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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
: Master of Engineering Program in Computer Engineering

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
๓. วิชาเอก

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering (Computer Engineering)
M.Eng. (Computer Engineering)

ไม่มี

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลังเปิดสอน ๒ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติวิทยาเชิงเลข
๘.๒ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
๘.๓ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
๘.๔ ผู้บริหารโครงการสารสนเทศ
๘.๕ วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

๑.

๒.

๓.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ–นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Computer Science)
รศ.ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต University of Edinburgh, UK. : ๒๕๔๖
M.Sc. (Computer Science)
University of Edinburgh, UK. : ๒๕๔๐
สต.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๘
x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Electrical Engineering)
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ Wichita State University, USA. :
๒๕๔๖
M.S. (Electrical Engineering)
Wichita State University, USA. :
๒๕๔๑
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๗
x xxxx xxxxx xx x
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อ.ดร. วศิน สุทธิฉายา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :๒๕๕๖
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๐

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ห รื อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสู ตร เป็นไปตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่กล่าวถึงความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและ
การ
แข่งขัน แต่ก็ทาให้เกิดภัยคุกคาม เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล จึงจาเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขัน และ
ป้องกันภัยคุกคาม นอกจากนี้ การวางแผนหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ช่วงเวลาพ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๖๓ ของประเทศไทยในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่าย การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และการผลิตบุคลากรทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต รค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คมในยุ ค ดิ จิ ทั ล และการสื่ อ สาร
ไร้พรมแดน ปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในราคาที่ถูกลง ทาให้ มีการใช้
งานอย่างแพร่ห ลาย ระบบสารสนเทศนั บเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
ราบรื่น แต่การพัฒนาระบบสารสนเทศในหลายภาคส่วนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันการที่เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามี
บทบาทอย่างสูงทั้งในชีวิตประจาวันและการทางาน ประกอบกับการที่ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยผ่าน
เครื อข่ายสารสนเทศ ทาให้การประกอบอาชญากรรมหรือ
การกระทาทุจริตมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ใน
ประเทศไทยยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญใน
การตรวจสอบ วิเคราะห์การกระทาทุจริตผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสาหรับ การตรวจสอบดังกล่าวไม่มากนัก
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอก ทาให้การปรับปรุง หลักสู ตรเป็นไปในเชิงรุก หลั กสู ตร
มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มี ความสามารถสูงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ในกลุ่มวิชา ๒ ด้าน คือ
ด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics) และด้านระบบสารสนเทศและการ
ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems and Industrial Applications) โดยแบ่งแผนการศึกษา
ออกเป็น ๒ แผน คือ แผนการศึกษาที่เน้นทั้งการเรียนและ การทาวิจัย (แผน ก แบบ ก๒) และแผนการ
ศึกษาที่เน้นการเรียนเป็นส่วนใหญ่ (แผน ข) สาหรับแผน ก แบบ ก ๒ นั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใน ๒ กลุ่มวิชาข้างต้น ส่วนแผน ข มี
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เป้ าหมายเพื่อฝึ กทักษะขั้น สู งด้ านวิศวกรรมคอมพิว เตอร์เพื่อ รองรับความต้ องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิดล ยังมี
ความร่ ว มมือทางวิช าการด้านนิ ติวิทยาดิจิ ทัล กับ ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ และคอมพิว เตอร์แห่ งชาติ
(เนคเทค) สถาบั น นิติวิทยาศาสตร์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อันเป็นที่มาของ การพัฒ นา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รายวิช าในหลักสู ตรมีทั้งที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจริยศาสตร์ ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การเฝ้าระวัง การตรวจจับ และการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิต
วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้แผน ก แบบ ก ๒ ยังเน้นการทาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
สุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม
เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย : ไม่มี

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในกลุ่ม
วิช า ๒ ด้ าน ได้ แก่ ด้า นความมั่น คงและนิ ติ วิท ยาดิจิทั ล และด้า นระบบสารสนเทศและการประยุ กต์ เชิ ง
อุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในยุค
ดิจิทัลและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ ไร้พรมแดน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรมดังนี้
๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ของตน

๕

มคอ.๒

๑.๒.๒ มีความรู้ในทฤษฎี หลักการที่สาคัญ และการประยุกต์เทคนิคขั้นสูงในศาสตร์สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม
๑.๒.๓ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทาง
การ
แก้ปัญหา การใช้เทคนิคขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัย
เพื่อพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบและพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
สามารถปรับปรุงระบบหรือผลิตภัณฑ์
๑.๒.๔ มีทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบและมีความเป็นผู้นา
๑.๒.๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย อันจะช่วยพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
และความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ

กลยุทธ์
๑. ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ เป็นแนวทางใน การ
ปรับปรุงหลักสูตร
๒. ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา
๑. ติดตามประเมินความต้องการใช้
มหาบัณฑิต
๒. ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ
ให้ทันสมัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. รายงานผลการดาเนินงานและ
แผนการปรับปรุงหลักสูตร
๒. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

๑. สนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม
สัมมนา หรือประชุมวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. สนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัย
หรือให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก

๑. ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา
หรือประชุมวิชาการ
๒. ผลงานวิจัย หรือบริการ
วิชาการ

ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการทางานของ
มหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี

๖
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๒
(๑) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒.๒ แผน ข
(๑) สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือนิติวิทยา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(๑) ข้อจากัดด้านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
(๒) ข้อจากัดด้านการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ

๗
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๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อจากัดด้านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
ให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
เรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
๑. คณาจารย์ของหลักสู ตรหาแนวทางช่วยนักศึกษา
เช่ น จั ด อบรมหรื อ สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้
นักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้
๒. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของบัณฑิต
วิทยาลั ยแบบไม่นับหน่วยกิต เช่น รายวิชา บฑคร
๕๓๒ การเขี ยนวิท ยานิพ นธ์ ในสาขาวิท ยาศาสตร์
กายภาพและชีววิทยาศาสตร์
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
แผน ก แบบ ก ๒
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๑๐
๑๐
๑๐
จานวนสะสม
๒๐
๒๐
จานวนที่คาดว่าจะจบ
๑๐
๑๐

๒๕๖๒
๑๐
๒๐
๑๐

๒๕๖๓
๑๐
๒๐
๑๐

แผน ข
ปีการศึกษา
จานวนที่คาดว่าจะรับ
จานวนสะสม
จานวนที่คาดว่าจะจบ

๒๕๖๒
๒๐
๔๐
๒๐

๒๕๖๓
๒๐
๔๐
๒๐

๒๕๕๙
๒๐
-

๒๕๖๐
๒๐
๔๐
๒๐

๒๕๖๑
๒๐
๔๐
๒๐

๘
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๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ประมาณการรายรับ
รายการ
จานวน
หน่วยละ จานวนเงิน (บาท)
แผน ก แบบ ก๒
ค่าลงทะเบียน
ค่าหน่วยกิต
๒๗ หน่วยกิต
xxxx
xxxxx
วิทยานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
xxxx
xxxxx
ค่าอุปกรณ์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑-๓
๓ ภาคการศึกษา
xxxxx
xxxxx
ค่าทาวิจัย ภาคการศึกษาที่ ๔
๑ ภาคการศึกษา
xxxxx
xxxxx
รวมรายรับต่อนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒
xxxxxx
แผน ข
ค่าลงทะเบียน
ค่าหน่วยกิต
๓๓ หน่วยกิต
xxxx
xxxxx
สารนิพนธ์
๖ หน่วยกิต
xxxx
xxxx
ค่าอุปกรณ์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑-๓
๓ ภาคการศึกษา
xxxxx
xxxxx
ค่าทาวิจัย ภาคการศึกษาที่ ๔
๑ ภาคการศึกษา
xxxxx
xxxxx
รวมรายรับต่อนักศึกษา แผน ข
xxxxxx
๒.๖.๒ ประมาณการรายจ่าย
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒
เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย
xxxxx
คณะกรรมการสอบโครงร่าง ที่ปรึกษา และสอบวิทยานิพนธ์
xxxxx
ค่าวัสดุวิจัยและเงินอุดหนุนการไปเสนอผลงานวิจัย
xxxxx
รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา แผน ก แบบ ก๒
xxxxx
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา แผน ข
เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย
xxxxx
คณะกรรมการสอบโครงร่าง ที่ปรึกษา และสอบสารนิพนธ์
xxxx
ค่าวัสดุวิจัยและเงินอุดหนุนการไปเสนอผลงานสารนิพนธ์
xxxxx
รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา แผน ข
xxxxx
รายจ่ายคงที่ในการดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
xxxxxx
ค่าตอบแทนการสอน xxxxx บาทต่อวิชา จานวน xx รายวิชาต่อปี
xxxxxx
(สอน xx สัปดาห์ต่อรายวิชา บรรยายชั่วโมงละ xxxx บาท)
ค่าใช้สอย
xxxxxx
ค่าวัสดุ
xxxxxx
ค่าครุภัณฑ์
xxxxxx
ทุนเรียนดี จานวน x ทุนต่อปี มูลค่าทุนละ xxxxx บาท
xxxxxx
รวมรายจ่ายคงที่ในการดาเนินการ
xxxxxxx
แผน ก แบบ ก ๒
แผน ข
จานวนนักศึกษาคุ้มทุน
๔ คน
๑๐ คน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร
xxxxxx บาท
xxxxxx บาท
ณ จานวนนักศึกษาคุ้มทุน

