency control, distributed computing, wide-area publish/subscribe, measuring consistency,   

cluster management, distributed authentication 

**340 751 กระบวนทัศนปญญาประดิษฐ 

Paradigms of Artificial Intelligence 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

ปญญาประดิษฐข้ันแนะนํา ปริภูมิสถานะและการคนหา การแทนความรูโดยตรรกะเพรดิเคต  ภาษาโปรล็อก  

ภาษาลิสพ ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เบยสแบบงายและเครือขายความเช่ือเบยส    เครื่องซัพพอรตเวกเตอร  การประยุกต

ปญญาประดิษฐ 
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Introduction to artificial intelligence, state space and search, knowledge representation using 

predicate logic, PROLOG language, LISP language, genetic algorithm, naïve Bay and Bayesian belief network, 

support vector machines, applications for artificial intelligence 

**340 752 โครงขายประสาทเทียม 

Artificial Neural Networks 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและการประยุกตของการคํานวณแบบประสาทข้ันแนะนํา แบบการคํานวณแบบประสาท 

หนวยความจําสาระประสาท  การจําแนกรูปแบบ การประมาณคาของฟงกชัน  ข้ันตอนวิธีการเรียนรู โครงขายประสาทแบบคอน

โวลูชันและการเรียนรูเชิงลึก ประสบการณในการใชเครื่องมือจําลองการคํานวณแบบประสาท 

Introduction to theory and applications of neural computations, computational models of 

neurons, neural associative memories, pattern classifiers, function approximators, and learning algorithms,  

convolution neural networks and deep learning, experience on simulation tools for neural computations 

*340 753  การเรยีนรูของเครื่องสาํหรับวิทยาการขอมูล 

Machine Learning for Data Science 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(2-2-5) 

คณิตศาสตรสําหรับการเรียนรูเครื่องและวิทยาการขอมูล ตัวแบบและอัลกอริทึมสําหรับวิธีการเรียนรูเครื่อง 

ข้ันตอนวิธีการท่ีใชความนาจะเปนและข้ันตอนวิธีการท่ีไมใชความนาจะเปน ข้ันตอนวิธีการหาคําตอบท่ีเหมาะสม กระบวนการทาง

วิทยาการขอมูล     

    Mathematic for machine learning and data science, model-based and algorithmic for machine 

learning methods, probabilistic- based and nonprobabilistic- based algorithms, optimization algorithms, data 

science process 

 

**340 755  เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจ 

Decision Support Technologies 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการประเภท การตัดสินใจไดแก แบบมีโครงสราง ก่ึงโครงสราง และไม

มีโครงสราง  ระบบการตัดสินใจ การสรางตัวแบบและการวิเคราะห การจําลองปญหาและการแกปญหา โดยใชการโปรแกรมเชิง

เสน  ตนไมตัดสินใจ  พัฒนาการสนับสนุนการตัดสินใจและขาวกรองธุรกิจ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใชความรู ระบบ

อัจฉริยะ โดยระบบ ฐานกฎตรรกศาสตรคลุมเครือ การเรียนรูเครื่อง โครงขายประสาทเทียม ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การคนหา

ความรู 

    Management and Decision support system, decision type:  structure, semi- structure and 

unstructured, decision-making systems, modeling and analysis, problem formulation and problem solving: linear 

programming, decision tree, business intelligence and decision support development, knowledge-based decision 

support systems, intelligence system: rule-based system, uncertainty in  rule-based system, fuzzy logic, machine 

learning,  neural network, genetic algorithm, knowledge discovery 
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**342 756 การทําเหมืองขอมูล 

Data Mining  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

    แนะนําการทําเหมืองขอมูลเบ้ืองตน การเตรียมขอมูล  การทําเหมืองความสัมพันธ การจําแนกประเภท  ตนไม

ตัดสินใจ  การเรียนรูแบบเบย  โครงขายประสาทเทียม  ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การเรียนรูเชิงอิงตัวอยาง การจัดกลุม   

    Data mining, data preparation, association mining, association rule, classification, decision tree 

learning and application, Bayesian learning, artificial neural network, genetic algorithm, instance-based learning, 

clustering, applications of data mining 

*340 759  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

Natural Language Processing 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ข้ันตอนวิธีการสําหรับการประมวลผลขอมูลภาษา การคํานวณของ

ภาษาธรรมชาติ วากยสัมพันธ โครงสรางประโยค และการประมวลผลเชิงความหมาย โมเดลภาษา เทคนิคการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติโดยการใชคลังขอมูลขนาดใหญ แบบจําลองทางสถิติ     

  Introduction to natural language processing, algorithms for the processing of linguistic 

information, computational of natural languages, morphological, syntactic, and semantic processing, language 

model, quantitative techniques in NLP: using large corpora, statistical models 

*340 761  เทคโนโลยีเสมือนจริง  

Virtual Reality Technology 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีเสมือนจริงสําหรับงานออกแบบสถาปตยกรรม การนําเสนองานในลักษณะโตตอบกับผูใช การเขียน

โปรแกรมเพ่ือสรางความเสมือนจริง เทคนิคในการสรางความเสมือนจริงในรูปแบบตางๆ     

    Virtual reality technology to architectural design; user-interactive presentations; virtual reality 

programming; techniques for create various virtual realities 

 

*340 762  การประมวลผลและวิเคราะหขอมลูภาพดจิิทัล 

Digital Image Processing and Analysis 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

   หลักมูลระบบภาพดิจิทัล เทคนิคการประมวลผลภาพเบ้ืองตน การประมวลผลภาพสองระดับ การประมวลผล

ภาพระดับเทา และการประมวลผลภาพสี การแปลงความเขมและการกรองภาพในเชิงพ้ืนท่ี  การกรองภาพในเชิงความถ่ี  การฟนฟู

ภาพ   การประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา   การบีบอัดภาพ การจําแนกและการแบงภาพ การวิเคราะหอัลกอริทึมตางๆ สําหรับ

การประมวลผลภาพ การประยุกตใชงานการประมวลผลภาพ 

Digital image fundamentals, basic image processing techniques: binary image processing, gray-

level image processing and color image processing, intensity transformations and spatial filtering,  frequency 

domain filtering, image restoration, image compression, morphological image processing, image classifications 
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and segmentation,  analysis algorithm for image processing, application of image processing.  Introduction to 

Graphics Processing Units (GPU) 

*340 763 การออกแบบปฏิสมัพันธสําหรับสวนตอประสานผูใช 

Interaction Design for User Interface 

3(3-0-6) 

 

    การผสมผสานความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีมีผูใชเปนศูนยกลางเขากับเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาการ

ออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณท่ีดีของผูใชตอ

สิ่งประดิษฐหรืออุปกรณเทคโนโลยีหน่ึงๆ ดวยกรณีศึกษา การเรียนรูจากผลงานประดิษฐหรืองานคิดคนวิจัยลาสุด การแบงปน

ประสบการณจริงจากผูประกอบการในภาคธุรกิจ หรือการลงมือปฏิบัติจริง หัวขอบางสวนของรายวิชา ไดแก ศาสตรแหงการรับรู 

การรูคิด และการกระทําของมนุษย หลักการของการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและการปฏิสัมพันธ การทดสอบความงายใน

การใชงานของระบบ เทคนิคการสรางตัวตนแบบ ระเบียบวิธีการคนควาวิจัยทางดานการออกแบบสวนตอประสานและปฏิสัมพันธ 

เทคโนโลยีเซ็นเซอรสําหรับรับอินพุตจากสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเซ็นเซอรสําหรับสงเอาตพุตออกสูสิ่งแวดลอม นวัตกรรมสวนตอ

ประสานและการปฏิสัมพันธ เปนตน 

    This course blends user- centered creativity thinking and information technology for the 

purpose of developing or enhancing human- computer interaction ( HCI) , interactive user interface ( UI)  and 

interactive user experience (UX)  technological designs.  All are taught by the integration of case studies, latest 

inventions, cutting- edge researches, first- hand experience sharing from practitioners, and hand- on practices. 

Topics in this course include, but not limited to, human perception-cognition-action science, UI and HCI design 

rules, usability testing, prototyping, research methodology in UI and HCI, input sensor technologies, output 

sensor technologies, and innovative UI and HCI 

**340 769 คอมพิวเตอรวิทัศน 

Computer Vision  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

คอมพิวเตอรวิทัศนข้ันแนะนํา  สาขาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรวิทัศน  ภารกิจตรงแบบคอมพิวเตอรวิทัศน  

การรูจํา การวิเคราะหการเคลื่อนท่ี  การประกอบใหคืนสภาพของฉาก  การคืนสภาพของภาพ ระบบคอมพิวเตอรวิทัศน การ

ประยุกตคอมพิวเตอรวิทัศน      

Introduction to computer vision, related fields in computer vision, typical tasks of computer 

vision, recognition, motion analysis, scene reconstruction, image restoration, computer vision systems, 

applications for computer vision 

**340 773 หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Special Topics in Computer Science  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาในปจจุบันและเร็วๆ น้ี ในเรื่องดังกลาว 

Special topics in computer science including recent and current research and development 
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**340 793  ระเบียบวิธีวิจยั 

 Research  Methodology 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

การศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค การตั้งคําถาม และประเภทของระเบียบวิธีวิจัย 

กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย สถิติเบ้ืองตน การ

ทดลอง การสรุปผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัย การนําเสนอ การอางอิง มารยาทและจรรยาบรรณในการทํา

วิจัย     

                          Study in meaning or semantic significant objective questioning and category for research 

methodology, review article and related work, research proposal writing, introduction to statistics, experimental 

study, research summary, report writing, research writing, proposal presentation, reference, and research ethic 

**340 891 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

Computer Science Seminar I 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

1(1-0-2) 

การคนควาและเก็บรวบรวมสารสนเทศทางวิทยาการคอมพิวเตอร  วิพากษบทความทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร เทคนิคการนําเสนอ และการนําเสนอบทความทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

Searching and collecting computer science information, critical appraisal of computer science 

articles, techniques for presentation and practices of presenting computer science articles 

**340 892 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

Computer Science Seminar II 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  340 891 

1(1-0-2) 

การทบทวนและอภิปรายหัวขอและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และการนําเสนอโดยนักศึกษา 

Reviews and revision of computer science articles, literature reviews, articles discussions and 

presentation by students 

 

**340 897         การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

6  หนวยกิต 

การศึกษาคนควา  เจาะลึกในประเด็นทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ตามความสนใจของนักศึกษา  โดยนํา

ความรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกตใช  โดยอยูในความดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 

The intensive study of computer science issues based on student’ s interest through the 

application of computer science research methodology under the supervision of the Independent study 

advisory committees 

 

**340 898         วิทยานิพนธ                      41  หนวยกิต 
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Thesis 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

การทําวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยอยูในความดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

Research on a topic relevant to the field of computer science under the supervision of the 

thesis advisory committees 

 

**340 899       วิทยานิพนธ                      

Thesis 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

12 หนวยกิต 

การทําวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  โดยอยูในความดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

Research on a topic relevant to the field of computer science under the supervision of the 

thesis advisory committees 

**342 724            การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

System  Analysis  and  Design 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีวัตถุและการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การพัฒนาขอเสนอโครงการและการ

จัดการโครงการ  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหความตองการ แบบจําลอง Use Case แบบจําลองลําดับเหตุการณของระบบ 

แบบจําลองโดเมน ทางเลือกสําหรับการพัฒนาระบบใหม การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ แบบจําลองโตตอบ แบบจําลองคลาส 