๙

๒.๗ ระบบการศึกษา
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แบบชั้นเรียน

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ดังนี้
แผน ก แบบ ก ๒
แผน ข
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาบังคับ
๒๑
๒๑
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๖
๑๒
(๔) วิทยานิพนธ์
๑๒
(๕) สารนิพนธ์
๖
รวมไม่น้อยกว่า
๓๙
๓๙
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
นักศึกษาที่มีข้อจากัดด้านความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เรียนวิชาในหมวดนี้
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหน่วยกิตของวิชาในหมวดนี้ ไม่
นับรวมในจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร และประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ AU (Audit)
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

*วศคพ ๕๒๒ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล
EGCO 522 Web Application Architecture and Database System

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๕๗๑ หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
EGCO 571 Principle of Communications and Computer Networks
*รายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

๑๐
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(๒) หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
EGCO 603 Research Methodology and Seminar
*วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง
EGCO 611 Programming Techniques for Advanced Applications
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล
EGCO 622 Data Mining

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 643 Law and Justice Procedures in Computer Engineering Professional
*วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา
EGCO 644 Forensics Investigation Procedures
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
EGCO 661 Intelligent Systems
*วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง
EGCO 676 Network Security and Risk Assessment

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

(๓) หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก ๒ เลือกอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาในกลุ่ม
วิช าเดีย วกัน และแผน ข เลือ กอย่า งน้อ ย ๑๒ หน่ว ยกิต โดยเป็น วิช าในกลุ่ม วิช าเดี ย วกัน อย่างน้อย ๖
หน่วยกิต
(๓.๑) กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics)
*วศคพ ๖๒๗ การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 627 Web Application Penetration Testing
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย
EGCO 653 Network Forensics Techniques and Tools

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล
EGCO 654 Operating System and File System Forensics

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๕๕ การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล
EGCO 655 Digital Evidence Handling, Recovery, and Examination

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๕๖ นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่
EGCO 656 Mobile Device Forensics
*รายวิชาใหม่

๓ (๓-๐-๖)

๑๑

มคอ.๒
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

*วศคพ ๖๕๗ วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์
EGCO 657 Reverse Engineering and Malware Analysis

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๗๑ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
EGCO 671 Advanced Computer Networks

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๗๕ การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน
EGCO 675 System Penetration Testing and Prevention

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๗๗ นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
EGCO 677 Digital Forensics and Incident Responses

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
EGCO 678 Big Data Processing

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์
EGCO 684 Image Processing and Applications

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๙๔ หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
EGCO 694 Special Topics in Security and Digital Forensics

๓ (๓-๐-๖)

(๓.๒) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
(Information Systems and Industrial Applications)
วศคพ ๖๒๔ การคานวณเชิงบริการ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 624 Service-Oriented Computing
วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
EGCO 625 Information Storage and Retrieval

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๓๒ ระบบฝังตัวและการประยุกต์
EGCO 632 Embedded Systems and Applications

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๔๒ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง
EGCO 642 Software Project and Change Management

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๖๓ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
EGCO 663 Decision Support System

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๖๔ การเรียนรู้ของเครื่อง
EGCO 664 Machine Learning

๓ (๓-๐-๖)

*รายวิชาใหม่

๑๒

มคอ.๒
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

*วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
EGCO 678 Big Data Processing

๓ (๓-๐-๖)

วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม
EGCO 682 Human-Computer Interaction and Multimedia

๓ (๒-๒-๕)

วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์
EGCO 684 Image Processing and Applications

๓ (๓-๐-๖)

*วศคพ ๖๙๕ หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 695 Special Topics in Information Systems and Industrial Application
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นั กศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
(๔) วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก แบบ ก ๒)
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
EGCO 698 Thesis
(๕) สารนิพนธ์ (สาหรับแผน ข)
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
EGCO 697 Thematic Paper

๑๒ (๐-๓๖-๐)

๖ (๐-๑๘-๐)

*รายวิชาใหม่
๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์)
แนวทางการทาวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้
(๑) การท าวิ จั ย ด้ า นความมั่ น คงและนิ ติ วิ ท ยาดิ จิ ทั ล ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
วิทยาการเข้ารหัสลับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
(๒) การท าวิ จั ย ด้ า นระบบสารสนเทศและการประยุ ก ต์ เ ชิ ง อุต สาหกรรม วิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ ระบบอัจฉริยะ การประมวลผลภาพ การประมวลสัญญาณทางการแพทย์
๓.๑.๕ โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร (สารนิพนธ์)
แนวทางการศึกษาอิสระของหลักสูตร มีดังนี้
(๑) การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วิทยาการเข้ารหัสลับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย

๑๓

มคอ.๒

(๒) การศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางวิ ช าการด้ า นระบบสารสนเทศและการประยุ ก ต์ เ ชิ ง
อุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบอัจฉริยะ การประมวลผลภาพ การประมวลสัญญาณทาง การแพทย์
๓.๑.๖ ความหมายของรหัสวิชา
ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วศ (EG) หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
คพ (CO) หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๗ แผนการศึกษา
ชั้นปี
๑ วศคพ ๖๑๑
วศคพ ๖๒๒
วศคพ ๖๔๓

วศคพ ๖๗๖

(๑) แผน ก แบบ ก ๒
ภาคเรียนที่ ๑
เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ขั้นสูง
การทาเหมืองข้อมูล
กฎหมายกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
ความมั่นคงของเครือข่ายและ
การประเมินความเสีย่ ง
รวม ๑๒ หน่วยกิต

๒ วิชาเลือก
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
รวม ๙ หน่วยกิต

(๒) แผน ข

ภาคเรียนที่ ๒
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
และสัมมนา
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทาง
๓ (๓-๐-๖)
นิติวิทยา
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
๓ (๐-๙-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต

๙ (๐-๒๗-๐)

๑๔
ชั้นปี
ภาคเรียนที่ ๑
๑ วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อ
๓ (๓-๐-๖)
การประยุกต์ขั้นสูง
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการ
๓ (๓-๐-๖)
ยุติธรรมทางวิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและ
๓ (๓-๐-๖)
การประเมินความเสีย่ ง
รวม ๑๒ หน่วยกิต
๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
รวม ๑๒ หน่วยกิต

มคอ.๒
ภาคเรียนที่ ๒
วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
และสัมมนา
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทาง
นิติวิทยา
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ

รวม ๙ หน่วยกิต
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
รวม ๖ หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๖ (๐-๑๘-๐)

๓.๑.๘ คาอธิบายรายวิชา
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบั
น : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
๑.

x xxxx xxxxx xx x
รศ.ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต

๒.

x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร. พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล

Ph.D. (Computer Science)
University of Edinburgh, UK. : ๒๕๔๖
M.Sc. (Computer Science)
University of Edinburgh, UK. : ๒๕๔๐
สต.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๘
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๕
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ : ๒๕๓๓
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๘
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๒๕
ศ.บ. (การคลัง)

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๕

ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล

๓.

x xxxx xxxxx xx x
ผศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์

๔.

x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์

๕.

x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. วศิน สุทธิฉายา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๒๗
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน : ๒๕๔๙
Ph.D. (Information Technology)
Queensland University, Australia :
๒๕๕๑
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑
Ph.D. (Electrical Engineering)
Wichita State University, USA. : ๒๕๔๖
M.S. (Electrical Engineering)
Wichita State University, USA. : ๒๕๔๑
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๗
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :๒๕๕๖
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๐

๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
๑. x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Information Technology)
ผศ.ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
Queensland University, Australia :
๒๕๕๕
M.S.E. (Electrical Engineering)
University of Pennsylvania, USA. :
๒๕๓๘
B.S. (Electrical Engineering)
University of California at Irvine,
USA. : ๒๕๓๗
๒. x xxxx xxxxx xx x
M.Sc. (Computation)
ผศ. ธนดล ปริตรานันท์
The University of Manchester,
Institute of Science and
Technology, UK. : ๒๕๓๖
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
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สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๖

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล

๓.

x xxxx xxxxx xx x
อ. ฆนัท พูลสวัสดิ์

๔.

x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. ทรงพล องค์วัฒนกุล

๕.

x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. ธนัสนี เพียรตระกูล

๖.

x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. นริศ หนูหอม

๗.

x xxxx xxxxx xx x
อ. พรรณศิริ อธิคมรังสฤษฏ์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๑
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
Ph.D. (Computer Engineering)
University of Alabama, USA. :
๒๕๔๖
M.S. (Computer Engineering)
University of Alabama, USA. :
๒๕๔๐
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๓๗
วศ.ด. (คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๒
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๔๖
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๖
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ: ๒๕๔๗
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ: ๒๕๔๒
M.S. (Computer Science)
Syracuse University, USA. : ๒๕๔๔
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๓๖
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ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
๘. x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Information Engineering)
อ.ดร. มิ่งมานัส ศิวรักษ์
Aston University, UK. : ๒๕๕๒
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๖
๙. x xxxx xxxxx xx x
Ph.D. (Computer Science)
อ.ดร. รุจ เอกะวิภาต
Indiana University, USA. : ๒๕๕๒
M.Sc. (Computer Science)
Southern Illinois University
Carbondale, USA. : ๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๐
Ph.D. (Computer Science)
๑๐. x xxxx xxxxx xx x
อ.ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล
Dalhousie University, Canada :
๒๕๕๐
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๒
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
๑๑. Dr. Vladimir Buntilov
Ph.D. (Computer Engineering)
Nanyang Technological University,
Singapore : ๒๕๕๑
M.Sc. (Applied Physics and
Mathematics) Moscow Institute of
Physics and Technology, Russia :
๒๕๔๗
B.Sc. (Applied Physics and
Mathematics) Moscow Institute of
Physics and Technology, Russia :
๒๕๔๕
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ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
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ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
หลักสูตรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ตลอดจน
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาสอนในหัวข้อหรือรายวิชา
ต่างๆ ตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตร : ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาดิจิทัลหรือ
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๔ และข้อ ๓.๑.๕ โดยใช้วิทยา
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่เหมาะสม นักศึกษาแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของตนเอง และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
๕.๑ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก แบบ ก ๒)
๕.๑.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การกาหนดโครงการวิจัย ทางนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม การดาเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนา
ผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนาเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเขียนรายงานและการนาเสนอเพื่อเผยแพร่
๕.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาได้ทดลองค้นคว้าและทาวิจัยมาอย่างดี อาจมีการพัฒนาต้นแบบของระบบงาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงระบบงาน ผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนได้ข้อมูลซึ่งอาจเป็นข้อมูล
เพิ่มเติมหรือเป็นข้อมูลที่ค้นพบใหม่
๕.๑.๓ ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ เป็นต้นไป
๕.๑.๔ จานวนหน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๕.๑.๕ การเตรียมการ
(๑) มีวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน
การทาวิจัย การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาวิจัย และ
การ
เผยแพร่ผลงาน โดยมีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีศึกษา
(๒) กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
๕.๑.๖ กระบวนการประมวลผล
(๑) โครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์

๑๙
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(๒) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
ทุกภาคการศึกษา
(๓) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีการสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างเปิดเผย
(๔) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่หรือได้รับ
การยอมรั บ ให้ เผยแพร่ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิช าการที่มีนักวิช าการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๒ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาสารนิพนธ์ (สาหรับแผน ข)
๕.๒.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การกาหนดหัวข้อโครงการทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม การดาเนินโครงการ การเขียนและการนาเสนอรายงานโครงการ จริยธรรมการ
เขียนรายงานและการนาเสนอเพื่อเผยแพร่
๕.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาได้ทาการค้นคว้าในหัวข้อที่กาหนด อาจมีการทดลองย่อยๆ เพื่อตรวจสอบหรือ
ยืนยันสมมติฐาน สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และเขียนสรุปเป็นเรื่องเดียวกัน
๕.๒.๓ ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒ เป็นต้นไป
๕.๒.๔ จานวนหน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๕.๒.๕ การเตรียมการ
(๑) มีวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน
การทาสารนิพนธ์ การเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ การเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาสารนิพนธ์ และ
การเผยแพร่ผลงานโดยมีตัวอย่างสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีศึกษา
(๒) กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาสารนิพนธ์
๕.๒.๖ กระบวนการประมวลผล
(๑) โครงร่างสารนิพนธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงร่าง
สารนิพนธ์
(๒) คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้มีการสอบสารนิพนธ์เป็นไปอย่างเปิดเผย
คุณสมบั ติของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ และคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ สารนิ พ นธ์ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values)
๑. ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตาม
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของ
M – Mastery เป็นนายของตน (เชี่ยวชาญ รอบรู้)
มหาวิทยาลัยในชั้นเรียน
A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
๒. จัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
วัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของ
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
D – Determination แน่วแน่ทา กล้าตัดสินใจ
O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นา
มีความสามารถในการทาวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ๑. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์
และระดับนานาชาติ
ผ่านทางทุน Research Assistantship
๒. สนับสนุนทุนสาหรับนักศึกษาที่นาเสนอผลงาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ จัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คอมพิว เตอร์ ด้ว ยความยุ ติธรรม ชัดเจน
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เคารพกฎระเบี ย บ พระราชบั ญ ญั ติ
คอมพิ ว เตอร์ และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ของ
องค์กร
๑.๔ แสดงออกซึ่ง ภาวะผู้ น าในการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ อธิบายเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่ศึกษา
พร้อมทั้งประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๒ เชื่อมโยงความรู้ ในสาขาวิช าที่ศึกษากั บ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมิน
ผลการเรียนรู้

๑. การบรรยายและถามตอบ ๑. การสังเกตพฤติกรรมใน
ในชั้นเรียน
ชั้น เรี ย นและการเข้ า ร่ ว ม
๒. กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
๓. การสัมมนา
๒. คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ง า น
๔. การอภิปรายกลุ่ม
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
๕. การศึกษาค้นคว้าด้วย
ไม่ ล อกเลี ย นผลงานของ
ตัวเอง
ผู้อื่น
๓. ปร ะเ มิ น ก า รอ ภิ ปร า ย
วิเคราะห์กรณีศึกษา
๑. การบรรยายและถามตอบ
ในชั้นเรียน
๒. การฝึกปฏิบัติ
๓. การสาธิต
๔. กรณีศึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.