การออกแบบคลาสโดยใชแบบแผน GRASP การออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาซอฟตแวร การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบ 

กรณีศึกษา: กระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบตามมาตรฐานการปรับปรุงกระบวนการท่ีมีวุฒิภาวะ CMMI 

Introduction to object technology and object- oriented system development, project 

proposal development, project management, data gathering and requirement analysis, use case model, 

scenario model, domain model, system development alternatives, system architecture design, interaction 

model, class model, class modeling using GRASP, database design, software coding, implementation and 

maintenance, case study: system analysis and design using CMMI 

**342 734     การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

Managing  Information Technology 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(3-0-6) 

 

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจใหม การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ 

ยุทธศาสตรระบบสารสนเทศและการวางแผนระบบสารสนเทศ หลักการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ กฎหมาย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นดานจริยธรรม คุณธรรม บทบาทของประธานผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Roles of information technology in new economy society, management and administration 

of information technology in an organization, roles of CIO, IT policies and strategic planning, IT application 

acquisitions and option, principle of managing IT security, IT laws, social and ethical Issues 

**342 738  

  

ระบบธุรกิจอัจฉริยะข้ันสูง 

Advanced Business Intelligence  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

3(3-0-6)    
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  แนวคิดเก่ียวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ องคประกอบของระบบธุรกิจอัจฉริยะ แนวคิดเก่ียวกับคลังขอมูล 

สถาปตยกรรมของคลังขอมูล รูปแบบของการวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลข้ันสูง รายงานทางธุรกิจ การนําเสนอขอมูลข้ันสูง 

เครื่องมือในการวิเคราะหทางธุรกิจข้ันสูง แบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกตใชระบบธุรกิจอัจฉริยะ  กรณีศึกษา

ตาง ๆ ในการนําระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใชในองคกร 

     Business intelligence concepts, a framework for business intelligence, data warehousing 

concepts, data warehousing architectures, types of analytics, advanced analytics, business reporting, advanced 

data visualization, advanced business analytic tools, model- based decision making, business intelligence 

applications, case studies of applying business intelligence in organizations 

**342 744  การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร  

Computer Network Administration 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมม ี

3(3-0-6) 

      งานของการบริหารจัดการเครือขาย งานของผูบริหารกับการวางแผนศูนยขอมูล พ้ืนฐานวิศวกรรมอุปกรณ

บันทึกขอมูล เรดดิสกและกรณีศึกษาการวางแผนอุปกรณเก็บขอมูล การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับแมขายวินโดว หัวขอ

เลือกสรรเก่ียวกับปฏิบัติการการบริหารเครือขายโดยใชซอฟตแวรเชิงพาณิชยและซอฟตแวรแบบเปด สัมมนาในหัวขอวิจัยท่ี

เลือกสรรดานการบริหารงานเครือขาย 

      Network management, administrator for data center planning and management, fundamental 

to storage engineering, RAID technologies and storage design case studies, hardening window server, selected 

topics in computer management for commercial and open source software, research seminar for network 

management 

**342 758  การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ 

Big Data Analytics 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมม ี

3(3-0-6)    

              กระบวนการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การนําเขาขอมูล การประมวลผลขอมลู การวิเคราะห

ขอมูล, การวิเคราะหเชิงพรรณนา, การวิเคราะหเชิงคาดคะเนหรือทํานาย, การวิเคราะหเชิงเสนอแนะ, การนําเสนอขอมลู, 

เทคโนโลยีและเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ, กรณีศึกษาการวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ 

              Big data development process, data ingestion, data processing, data analytics, descriptive, 

predictive and prescriptive analytics, data visualization, big data analytics technology and tools, case studies 

big data 

**344 781 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 

Geographic Information System 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ไมม ี

3(2-3-6) 

ความหมายและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผนท่ีและการอานแผนท่ี ระบบพิกัดอางอิง 

การประยุกตใชระบบพิกัดตําแหนงบนพ้ืนโลกกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร โครงสรางขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลเชิงบรรยาย การสรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ความถูกตองและความ
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คลาดเคลื่อนของขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การแสดงผลขอมูล การประยุกตใชระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวโนมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

Definition of GIS, data structure, system components ( Hardwares and Softwares) , spatial 

database and attributes, overlay operation and modelling, GIS functions, digital elevation model, applications 

of GIS for land classification and landuse planning, natural resource management and system analysis, 

application of global positioning system 

 

3.2 ชื่อ เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

  ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ การศึกษา 

1 นางงามนิจ  อาจอินทร  รองศาสตราจารย วท.บ.(สถิติ) 

พบ.ม.(สถิติประยุกต) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

Ph.D.(Computer Science) 

2 นายจักรชัย โสอินทร  รองศาสตราจารย B.Eng (Computer Engineering) 

M.Sc (Computer Engineering) 

M.Eng (Computer Engineering) 

Ph.D.(Computer Engineering) 

3 นายศาสตรา  วงศธนวสุ  รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร) 

พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

M.S. (Computer Science) 

D.Tech.Sci (Computer Science) 

4 นายสมจิตร  อาจอินทร  รองศาสตราจารย B.Sc. (Statistics) 

M.S. (Applied Statistics) 

D.Tech.Sc. (Computer Science) 

5 นายคํารณ สุนัติ  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (Chemical Engineering) 

M.Sc. (Computational Science) 

Ph.D.(Computer Science) 

6 นายชัยพล กีรติกสิกร  ผูชวยศาสตราจารย สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 

วท.ม. (การรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ) 

7 นายธีระยุทธ ทองเครือ  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Information Technology) 

8 นายบุญทรัพย  ไวคํา  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (Computer Science) 

M.S. (Computer  Science) 