การสอบข้อเขียน
ผลการฝึกปฏิบัติ
การตอบคาถาม
นาเสนอรายงานผลถูกต้อง
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กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
ที่ใช้พัฒนา
ผลการเรียนรู้
๒.๓ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและ ๕. การสั ม มนาและอภิป ราย ๕. คุณภาพของผลงาน
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
กลุ่ม
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๖. การค้นคว้าด้วยตนเอง
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ และสรุ ป ประเด็ น ๑. กระบวนการวิเคราะห์และ ๑. การสอบข้อเขียน
ปั ญหาด้านวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ อย่ า ง
แก้ ปั ญ หาจากกรณี ศึ ก ษา ๒. การตอบคาถาม
เป็นระบบ
หรือโครงงาน
๓. ผลสาเร็จและคุณภาพของ
๓.๒ ออกแบบและพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ ๒. การอภิปรายงานวิจัย
ผลงาน
เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การสัมมนา
๔. ผลการสั ม มนา อภิ ป ราย
๓.๓ ใช้ดุล ยพินิ จ ในการตัดสิ น ใจ และพัฒ นา ๔. การค้ น คว้ า เรี ย บเรี ย ง
และการเรียบเรียงความรู้
แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง
สร้างสรรค์
๓.๔ วางแผนและผลิตผลงานวิชาการได้ด้วยวิธี
ทางการวิจัย
๔. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
๔.๑ ตัดสินใจดาเนินงานด้วยตนเอง รับผิดชอบ ๑. การค้นคว้าด้วยตนเอง
๑. การสังเกตพฤติกรรมใน
ในภาระหน้ าที่ของตนเอง และสามารถ ๒. ก า ร สั ม ม น า แ ล ะ
ชั้น เรี ย นและการเข้ า ร่ ว ม
ประเมินตนเองได้
การอภิปรายกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม
๔.๒ แสดงออกถึ ง ทั ก ษะความเป็ น ผู้ น า ใช้ ๓. กิจกรรมกลุ่ม
๒. ผลสาเร็จและคุณภาพของ
ความรู้ ใ นศาสตร์ ม าน าเสนอกลุ่ ม ใน
ผลงาน
ประเด็นที่เหมาะสม
๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์
๔.๓ เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่ อ สาร แ ละการใ ช้ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑. ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ช้ ๑. การสอบข้อเขียน
๕.๑ มี ค วามช านาญในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และ
โปรแกรมและใช้เครื่องมือ ๒. ผลการฝึกปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓. คุณภาพและเนื้อหาสาระ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ สถิติ และ
ของข้อมูลที่คัดกรอง
๕.๒ ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์
การสื่อสาร
๔. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
และคัดกรองข้อมูล เพื่อการศึกษาปัญหา ๒. การสาธิต
เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ช้
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๓. กรณีศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓ สรุปประเด็นและสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ๔. การสัมมนา
๕. การตอบค าถาม ชั ด เจน
สารสนเทศได้เหมาะสมและมี
๕. การอภิปรายกลุ่ม
แ ล ะ ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น ใ ห้
ประสิทธิภาพ
๖. การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ อ ย่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์
เหมาะสม
๗. การน าเสนอข้ อ มู ล ด้ ว ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคั บมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ดูรายละเอียดข้อบังคับฯ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การสอบประมวลความรู้ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
๒.๑.๒ การทาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ ภาวะการได้งานทาของมหาบัณฑิต และความพึงพอใจของสถานประกอบการที่รับ
มหาบัณฑิตเข้าทางาน
๒.๒.๒ ผลงานที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น ผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์และค่าปัจจัยกระทบ
(Impact Factor)
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒
๓.๑.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๓.๑.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๗
หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร
ไม่น้อย
กว่า ๓๙ หน่วยกิต โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๑.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๔ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๕ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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๓.๒ แผน ข
๓.๒.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา
๓.๒.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วย
กิต และทาสารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต โดย
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามข้อกาหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๕ ต้ อ งเสนอผลงานการศึ ก ษาอิ ส ระที่ เ ป็ น สารนิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้เข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ แนะนาหลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
๑.๓ แนะนาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ให้จัดทาแผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน และปรับปรุง
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๒.๑.๒ ให้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการออกข้อสอบและการ
ประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนต่างๆ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
๒.๒.๒ ทาผลงานวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๒.๒.๓ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกเหนือไปจากเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒.๒.๔ สนับสนุนการฝึกอบรม การดูงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประชุมวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการ
สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
๑.๑ จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ. ๕) ของแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าได้ดาเนินการสอนรายวิชานั้น ๆ อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ผล
การประเมินรายวิชา ปัญหาและแผนการปรับปรุงรายวิชา
๑.๒ จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อรายงานข้อมูล
ทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ภาพรวมของรายวิชาที่เปิดสอน ประสิทธิภาพการสอน สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้มหาบัณฑิต ตลอดจนแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
ใช้เงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต และรายได้อื่นๆ ของหลักสูตรในการ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการเรียนการ
สอนในชั้น เรี ย นและการทาวิจั ย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้ว ยตนเองของ
นักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการด้านนิติ
วิศวกรรมที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาเพียงพอต่อการสอนและการทาวิจัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่สนับสนุน
ดูแลสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๗ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ๑๔๖ เครื่อง ชุดทดลองเครือข่าย ๗ ชุด ชุด
ทดลองระบบอ่านเขียนแอนะล็อก ๒๓ ชุด ชุดทดลองสมองกล ฝังตัว ๒๓ ชุด ชุดวิเคราะห์ตรรกะแบบพกพา
๒๓ ชุด ชุดบอร์ดทดลองดิจิทัล ๑๘ ชุด ชุดทดลองระบบความมั่นคงของการสื่อสารระดับองค์กรขนาดใหญ่ ๑
ชุด
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ส่วนทรัพยากรในห้องปฏิบัติการด้านนิติวิศวกรรม ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac
Mini ๔๐ เครือ่ ง เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี ๔๐ เครื่อง ชุดนิติวิทยาศาสตร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓ ชุด ชุดป้องกัน
การเขียนข้อมูล ๑๐ ชุด เครื่องทาสาเนาฮาร์ดดิส ๑๐ ชุด เครื่องทาสาเนาขนาดใหญ่ ๑ ชุด เครื่องประมวลผล
ระดับสูง ๔ ชุด การ์ดประมวลผลภาพ ๒ ชุด
๒.๒.๒ ห้องสมุด
ส านั ก หอสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ค้ น หา
ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ หนังสือตารา วารสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลซีดีรอม วีดีทัศน์
แถบ
บันทึกเสียง และมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ช่วยในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุด โดยมีหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ๕๐๒,๕๘๗ เล่ม เป็นตาราด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐,๐๙๖ เล่ม
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔,๕๑๗ เล่ม วารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑๓ รายการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕,๙๕๙ รายการ ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลเอซี
เอ็ม (ACM : Association for Computing Machinery) และฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IEEE Xplore) นอกจากนี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังมี
ห้องสมุดย่อยสาหรับให้บริการหนังสือตาราด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาในหลักสูตร
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ หลักสูตรมีการประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เพื่อวางแผน
การจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งในการเรียนการสอนและการวิจัย
๒.๓.๒ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา สามารถเสนอรายชื่อหนังสือตารา ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
จาเป็นให้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสานักหอสมุดดาเนินการจัดซื้อ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ต่อจานวนนักศึกษา และจานวนชั่วโมง
การใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการและทรัพยากรคอมพิวเตอร์
๒.๔.๒ สอบถามอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเกี่ยวกับความต้องการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
๒.๔.๓ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับจานวนหนังสือตาราที่ให้บริการในห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และสถิติการยืมหนังสือตาราของทั้งอาจารย์และนักศึกษา
๒.๔.๔ สารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรการเรียนการสอน

๓. การบริหารคณาจารย์
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๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมี
วุฒิ การศึกษาระดับ ปริ ญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิว เตอร์ห รือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ประชุมร่วมกันในการวางแผน จัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อในรายวิชาที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือประสบการณ์จริงจากการทางาน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้เสนอชื่อ
อาจารย์พิเศษให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีตัวแทนจากหลักสูตร กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงกับ
ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จัดการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อ
ทดสอบความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทางาน
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสนับสนุนต้องเข้าใจในโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร สามารถให้บริการแก่อาจารย์
และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงควรได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ทางาน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยีทาง การศึกษา การเตรียม
ห้องปฏิบัติการ การติดตั้งและแก้ปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาทางเว็บไซต์ของคณะหรือใน
เรียน เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนรายวิชานั้นๆ
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๕.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้คาปรึก ษาการทาวิทยานิพนธ์หรือ สาร
นิพนธ์แก่นั กศึกษา และติดตามประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
อย่าง
ต่อเนื่อง
๕.๑.๓ ประธานหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร ดูแลให้คาปรึกษาใน
ด้านอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง
ทั้งในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
ตลาดแรงงานยังมีความต้องการวิศวกรคอมพิวเตอร์อยู่มาก โดยเฉพาะวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะ
ขั้นสูงด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งล้วน
แต่ต้องอาศัยการบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังผลิตบุคลากรที่มี
ความชานาญในด้านเหล่านี้ไม่มากนัก ทั้งนี้หลักสูตรจะสารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อนาข้อมูล มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสู ตรและการวาง
แผนการรับนักศึกษา
๗.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมี
จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัว
บ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 




ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.๒ ที่สอดคล้อง 




กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.๓ อย่างน้อยก่อน 




การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

๒๘

มคอ.๒

ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า ตามแบบ 




มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๕. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ 




มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐาน 




ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มี การพั ฒนา ปรั บปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุ ทธ์




การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน 




การจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพั ฒนาทางวิช าการและ/ 




หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา 




วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย มหาบัณฑิตใหม่
 


ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต



ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
ก่อนการสอนมีการประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอน สาหรับรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน หรือรายวิชา
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และจัดทาแผนการเรียนการสอน ส่วนหลังการสอนมี
การวิเคราะห์ผล
การเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อ
นามาปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ สามารถทาได้โดย
๑.๒.๑ การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
๑.๒.๒ การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร หรือกลุ่มผู้สอน

๒๙

มคอ.๒

๑.๒.๓ การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตที่จบใหม่
๑.๒.๔ การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ทาได้โดยการสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้ายหรือมหาบัณฑิตที่
จบใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งสัมฤทธิ์ ผลของ
มหาบัณฑิต
๓ การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมี
การ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูล ข้างต้น โดยอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สูตรร่ว มกับคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
๔.๓ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์

๓๐

มคอ.๒

๓๑

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๕๒๒ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 522 Web Application Architecture and Database System
แบบจาลองข้อมูลแบบเอนทิตี -ความสัมพันธ์และแบบจาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจาลอง
ข้อมูลกึ่งโครงสร้างบนเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล ภาษาในการสอบถามข้อมูล ภาษาสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องและ
ระบบสอบถามสาหรับข้อมูลเว็บ การส่งจากเครื่องบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
เชิงอ็อบเจกต์ไป
เป็นข้อมูลเว็บ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์เว็บ
Data model: entity-relationship, relational data models; semistructured data
models for the web XML; query language; associated query languages and query systems for
web data; mappings from relational and object-oriented database servers to web data; web
application architecture
วศคพ ๕๗๑ หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 571 Principle of Communications and Computer Networks
หลักการและทฤษฎีของการสื่อสาร แบบจาลองโอเอสไอและทีซีพี /ไอพี พื้นฐานของอีเทอร์
เน็ต หลักการของลาดับชั้นกายภาพ หลักการของการส่งข้อมูลและเกณฑ์วิธีการควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การสลับวงจรและการสลับกลุ่มข้อมู ล หลักการของลาดับชั้นเครือข่าย หลักการของลาดับชั้นทรานสปอร์ต
พื้น ฐานและเกณฑ์วิธี ของการจั ดเส้ น ทาง เกณฑ์วิธี ของที ซีพี /ไอพีและการกาหนดเลขที่อ ยู่ไอพี ล าดับชั้ น
โปรแกรมประยุกต์และเครือข่ายไร้สาย
Principle and theory of communications; OSI and TCP/IP model; ethernet
fundamental; principle of physical layer; principle of data transmission and data link control
protocol; circuit switching and packet switching; principle of network layer; principle of
transport layer; routing fundamentals and protocol; TCP/IP protocol and IP addressing;
application layer and wireless network

๓๒

มคอ.๒

(๒) หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 603 Research Methodology and Seminar
การอภิปรายหั วข้อทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล และระบบสารสนเทศและ การ
ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม เทคนิคและกระบวนการสาหรับการวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการ
วิจัย การสืบค้นบทความจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม เทคนิค การเขียนเชิง
วิชาการ สถิติและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบความ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและที่ประชุมวิชาการ การสัมมนาและวิจารณ์
อย่างสร้างสรรค์
Discussion on topics in Security and Digital Forensics, and Information Systems
and Industrial Applications; techniques and procedures for computer engineering research,
research ethics; searching articles from electronic media, literature review and analysis;
academic writing techniques; statistics and data analysis tools, hypothesis testing, correlation
analysis, testing group differences; research dissemination in journals and conferences,
seminar and constructive critics
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 611 Programming Techniques for Advanced Applications
การออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ชนิดข้อมูลเชิงนามธรรม โครงสร้างข้อมูล
แบบซับ ซ้อน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ ปัญหา การดาเนินการและทดสอบโปรแกรม
ประยุกต์ขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
The design and programming in Python language; abstract data types, advanced
data structures, object oriented programming, algorithms for problem solving; the implementation
and testing of advanced applications using appropriate tools
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 622 Data Mining
แนวคิดการทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การวัดความคล้ายและ
ความต่าง สถิติพื้นฐานในการทาเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล การสร้างภาพนามธรรม การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ หลักการจาแนกข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการ
จาแนกข้อมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจาแนก วิธีการกลุ่มก้อน ปัญหาที่แต่ละกลุ่มมี
ขนาดไม่เท่ากัน ปัญหาหลายกลุ่ม การจัดกลุ่มข้อมูลแบบคลัสเตอร์ การประยุกต์วิธีการทาเหมืองข้อมูลกับ
งานประเภทต่างๆ

๓๓

มคอ.๒

Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing, measures
of similarity and dissimilarity, basic statistics in data mining, knowledge discovery from database,
visualization, online analytical processing (OLAP) and multidimensional data analysis, classification
concepts and algorithms, association rules, evaluating the performance of a classifier, ensemble
methods, class imbalance problems, multiclass problems, clustering, applications of data mining to
real-world problems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 643 Law and Justice Procedures in Computer Engineering Professional
ความสาคัญของจริยธรรมในวิชาชีพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายอาญา ความ
รับผิดทางอาญา ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้อง วิธี
พิจารณาความอาญา นิติวิทยาทางคอมพิวเตอร์ การรับฟังพยานหลักฐาน กรณีศึกษา
Importance of professional ethics; laws, criminal laws; criminal liability;
offences in computer and information technology professionals, computer offences,
Computer Crimes Act and related specific laws; criminal procedure; computer forensics,
admissibility of evidences; case studies
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 644 Forensics Investigation and Procedures
กระบวนการสื บ สวนทางนิติ วิทยา แรงจูงใจ ประเภท วิธีการ และเทคนิคในการกระท า
ความผิด การวิเคราะห์การกระทาความผิดและสถานที่เกิดเหตุด้วยหลักจริยธรรม การเก็บรวบรวม การ
รักษาพยานหลักฐาน การวิเคราะห์การกระทาความผิดและที่เกิดเหตุ การรวบรวมและคงสภาพหลักฐาน การ
วิเ คราะห์ ข้ อมู ล และพฤติ การณ์ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บการกระท าความผิ ด กฎหมายอาชญากรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการบริหารจัดการคดีและการนาเสนอพยานหลักฐานในชั้นศาล การสืบสวนคดีพิเศษ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินคดี
Forensics investigation procedures; motivation, types, methods, and
techniques of crimes; ethical analysis of the offend and crime scene; collecting and
preserving evidences; analysis of data and circumstances involved in the offense; computerrelated criminal law; ethics in case management and presentation of evidences to the court;
investigation of special cases, problems and hurdles in the proceedings
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