9 นายปญญาพล หอระตะ  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Computer Science) 
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10 นายพิพัธน เรืองแสง  ผูชวยศาสตราจารย B. Ind. Tech. (Industrial Electrical Technology) 

M.Sc. (Computer Engineering) 

M.Sc. (Agricultural Engineering) 

Ph.D.(Agricultural Engineering) 

11 นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (ฟสิกส) 

M.Sc. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Interdisciplinary Intelligent Systems Engineering) 

12 นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกําธร  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

M.Sc. (Rural and Land Ecology Survey) 

วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 

13 นางวรารัตน สงฆแปน  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (Computer Science) 

M.Eng. (Computer Engineering) 

Ph.D.(Computer Engineering) 

14 นายสันติ ทินตะนัย  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส) 

พบ.ม.สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร) 

15 นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (Computer Science) 

M.S. (Computer Engineering) 

D.Eng. (Electrical Engineering) 

16 นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (สถิติ) 

พบ.ม. (สถิติประยุกต) 

Ph.D. (Computer Science) 

17 นางอุรฉัตร โคแกว  ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

M.S. (Computer Science) 

Ph.D. (eLearning Methodology) 

18 นางสาวอุราวรรณ จันทเกษ  ผูชวยศาสตราจารย B.Sc. (Technology) 
วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร) 

19 นางสาวชิตสุธา สุมเล็ก  อาจารย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

MA.Sc. (Electronic Systems Engineering) 

Ph.D. (Electronic Systems Engineering) 

20 นายณกร วัฒนกิจ  อาจารย วท.บ. (ภูมิศาสตร) 

วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ) 

21 นางสาวนันทนภัส  เบญจมาศ  อาจารย วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

D.Eng. (Computer Engineering) 

22 นางสาวปวีณา  วันชัย  อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม.สถิติประยุกต (สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ) 

Ph.D. (Business Information Systems) 

23 นางสาวมัลลิกา วัฒนะ  อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
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วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

Ph.D. (Computer Science) 

24 นายรภัสสิทธ์ิ  ภัทรจีรัสน  อาจารย B.Sc. (Statistics) 

พบ.ม.สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร) 

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 

25 นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ  อาจารย B.Sc. (Computer Sciences) 

M.Sc. (Computer Sciences) 

Ph.D.(Computer Science) 

26 นายสายยัญ สายยศ  อาจารย B.Sc. (Computer Science) 

M.Eng. (Computer Engineering) 

D.Eng. (Electrical Engineering) 

27 นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ  อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

M.S. (Computer Science) 

Ph.D. (Information Systems and Technology) 

28 นายอภิศักด์ิ พัฒนจักร  อาจารย M.S. (Applied Statistics) 

พบ.ม.สถิติประยุกต (คอมพิวเตอร) 

ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 

 หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ  ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนใหดูในภาคผนวก  ข 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

   ไมม ี

 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

 ไมม ี

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ   

  การทําวิจัยวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ตองศึกษาคนควา  เจาะลึกในประเด็นทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร ตามความสนใจของนักศึกษา โดยนําความรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกตใช มีการเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย อยางเปนระบบและเผยแพรขอมูลในการประชุมวิชาการ วารสาร บทความ ท้ังระดับชาติ

และระดับนานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู   

1) มีความรูและทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

2) มีทักษะการทํางานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4) มีการพัฒนาดานดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอร 

5.3 ชวงเวลา  

แผน ก แบบ ก 1   ภาคการศึกษาตนและปลาย ของช้ันปท่ี  1-2   ระยะเวลารวม  1,980     ช่ัวโมง 

แผน ก แบบ ก 2   ภาคการศึกษาตนและปลาย ของช้ันปท่ี  2    ระยะเวลารวม        540 ช่ัวโมง 

แผน ข              ภาคการศึกษาตนและปลาย ของช้ันปท่ี  2    ระยะเวลารวม        180 ช่ัวโมง 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 

แผน  ก  แบบ ก 1 41     หนวยกิต 

แผน  ก  แบบ ก 2         12 หนวยกิต 

แผน  ข                           6 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

   กําหนดปญหาโดยอาจารยท่ีปรึกษามอบหมายใหนักศึกษาสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตวารสาร  เอกสาร 

บทความตางๆเพ่ือศึกษาหัวเรื่องท่ีสนใจและนํามาเสนอปญหากับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําและขอเสนอแนะ  อาจารยท่ี

ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาโดยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง e-mail ของนักศึกษาและทาง e-learning  ของรายวิชา 

โดยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ ประเด็นท่ีสนใจ

ระหวางนักศึกษาท่ีมีความสนใจหัวขอใกลเคียงกัน 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

     การประเมินผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาแผน ก และ แผน ข โดยการประเมิน

เคาโครง ประเมินจากการรายงานความกาวหนาและการสอบปองกันวิทยานิพนธสําหรับแผน ก และจากการนําเสนอผลงานตีพิมพ

เผยแพรและสอบการศึกษาอิสระสําหรับแผน  ข  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนด กฎหมายและการกระทําผดิเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร และสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในวิชาเรียน 

ดานภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ 

 มีกิจกรรมหรือกําหนดใหรายวิชาทํางานเปนทีมมีการแตงตั้งหัวหนางาน แบงภาระ

งานรับผิดชอบและกําหนดภาระงานในการนําเสนอรายงาน 

 สงเสริมใหกลาแสดงความคิดเห็นภายในช้ันเรียนโดยมีการกระตุน 

ความตรงตอเวลา  กําหนดใหมีการรายงานความกลาวหนาของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระเปน

ประจําอยางสม่ําเสมอ 

 กําหนดตารางการสงงานในแตละรายวิชา 

กลาแสดงออก  สงเสริมใหเขารวมประชุมวิชาการท้ังแผน ก  และแผน  ข  เพ่ือเปดวิสัยทัศนและ