๓๔

มคอ.๒

วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 661 Intelligent Systems
ระบบอัจฉริยะ แบบจาลองของเซลล์ประสาท สถาปัตยกรรมเครือข่ายประสาท กระบวนการ
เรียนรู้ มัลติเลเยอร์เพอร์เซ็บตรอน เครือข่ายเรเดียลเบซิสฟังก์ชัน เครือข่ายโคโฮเน็น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
อย่างง่าย ตัวดาเนินการเชิงพันธุกรรม การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลายจุดประสงค์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิง
พันธุกรรม เซตฟัซซีและระบบฟัซซี แบบจาลองฟัซซีแมมดานิ แบบจาลอง ฟัซซีทาคากิ-ซูกีโน รัฟเซต เซตสีเทา
อัจฉริยะเชิงกลุ่ม การจาลองอบเหนียว การประยุกต์ระบบอัจฉริยะสาหรับปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
Intelligent systems; model of a neuron, neural network architecture, learning
processes, multilayer perceptron, radial-basis function network, kohonen network, simple
genetic algorithm, genetic operators, multi-objective optimization using a genetic algorithm,
fuzzy sets and systems, Mamdani fuzzy model, Takagi-Sugeno fuzzy model, rough sets, grey
sets, swarm intelligence, simulated Annealing, application of intelligent systems for computer
and information engineering problems
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 676 Network Security and Risk Assessment
ทฤษฎีความมั่น คงของเครือข่าย ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก ภั ย
คุกคาม การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึง การจัดการความมั่นคงของเครือข่าย การวิเคราะห์และการ
ตรวจสอบช่องโหว่ การจัดการความเสี่ยงด้วยหลักจริยธรรม ขั้นตอนและกระบวนการประเมินหาความเสี่ยงที่
อาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกู้ภัย พิบัติและความต่อเนื่องของ
ธุรกิจ
Theory of network security; firewall, intrusion detection and prevention
system; threats; authentication; access control; management of network security; analysis
and examination of vulnerabilities; ethical risk management; procedure and process of
assessment to explore risk that might cause damage to data and computer system; disaster
recovery planning and business continuity

(๓) หมวดวิชาเลือก

๓๕

มคอ.๒

(๓.๑) กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๒๗ การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 627 Web Application Penetration Testing
การเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระเบียบวิธีการเจาะ การสอดแนม การตรวจสอบ และ
การทาแผนที่ระบบ การค้นพบจุดอ่อน การเขียนโปรแกรมสาหรับเว็บ การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน การยิง
คาสั่งภาษาสอบถาม การเขียนสคริปต์ให้ทางานข้ามเว็บไซต์ การโจมตีบริการบนเว็บ จริยธรรมในการทดสอบ
เจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web application penetration, penetration methodology; reconnaissance,
scanning and system mapping; vulnerability discovery, web programming, vulnerability
exploitation, SQL injection, cross site scripting, web-service attacks; ethics in web application
penetration testing
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 653 Network Forensics Techniques and Tools
เทคนิคและเครื่องมือทางนิติวิทยาเครือข่ายขั้นสูง กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา การ
วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่าย การติดตามการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณะกิจกรรมการค้นดู
เว็บ การสอดแนมเครือข่าย นิติวิทยาเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเส้นทางและอุปกรณ์สลับเส้นทาง
การวิเคราะห์
การโจมตีที่ดาเนินอยู่ การวิเคราะห์ลักษณะบ่งชี้ของการโจมตี และการวิเคราะห์บันทึกของเครื่องแม่ข่าย
Advanced network forensics techniques and tools, forensics investigation
procedure, network traffic analysis, e-mail tracing, reconstruction of web-browsing activity,
network reconnaissance, router and switch forensics, active attack analysis, attack signature
analysis and server log analysis
วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 654 Operating System and File System Forensics
ทฤษฎีนิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์แ ละตรวจสอบความ
ถูกต้องของแฟ้มข้อมูลระบบ เครื่องมือทางด้านนิติวิทยาคอมพิวเตอร์สาหรับ
การรวบรวมและการ
วิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล
Theory of operating system and file system forensics; collection and analysis
of data from operating systems; computer file system; analysis and verification of system
files; computer forensics tools for collecting and analyzing digital evidences

๓๖

มคอ.๒
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๕๕ การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 655 Digital Evidence Handling, Recovery, and Examination
แนะน าหลั กฐานที่ใช้ในการสื บสวนทางคอมพิว เตอร์และอาชญากรรมคอมพิว เตอร์ การ
เตรียมการและการตรวจจับข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือต่างๆ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากที่เกิดเหตุ
ลูกโซ่การเก็บรักษา เทคนิคการวิเคราะห์ข้ อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความมั่นคง เครื่องมือที่ใช้
สาหรับการกู้หลักฐานและการตรวจสอบ การเขียนรายงานเพื่อใช้ในการดาเนินคดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดาเนินการกับหลักฐานดิจิทัล
Introduction to evidence in computer forensic and computer crime,
preparation and detection of incident data using various tools, data collection procedure
from crime scene, chain of custody, data analysis techniques, data storing and security,
forensic recovery and examination tools, writing the report to be used in litigation, ethics and
code of conduct in evidence handling
วศคพ ๖๕๖ นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 656 Mobile Device Forensics
หลั ก การเกี่ย วกับ นิ ติ วิทยาอุป กรณ์ เคลื่ อนที่ องค์ป ระกอบและการระบุช นิ ดของอุป กรณ์
เคลื่อนที่ การได้มาของข้อมูลจากอุปกรณ์ เคลื่อนที่ การได้มาทางตรรกะและทางกายภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
Principal of mobile device forensics; mobile device components and
identifiers; data acquisition for mobile devices, logical and physical acquisition; data analysis;
examination of data from mobile devices
วศคพ ๖๕๗ วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 657 Reverse Engineering and Malware Analysis
ทฤษฎีและเทคนิคของวิศวกรรมย้อนรอย การจาแนกมัลแวร์ กลไกการติดและเป้าหมาย
กลไกการแพร่กระจายของมัลแวร์ เทคนิคที่มัลแวร์ใช้หลบเลี่ยงการตรวจจับ การสร้างระบบสาหรับวิเคราะห์
มัลแวร์ เครื่องมือสาหรับวิเคราะห์มัลแวร์และกระบวนการวิเคราะห์มัลแวร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ทาวิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์
Theory and techniques of reverse engineering; malware classification, infection
mechanisms and targets, malware propagation mechanisms, malware detection avoidance
techniques; building a malware analysis system, malware analysis tools and process; ethics
and code of conduct in reverse engineering and malware analysis

๓๗

มคอ.๒
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๗๑ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 671 Advanced Computer Networks
หลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมขั้นสูงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโท
คอลอินเทอร์เน็ต การควบคุมการติดขัด การจัดการการจราจรเครือข่าย คุณภาพของบริการ การจัดเส้นทาง
ในเครือข่ายสลับเส้นทางขั้นสูง ความมั่นคงบนเครือข่าย เทคโนโลยีขั้นสูงสาหรับเครือข่ายไร้สาย
Concept and theory behind advanced technologies and architectures of
computer networks Internet protocol multicast, congestion control, traffic management,
quality of services, advanced routing in switched network, network security, advanced
technology for wireless network
วศคพ ๖๗๕ การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 675 System Penetration Testing and Prevention
กรรมวิ ธี ก ารทดสอบเจาะระบบ การรวบรวมและการวิ เ คราะห์ ภ าวะเสี่ ย งในเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาหรับการทดสอบเจาะระบบ จริยธรรมในการทดสอบเจาะระบบ การสรุปและรายงาน
ผลจากการทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและการออกแบบระบบเพื่อป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภาวะ
เสี่ยง
Process of system penetration testing; collection and analysis of computer
network vulnerabilities; tools for system penetration testing; ethics in system penetration
testing; summarizing and reporting the results from system penetration testing; planning and
designing of systems to protect computer network from vulnerabilities

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๗๗ นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 677 Digital Forensics and Incident Responses
แนะนาทฤษฎีของกระบวนการกู้และตรวจสอบข้อมูลทางนิติวิทยาดิจิทัล ขั้นตอนและ
กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมหลักฐานดิจิทัลในที่เกิดเหตุ การรวบรวมและวิเคราะห์
หลักฐานดิจิทัลจากระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ ยูนิกซ์ และจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสาหรับการกู้และ
การตรวจสอบทางนิติวิทยา

๓๘

มคอ.๒

Introduction to theory of forensic recovery and examination; process and
procedure of incident response; acquiring digital evidences from computer crime scene;
collection and analysis of digital evidence gathering from operating systems Windows, UNIX,
and computer network; forensic recovery and examination tools
วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 678 Big Data Processing
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ระบบแบบ
กระจายสาหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก การทาเหมืองข้อมูลปริมาณมาก ขั้นตอนวิธีและการติดตั้ง
ระบบแบบกระจาย การแสดงผลข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ข้อมูลปริมาณมาก
Theory and techniques for managing big data; collecting big data; distributed
systems for big data processing; mining big data; algorithms and implementation of
distributed systems; big data visualization; trends and applications for big data
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 684 Image Processing and Applications
การรับรู้ทางสายตา การแปลงเป็นเชิงเลขและการเข้ารหัสภาพ การแปลงภาพเป็นรูปแบบไม่
ต่อเนื่อง (เชิงเลข) การทาให้ภาพดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ การปรับปรุงภาพที่เสื่อมจากการมีคอนทราสต่า ไม่ชัด
หรือมีสัญญาณรบกวน การบีบอัดภาพ การบีบอัดข้ อมูลที่ใช้ในการประมวลผลภาพ การแยกส่วนภาพ การ
มองเห็นของเครื่องแบบฐานสอง การกลายสภาพ ตัวกระทาการในย่านใกล้เคียง การติดป้าย ลายผิง การแยก
พื้นที่ การสกัดคุณลักษณะ การจับคู่ภาพ การจับคู่ตัวแบบและระบบฐานความรู้วิทัศน์
Visual perception, digitization and coding of images, converting pictures to
discrete (digital) forms; image enhancement; image restoration, improving degraded lowcontrast, blurred, or noisy pictures; image compression, data compression used in image
processing; image segmentation; binary machine vision, morphology, neighborhood
operators, labeling, texture, region segmentation, feature extraction, image matching, model
matching and knowledge-based vision systems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๙๔ หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 694 Special Topics in Security and Digital Forensics
หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล ที่มา ความสาคัญ โครงสร้างและแนวคิดหลัก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์
Special topics in security and digital forensics: background, significance,
structure and main concepts, related technology, applications

๓๙

มคอ.๒

(๓.๒) กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems and
Industrial Applications)
วศคพ ๖๒๔ การคานวณเชิงบริการ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 624 Service-Oriented Computing
กรอบการคานวณเชิงบริการ (เอสโอซี) สถาปัตยกรรม หลักการและรูปแบบ
การ
คานวณ เชิงบริการ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบคานวณเชิงบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทางาน
ร่วมกันได้ ความมั่นคงในการคานวณเชิงบริการ เอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิสและเครื่องมือสาหรับเขียนโปรแกรม
เว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มของการคานวณเชิงบริการ
Service-oriented computing (SOC) framework:architecture, fundamentals and
models; analysis and design of service-oriented computing systems; data exchange,
interoperability, and security in service-oriented computing; XML; web service and tools for
programming web service; current technology and trends in service-oriented computing
วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 625 Information Storage and Retrieval
การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล การแทนค่าข้อมูล การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ
สอบถามข้อมูลโดยใช้คาหลัก ความกากวม กลยุทธ์การค้นหาโดยใช้ดัชนีและพจนานุกรม
ความน่าจะ
เป็นและการใช้ระบบอั จฉริยะในการสอบถามข้อมูล การป้อนกลับการตรงประเด็นและ การขยาย การ
สอบถาม การค้นคืนสื่อประสม
Data storage and management, data representation, natural language
processing (NLP); data query using keyword, ambiguity; searching strategy using index and
dictionary; probabilistic and intelligent system in data query; relevance feedback and query
expansion, multimedia retrieval
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๓๒ ระบบฝังตัวและการประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 632 Embedded Systems and Applications
การออกแบบและต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบฝั ง ตั ว (เช่ น เครื่ อ งช่ ว ยงานส่ ว นบุ ค คล
เครื่องปลายทางธุรกรรม คอมพิว เตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม) ตัว ประมวลผล ชิพเซต ชนิดของบัส และ
อุปกรณ์รับเข้า ส่งออกสาหรับระบบฝังตัวประสิทธิภาพสูงและระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการแบบ ฝังตัว
โปรแกรมขับอุปกรณ์ และการประยุกต์สาหรับระบบฝังตัว การปรับแต่งอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมตรรกได้
ด้วยภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์

๔๐

มคอ.๒

Design and prototype embedded products (for example, PDA, transaction
terminals, industrial PC controller); processors, chipsets, busses, and I/O devices for high
performance embedded systems and network system; embedded operating systems; device
drivers and applications for embedded systems; customization of programmable logic
devices (CPLD and FPGA) with Hardware Description Language (HDL)
วศคพ ๖๔๒ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 642 Software Project and Change Management
แนวคิดและจรรยาบรรณในการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และการจัดการ
ความ
เปลี่ยนแปลง การจัดหาทีมงาน การกาหนดขอบเขต การแบ่งงานและจัดตารางการทางาน
การควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ การประมาณค่าใช้จ่าย การจัดการความเสี่ยง การทางานเป็นทีมและการ
จัดการทีมงาน เทคนิคการวางแผน การจัดระเบียบ และการจัดการโครงการพัฒนาระบบที่ซับซ้อน การจัดการ
ความเปลี่ ย นแปลงในโครงการที่ เ กิ ดจากการแก้ ไ ขความต้ องการของระบบ บทบาทในการจั ด การความ
เปลี่ยนแปลง
Concept and code of conduct in software project management and change
management, project staffing, scope definition, work breakdown and scheduling, quality
control and quality assurance, cost estimation, risk management, teamwork and team
management; techniques of planning, organizing, and managing complex systems
development projects; managing changes in project resulting from revising system
requirement, roles in change management

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๖๓ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 663 Decision Support System
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดเก็บข้อมูล การ
ทาคลังข้อมูล การทาเหมืองข้อมูล การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบการตัดสินใจกลุ่ม การใช้องค์
ความรู้ และการใช้เหตุผล ระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาประดิษฐ์
Decision support system in both business and industrial management; data
storage: data warehousing, data mining; decision support system design: group-based,
knowledge-based, and reason-based; intelligent systems for decision support: expert

๔๑

มคอ.๒

systems, artificial intelligence
วศคพ ๖๖๔ การเรียนรู้ของเครื่อง
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 664 Machine Learning
แนวคิดการเรี ย นรู้ ของเครื่ อง การเรียนรู้แบบอุปนัย การเรียนรู้ ต้นไม้ตัดสิ นใจ เครือข่าย
ประสาทเทียม การประเมินสมมติฐาน การเรียนรู้แบบเบย์ ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคานวณ การเรียนรู้โดย
ตัวอย่าง การเรียนรู้เซตของกฎ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ การรวมการเรียนรู้เชิงอุปนัยกับเชิงวิเคราะห์ การ
เรียนรู้เสริมความแกร่ง ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ การหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค
Machine learning concept, inductive learning, decision tree learning, artificial
neural networks, evaluating hypothesis, Bayesian learning, computational learning theory,
instance based learning, learning set of rules, analytical learning, combining inductive and
analytical learning, reinforcement learning, evolutionary algorithms, particle swarm
optimization
วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 678 Big Data Processing
ทฤษฎีและเทคนิควิธีการจัดการข้อมูลปริมาณมาก การจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ระบบแบบ
กระจายสาหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก การทาเหมืองข้อมูลปริมาณมาก ขั้นตอนวิธีและการติดตั้ง
ระบบแบบกระจาย การแสดงผลข้อมูลปริมาณมาก แนวโน้มและการประยุกต์ข้อมูลปริมาณมาก

Theory and techniques for managing big data; collecting big data; distributed
systems for big data processing; mining big data; algorithms and implementation of
distributed systems; big data visualization; trends and applications for big data
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม
๓ (๒-๒-๕)
EGCO 682 Human-Computer Interaction and Multimedia
ทฤษฎีป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิว เตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อ
การ
ประสานกับคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อ
ประสม การสร้างภาพใน ๒ มิติ และ ๓ มิติ การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน สื่อหลายมิติ การออกแบบและ
พัฒนาสื่อประสมบนเครือข่ายโลกโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