แลกเปลีย่นความคดิระหวางนักวิจยั 

มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  การจัดการเรยีนการสอนท่ีมีการเรยีนรูดวยตนเอง เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ

และตดิตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยูเสมอ เปนตน 

 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1) สอดแทรกเน้ือหาวิชาเรียน 

2) การเรียนรูจากสถานการณจริง  การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือวิชาเรียน 

3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมนิพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2   ความรู 

 ผลการเรยีนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะและ

การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 
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4) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ          

    กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานความรู 

1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม 

2) การเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระ 

4) การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ  การทําแบบฝกหัด การ

ทํารายงาน  การนําเสนอรายงานและเผยแพรตีพิมพในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  

2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต  โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา   

  ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

2) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย  วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 

2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย   วิทยานิพนธ การศึกษา

อิสระ การสัมมนาวิชาการ 

3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต   

2.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ังในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม 

2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
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2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรยีนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ  e-Learning 

3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ 

2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ สื่อสารตางๆ 

 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

   แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาตาม (ตาม

ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน  

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7 หรือระเบียบท่ี

จะปรับปรุงใหม 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา  

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา  ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

1) เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปนตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณีเพ่ือนํา

ผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2) ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกลเคียงกัน 

เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณีและทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับ

รายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

เน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

3) ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.2 หรือ

เปนไปตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

3.1  แผน ก แบบ ก 1 

1) นักศึกษาตองตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมาจากงานวิทยานิพนธอยางนอย  2  เรื่อง โดยท่ี 1 เรื่องใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพตามประกาศของกกอ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา และ 1 เรื่องในเอกสาร

การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือตางประเทศ หรือวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติท่ีมีคุณภาพโดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีผลงานวิจัยน้ันจะตอง

ไดรับการตอบรับใหลงตีพิมพกอนวันสําเร็จการศึกษา 

2) นักศึกษาอาจจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับหรือวิชาอ่ืนๆ หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมข้ึน

ก็ไดตามความเห็นของภาควิชาโดยไมนับหนวยกิต และตองมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) 

3.2  แผน ก แบบ ก  2 

  นักศึกษาตองตีพิมพเผยแพรงานวิจัยท่ีมาจากงานวิทยานิพนธอยางนอย 1 เรื่อง ในเอกสารการประชุมทาง

วิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือตางประเทศ หรือในวารสาร ท่ีมีคุณภาพตามประกาศของกกอ. เรื่องหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังน้ีผลงานวิจัยน้ันจะตองไดรับการตอบใหลงตีพิมพกอนวันสําเร็จการศึกษา 

3.3  แผน ข 

  นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนในรายวิชา

ท่ีกําหนด หรือ ตองผานการสอบปากเปลา (Oral Examination) และนักศึกษาจะตองมีผลงานการตีพิมพบทความการศกึษาอิสระ

หรือบทความท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาอิสระในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือตางประเทศ 
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หรือในวารสารซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลกัสูตร ท้ังน้ีผลงานวิจัยน้ันจะตองไดรบั

การตอบใหลงตีพิมพกอนวันสําเร็จการศึกษา 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1) การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารยใหม ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุก

คนตองเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

3) การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

4) การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา  จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ี

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

5) การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี

การเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน  การ

วิจัย  การผลิตผลงานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

2)  การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม  ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน

รวมถึงมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา  ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร  หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพท่ีจัดตั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 การกํากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตองทําหนาท่ี

ดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ี

สอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

1.4 ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ

และกํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยนักศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

 บัณฑิต 

        คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคอางอิงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ บัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือ

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและ จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  

2.1 คุณภาพบัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามท่ีหลักสตูรกําหนดไวใน มคอ 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรูเรียนอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน

ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ผลลัพธการเรียนรู 

  หลักสตูรมีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบผลการประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลพัธการ

เรียนรู 

2.3 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ 

   ในหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ของประเทศไทยยังตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา

ประเทศในยุดดิจิทัล ดังน้ันผูท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบชีพไดหลากหลาย เชน นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

นักเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาซอฟทแวร ผูดูแลระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลและระบบเครือขายท้ังภาครัฐและ

เอกชน ผูบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟทแวร ผูท่ีทํางานดานมัลติมีเดีย เชน สื่อการสอน พัฒนาเว็บไซต อาจารย นักวิจัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอรหรือนักวิเคราะหขอมูล ซึ่งแลวแตความสนใจและความถนัดของบัณฑิต  นอกจากน้ีบัณฑิตยังสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระเปนผูสรางนวัตกรรมเองได  
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2.4 ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเร็จ 

  มีผลงานวิจยัเผยแพรในระดับชาตแิละนานาชาติ และมผีลงานท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงาน หรือ

องคกรตางๆ  

2.5 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิ  

  มีการศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยการสํารวจความตองการ

ของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป  และมกีารสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการ

ผลิตบัณฑติตามหลักสูตร 

 นักศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการกําหนดนโยบายในการรบันักศึกษา รวมไปถึงการเตรียมความพรอม กํากับดูแล ให

คําปรึกษาและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจรวมไปถึงการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

• จัดทําประกาศ หลักเกณฑ ข้ันตอนกระบวนการในการรับนักศึกษาใหมท่ีชัดเจน 

• จัดแผนรับนักศึกษาตามสัดสวนแผนผลิตบัณฑิตสอดคลองตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• สงเสริมใหนักศึกษาประสานงานกับวาท่ีอาจารยท่ีปรึกษากอนเพ่ือเตรียมความพรอมในการวิจัย 

• สนับสนุนใหนักศึกษาเตรียมพรอมเพ่ือนําเสนอโครงรางวิจัยกอน 

3.2 การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

• สนับสนุนหนวยงาน One Stop Service ในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิต และการจัดการวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ รวมไปถึงจัดเจาหนาท่ีบริการในวันหยุดราชการ

เพ่ือติดตอประสานงาน ใหบริการและใหคําแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ี

ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษา 15 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงให

คําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยไดกําหนดรายวิชา Research 

Methodology เปนวิชาบังคับเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจการทําวิจัย เพ่ือเตรียมความพรอมใหการทํา

วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

• สนับสนุนทุนวิจัยผานคณาจารย การเขารวมประชุมวิชาการ การไปศึกษาดูงานในองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญใน

งานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ 

3.3 การคงอยูและสําเร็จการศึกษา 

• กํากับดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิต โดยเฉพาะการรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

• จัดการบริหารและติดตามนักศึกษาผานการเห็นพองการกําหนดเกรด ในรูปแบบคณะกรรมการ 

• จัดทําแนวปฏิบัติในการรองขอการจบการศึกษา ท้ังในสวนของการสอบประมวลความรู  และการสอบเคาโครง

และปกปองวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ใหเปนในแนวทางเดียวกัน 

• ประชาสัมพันธเกณฑตางๆ อางอิงกับประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลผานทางสื่อ

สังคมออนไลน 

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 
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• การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรบันักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง) 

• การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือความยั่งยืน 

• การสงขอรองเรียนเรื่องราวตางๆ หลายชองทาง เชน e-mail ไปยังผูบริหารตามลําดับช้ัน การตั้งกลองรับรอง

ขอรองเรียน และยังมีการใหคะแนนความพึงพอใจในการเขาถึงบริการตางๆ กับเจาหนาท่ี 

 การบริหารคณาจารย 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดนโยบาย การมีสวนรวมของคณาจารย ในการวางแผนรับและคัดเลือก

คณาจารยเพ่ือใหมีคุณสมบัติตรงกับท่ีตองการ รวมไปถึงพิจารณาถึงปญหา ความตองการของคณาจารยเพ่ือสนับสนุนใหการเรียน

การสอน งานวิจัยประสบผลสําเร็จสูงสุด 

4.1 การรับอาจารยใหมและคัดเลือกอาจารย 

             การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมวิเคราะหถึงความตองการและแผนการรับอาจารยใหม โดยคํานึงถึง

จํานวนนักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน สาขาหรือศาสตรท่ีขาดแคลน ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน พรอมแผนการ

เกษียณอายุของคณาจารย 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารยทุกคนในหลักสูตรมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาการ

ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและ

ประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรทุกๆ เดือน 

4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

  หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากมหาวิทยาลัยตางๆ มาสอนในบางรายวิชา

รวมถึงเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา พรอมไดเชิญวิทยากรจาก

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมาบรรยายพิเศษใหความรูเพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะความรูและประสบการณดานวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอรโดยตรงและกวางขวาง 

4.4  ความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการ 

  หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในความกาวหนาของคณาจารย โดยเฉพาะการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ โดยมีมติรวมใหคณาจารยใหมเนนงานวิจัย การจัดสรรรายวิชาสอนใหมีความเหมาะสม รวมไปถึงสนับสนุนเงินทุนวิจัย 

และการใหขอมูลเก่ียวกับทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมกลุมวิจัย 8 กลุม 

 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามกรอบ TQF  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนการ

พัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรูท้ังภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการกําหนดสาระ

รายวิชา ท่ีมีความเช่ือมโยง/ไมซ้ําซอน และตอบสนองปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย วางแผนใหหลักสูตรมีความ

ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังการหา 

กลยุทธท่ีทําใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามกําหนดเวลาของหลักสูตร และในการการออกแบบหลักสูตร และสาระ

วิชาในหลักสูตร หลักสูตร รวมกับคณะและมหาวิทยาลัย มีระบบในการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ 
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ภายใน ภายนอก และผูใชบัณฑิต มีการวิพากษหลักสูตร เพ่ือใหขอเสนอแนะ และความคิดเห็น ในการออกแบบหลักสูตร และการ

เสนอหลักสูตรเพ่ืออนุมัติ มีการเสนอผานท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

  คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร วางแผนใหหลักสตูรมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

5.2 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กาํกับการจัดทํารายวิชา  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนใหนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีมีความ

เหมาะสมกับปรัชญาของหลักสตูรและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร อีกท้ังตองมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ

สังคม และมีความเหมาะสมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถดําเนินงานวิจัยและสําเร็จการศึกษาไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด 

5.3 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

• วางแผนอาจารยผูสอนของหลักสูตรตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญ

ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  

• วางแผนกําหนดใหนักศึกษาไดเรียนจากอาจารยผูสอนท่ีมีความชํานาญท่ีหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนท่ีหลากหลายความรูและประสบการณ  

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาไดท้ังในระบบปกติ (เรียนท่ีมหาวิทยาลัย) และเรียนทางระบบ E-

learning จากอาจารยผูสอน ซึ่งมีท้ังวีดีโอบันทึกการเรียนการสอนของอาจารย และเปดโอกาสใหนักศึกษามี

ปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนไดเทาเทียมกัน  

• วางแผนใหแตละวิชามีผูชวยสอน ท่ีไดรับการฝกอบรมการใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

• วางแผนใหแตละวิชามีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เชน มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังมีการเชิญ

ผูเช่ียวชาญภายนอกมารวมบรรยายในบางรายวิชา  

• วางแผนใหแตละวิชามีการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

• วางแผนใหมีการประเมินการสอนของอาจารย เพ่ือใหอาจารยมีการพัฒนาการสอนท่ีดีข้ึน 

• วางแผนระบบติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธเพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลวิจัยไดอยางสะดวก และสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญ

ในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย รวมท้ังความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัย 

• วางแผนสนับสนุนทุนการศึกษาและการช้ีแนะแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธใหกับนักศึกษา 

• วางแผนใหนักศึกษาตองมีการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษากอนการสมัครเรียน เพ่ือใหนักศึกษามีอาจารยท่ี

ปรึกษาในสาขาท่ีเช่ียวชาญท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา  

• วางแผนใหมีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 

สกอ. กําหนด 

5.4 การประเมินผูเรียน 

  ใชวิธีการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยทุกวิชาท่ีจะเปดสอนในหลักสูตร

จะตองมีการสง แผนการสอนและวิธีการประเมินเพ่ือใหผานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวามีการกําหนด นํ้าหนักของ

องคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) และ กําหนดใหผูสอนตองอธิบาย
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แผนการสอน และ ช้ีแจงเกณฑการประเมินพรอมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินกอนเริ่มการ

เรียน และ ตองรายงานวิธีการประเมินจริง และ ผลการประเมิน ตามแบบฟอรม มคอ.5 หลังการตัดเกรด โดยจัดแผนการเรียนการ

สอนใหมีลําดับขององคความรูท่ีควรไดรับกอนและหลัง 

  การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) โดยท่ีในแตละรายวิชามีแผนการสอนและวิธีและ

เกณฑการประเมินผล รวมถึงการแจงใหนักศึกษาทราบทุกครั้งกอนสอน 

• กํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู  

• ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

• แจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับท่ีเกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัด

เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

• ประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.5 

5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

• วางแผนใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาตองทําเอกสารประมวลการสอน (มคอ.3) ใหทันสมัยในดานเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียน  การวัดและและการประเมินผล 

• วางแผนใหคณาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชาใหแกนักศึกษา และมี

การกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

• วางแผนใหนักศึกษาตองลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระในระยะเวลาท่ีกําหนดและมี

การกําหนดกระบวนการชวยเหลือ กํากับ และติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธและการศึกษา

อิสระของนักศึกษา 

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถผลิตผลงานท่ีสามารถตีพิมพในวารสารหรือท่ีประชุมทางวิชาการได 

5.6 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  การจัดทําผลการดําเนินงานฉบับท่ีมีความครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (โดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)  ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยของคณาจารย  สื่ออุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุดและแหลง

การทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งจะสะทอนขอเท็จจริงอัน

นําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร  เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป 

 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมการศึกษา โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี   

• คาใชสอยวัสดุ  20% 

• คาครุภณัฑ 20% 

• งบดําเนินงาน 50% 

• กองทุนสงเสริมการพัฒนาบัณฑิต 10% 
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6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุและ

ฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM ท่ีเก่ียวของทางดานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยสามารถใหบรกิารดังน้ี 

 

 หนังสือ   

  หนังสือภาษาไทย             2,551     รายการ 

  หนังสือภาษาตางประเทศ     1,497      รายการ 

 วารสาร   

  วารสารภาษาไทย               357       รายการ 

  วารสารภาษาตางประเทศ       224 รายการ 

 โสตทัศนวัสดุ 97 รายการ 

  สื่ออิเล็กทรอนิกส     134 รายการ 

  นอกจากจํานวนสิ่งพิมพดังกลาวแลว สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีบริการสืบคนขอมูลอ่ืนๆ ซึ่ง

จําเปนสําหรับการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ดังน้ี 

           ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส การสืบคนขอมูลจากฐานขอมลูซีดรีอม มฐีานขอมูลในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรจํานวน 4 ฐาน คือ 

1) COMPENDEX PLUS 

2) DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC 

3) INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS PLUS 

4) SCIENCE CITATION INDEX 

            ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ONLINE REFERENCE DATABASE จํานวน 2 ฐานขอมูล คือ 

1) DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE 

2) IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY ONLINE 

      ฐานขอมูลวารสารอิเล็กโทรนกิส จํานวน 5 ฐานขอมูล คือ 

1) SPRINGER 

2) PROQUEST 

3) ACS PUBLICATIONS 

4) SCIENCE DIRECT 

5) WILSON 

             การสืบคนทรัพยากรสารนิเทศท่ีมอียูในหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยคอมพิวเตอรระบบเช่ือมตรงกับ

ฐานขอมูล (OPAC – Online Public Access Catalog) และการสบืคนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ผานเครือขาย INTERNET 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ (ถาม)ี 

ไมม ี

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 

  สถานท่ี ใชอาคารวิทยาศาสตร 06 และ 08 (SC06 และ SC08) คณะวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยหองตางๆ 

ดังน้ี 

หองสารบรรณภาควิชาฯ      จํานวน     2 หอง 
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สํานักงานระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน     1 หอง 

หองพักอาจารย                 จํานวน     21 หอง 

หองสมุดภาควิชาฯ              จํานวน     1 หอง 

หองปฏบัิติการคอมพิวเตอร               จํานวน     7 หอง 

หองปฏบัิติการวิจยัปริญญาเอก              จํานวน     10 หอง 

หองเรียนขนาด 80 ท่ีน่ัง                   จํานวน     4 หอง 

หองเรียนขนาด 30 ท่ีน่ัง                 จํานวน   2 หอง 

หองเรียนขนาด 20 ท่ีน่ัง               จํานวน     3 หอง 

หองพักนักศึกษาปริญญาโท               จํานวน     2 หอง 

หองสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก         จํานวน     2 หอง 

6.1.3 อุปกรณการสอน 

  อุปกรณการสอนใชท่ีมีอยูแลวสามารถใชในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโท และเอกไดโดยอุปกรณ

คอมพิวเตอรหลักๆ ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรมีอยูแลวอยูในระดับเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธ สําหรับอุปกรณ

คอมพิวเตอรชนิดพิเศษสําหรับการทําวิจัยเฉพาะพิเศษจะจัดหาเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

  ปจจุบันภาควิชาฯ มีอุปกรณสําหรบัการเรยีนการสอน  โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 ซอฟตแวร ไดแก Oracle, Informix, MS-SQL, MATLAB, Network (CISCO), Mathematica, Microsoft                  

.NET, 3D Image Processing                        

 ฮารดแวร ภาควิชาฯ มีจํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรติดตั้งในหองตางๆ รวมท้ังหมด 500 เครื่อง และมีจดุเช่ือมตอ

เครือขายแบบใชสายความเร็วสูงประมาณ 600 จุด และอุปกรณบริการเครือขายไรสายจํานวน 16 เครือ่ง และมีอุปกรณสนับสนุน

การเรยีนการสอนตางๆ ไดแก  

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสมรรถนะสงูรองรับระบบคราวนแบบสวนตัว (Blade Server)  ใหบริการ Visual 

Server, Visual PC   

2) อุปกรณสําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการตางๆ ไดแก Smart Phone ระบบปฏิบัติการ 

android  windows และ ios, Tablet, MAC   

3) อุปกรณปฏิบัติการดานเครือขาย ไดแก Router, Switch, Firewall, Access Point 

4) อุปกรณปฏิบัติการดาน GIS 

   - เครื่องมือหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบนําทาง    

   - กลองมองภาพ 3 มิต ิ

   - เครื่องวัดความเขมแสงและคาดชันีทรงพุมพืช 

   - โปรแกรม ArcGIS  

   - โปรแกรมประมวลผลภาพระดบัสูง 

   - โปรแกรมประมวลผลขอมลูการสํารวจระยะไกล 

5) กลองถายทอดสดสําหรับการเรียนหรือการประชุมทางไกล 

6) ระบบบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ ไดแก ระบบผลงานนักศึกษาและอาจารย ระบบ e-Learning 

ระบบงานหองสมุด 

  หองปฏิบัติการ ภาควิชามีหองปฏบัิติการสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยดังน้ี 
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1) หองปฏิบัติการเครือขายจํานวน 1 หอง  6204 

2) หองปฏิบัติการทาง GIS จํานวน 2 หอง  8601A, 8601B 

3) หองปฏิบัติการเสียง 1 หอง  6308D 

4) หองปฏิบัติการโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หอง  6201A , 6201B 

5) หองวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 หอง 6201C-1 , 6201C-2 , 6707  

6) พ้ืนท่ีสําหรับพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู  6201F 

7) หองพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Unit :SDU) 

8) หองปฏิบัติการท่ัวไปจํานวน 5 หอง ไดแก 6601A , 6601B , 6601C , 8512IT , 8512CS 

หมายเลขหอง จํานวนเครื่อง คุณสมบัตเิครื่อง อุปกรณการสอน 

6601A 63 Cpu Intel Core i5 3.3 GHz 

Ram 8 GB, Hard disk 1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

6601B 48 Cpu  Intel Core i5  3.10 GHz 

Ram  4 GB, Hard disk 500 GB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

6601C 41 Cpu  Intel Core i5  3.10 GHz 

Ram  4 GB, Hard disk 500 GB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

8512IT 46 Cpu  Intel  Core i7  3.4 GHz 

Ram 8 GB, Hard disk 1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

8512CS 41 Cpu  Intel  Core i7  3.4 GHz 

Ram  8 GB, Harddisk   1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

 

6.1.4 หองสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

  หองสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีเอกสารในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของท่ีสามารถคนไดจากหองสมุดภาควิชาฯ มีดังน้ี 

  หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 2,892 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 3,336 รายการ 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 การจัดหาตํารา หนังสือ วารสารในตางๆ ในสวนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเน่ืองจากมีหองสมุดยอย

ของภาควิชาฯ สําหรับบริการหนังสือ ตํารา วารสารเฉพาะทาง ดังน้ันภาควิชาฯ จะมีการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และอุปกรณ

ประกอบการสอนเปนประจําทุกป เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ โดยมีการสํารวจความตองการขอเสนอรายช่ือหนังสือของ

อาจารยและอาจารยพิเศษ  เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 ในสวนของสํานักหองสมุดมีความพรอมเรื่องของตํารา วารสาร เน่ืองจากมีการจัดซื้อตําราท่ีเก่ียวของ และมี

ความหลากหลายเพ่ือใหบริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาเปนประจําเสมอ รวมถึงมีการใหบริการสืบคนผานฐานขอมูล 

 นอกจากน้ีในอนาคต ภาควิชาฯ จะมีการจัดซื้อเครื่องเซิรฟเวอรเพ่ือใหบริการการเรียนการสอนและการวิจัย

เพ่ิมเติม 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

 ในสวนของหองสมุดยอยหรือหองสมุดภาควิชามีการสํารวจความตองการและความเพียงพอของทรัพยากร 

อาทิเชน การสํารวจความตองการซื้อหนังสือ ตํารา ในสวนของทรัพยากรการเรียนการสอนดานอ่ืนๆ  มีการสํารวจตรวจสอบทุก

ภาคการศึกษา เชน  คอมพิวเตอร  สื่อการสอนอ่ืนๆ เพ่ือใหเพียงกับความตองการท้ังของคณาจารยและนักศึกษา 
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2)  4

5  

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนําขอเสนอแนะจาก

อาจารยที่มีความรูและประสบการณหรือเพื่อนรวมงาน 

2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา  เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละ

รายวิชา 

3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

4) การทําวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวชิา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชาหรือปรานหลักสูตรหรือเพื่อนรวมงานตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช

ในการทํางาน 

3) การประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต

เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

 การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

1) อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา

และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรองสําหรับปการศึกษาถัดไป 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารยโดยศิษยเกา 

และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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