๔๒

มคอ.๒

Human-computer interaction theory, the effect of human behavior on the
user interface, design and development of the user interface using computer graphics and
multimedia, 2-dimension and 3-dimension visualization, creating virtual environment,
hypermedia, design and development of multimedia on World Wide Web using various tools
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพและการประยุกต์
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 684 Image Processing and Applications
การรับรู้ทางสายตา การแปลงเป็นเชิงเลขและการเข้ารหัสภาพ การแปลงภาพเป็นรูปแบบไม่
ต่อเนื่อง (เชิงเลข) การทาให้ภาพดีขึ้น การซ่อมแซมภาพ การปรับปรุงภาพที่เสื่อมจากการมีคอนทราสต่า ไม่ชัด
หรือมีสัญญาณรบกวน การบีบอัดภาพ การบีบอัดข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลภาพ การแยกส่วนภาพ การ
มองเห็นของเครื่องแบบฐานสอง การกลายสภาพ ตัวกระทาการในย่านใกล้เคียง การติดป้าย ลายผิง การแยก
พื้นที่ การสกัดคุณลักษณะ การจับคู่ภาพ การจับคู่ตัวแบบและระบบฐานความรู้วิทัศน์
Visual perception, digitization and coding of images, converting pictures to
discrete (digital) forms; image enhancement; image restoration, improving degraded lowcontrast, blurred, or noisy pictures; image compression, data compression used in image
processing; image segmentation; binary machine vision, morphology, neighborhood
operators, labeling, texture, region segmentation, feature extraction, image matching, model
matching and knowledge-based vision systems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วศคพ ๖๙๕ หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 695 Special Topics in Information Systems and Industrial Application
หั ว ข้ อ พิ เ ศษทางระบบสารสนเทศและการประยุ ก ต์ เ ชิ ง อุ ต สาหกรรม ที่ ม า ความส าคั ญ
โครงสร้างและแนวคิดหลัก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์
Special topics in Information Systems and Industrial Applications: background,
significance, structure and main concepts, related technology, applications
(๔) วิทยานิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๐)
EGCO 698 Thesis
การกาหนดข้อเสนอการวิจัยทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศ และ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม การดาเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปล

๔๓

มคอ.๒

ผลงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ การนาเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ
จริยธรรมสาหรับการเขียนและการเผยแพร่รายงาน
Identifying research proposal in Security and Digital Forensics, or Information
Systems and Industrial Applications; conducting research with ethics; data collection, analysis
and interpretation of results; writing thesis; presenting and publishing research results in
journals or conferences; ethics for writing and publishing report
(๕) สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
๖ (๐-๑๘-๐)
EGCO 697 Thematic Paper
การกาหนดข้อเสนอโครงการทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล หรือระบบสารสนเทศและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม การดาเนินโครงการอย่างมีจริยธรรม การเขียนและ การนาเสนอรายงาน
โครงการ จริยธรรมสาหรับการเขียนและการเผยแพร่รายงาน
Identifying Information Systems, Industrial Applications, or Security and Digital
Forensics project proposal; conducting project ethics; writing and presenting project report;
ethics for writing and publishing report

๔๔

มคอ.๒

๔๕

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ รศ.ดร. รังสิพรรณ มฤคทัต
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sc.
สต.บ.

Computer Science
Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Edinburgh, UK.
University of Edinburgh, UK.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๐
๒๕๓๘

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. ระบบสารสนเทศ
๒. การทาเหมืองข้อมูล
๓. การประมวลผลแบบกระจายและแบบขนาน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
โครงการวิจัย
รังสิพรรณ มฤคทัต. การหาตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์จากเอกลักษณ์ในการเขียน; สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ; ๒๕๕๖.
วารสารวิชาการนานาชาติ
Marukatat R. Matching entities by their Thai and English proper names. International Journal
of Information and Education Technology; 2011; 1(5):384-388.
วารสารวิชาการระดับชาติ
รังสิพรรณ มฤคทัต. การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทย ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้
ตัดสินใจ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; ๒๕๕๘; ๒๕:๑๐๓-๑๑๑.
ที่ประชุมวิชาการ
Marukatat R, Khongrod S. An evaluation of writeprint matching method to identify the
authors of Thai online messages, Proceedings of the 16th IEEE/ACS International
Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and
Parallel/Distributed Computing (SNPD 2015); June 2015; Takamatsu, Japan; pp. 193-197.
Marukatat R, Somkiadcharoen R, Nalintasnai R, Aramboonpong T. Authorship attribution
analysis of Thai online messages. Proceedings of the International Conference on
Information Science and Applications (ICISA 2014); May 2014; Seoul, Korea; pp. 1-4.

๔๖

มคอ.๒

ภาระงานสอนในปัจจุบัน
 หลักสูตรไทย
วศคพ ๒๑๓ กระบวนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม
วศคพ ๒๒๑ โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
วศคพ ๔๒๕ การทาเหมืองข้อมูล
 หลักสูตรนานาชาติ
EGCI 213 Programming Paradigms
EGCI 305 Statistics for Research in Computer Engineering
EGCI 425 Data Mining
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

สาขาวิชา

4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
๓ (๓-๐-๖)
๖ (๐-๑๘-๐)
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คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

สาเร็จการศึกษาจาก

๔๗

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.
กศ.บ.
ศ.บ.
วศ.บ.

นิวเคลียร์เทคโนโลยี
ฟิสิกส์
การคลัง
วิศวกรรมไฟฟ้า

มคอ.๒

สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๓๓
๒๕๒๘
๒๕๒๕
๒๕๒๗
๒๕๔๙

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. การรู้จาแบบ
๒. การสื่อสารไร้สาย
๓. การประยุกต์ระบบอัจฉริยะ (เซตคลุมเครือ รัฟเซต ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม อัจฉริยะฝูงมด)
๔. การทาเหมืองข้อมูล
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
โครงการวิจัย
พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล. การศึกษารวบรวมงานวิชาการด้านวิทยาการรหัสลับ (Cryptography)
ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม; คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.); ๒๕๕๖.
พิ ศิ ษ ฏ์ โภคารั ต น์ กุ ล . การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ถึ ง แนวทางการสร้ า งพลั ง งานทดแทนโดยเปลี่ ย นคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้ า; คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.); ๒๕๕๖.
พิ ศิ ษ ฏ์ โภคารั ต น์ กุ ล . การศึ ก ษาแนวทางเตื อ นภั ย น้ าท่ ว มโดยตรงผ่ า นระบบการสื่ อ สารและเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์; คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.); ๒๕๕๖.
พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล. การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด ๑ กิโลวัตต์จากพลังงานงานคลื่น ; การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย; ๒๕๕๔.

วารสารวิชาการนานาชาติ
Songneam N, Phokharatkul P, Kimpan C. Radial inverse force histrograms: a new feature
extraction for invariant image classification. International Journal of Information
Technology and Network Application (IJITNA), 2012; 2(2):45-53.

๔๘

มคอ.๒

Phaiboon S, Phokharatkul P. Sea waves power generation by using a permanent magnet
rotary generator drive: A case study in gulf of Thailand. Advanced Materials Research;
2012; vol. 433-440, pp. 1126-1131.
ที่ประชุมวิชาการ
Phokharatkul P. Grey model for short term interest rate predictions. The International
Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); October 2012; Pattaya,
Thailand.
Tanasanti J, Phokharatkul P, Buntilov V, Kanoksilapatham B. Thai insult detection system
based on linguistic features analysis, Proceedings of the 6th Symposium on Advances
in Science and Technology; March 2012; Kuala Lumpur, Malaysia.
Phokharatkul P, Phaiboon S. Control chart pattern classification using fourier descriptors and
neural networks. Proceeding of International Conference on Artificial Intelligence,
Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC); 2011; pp. 4587- 4590.
Seesaiprai S, Phaiboon S, Phokharatkul P. Path loss model for wireless sea wave energy
sensor network via pine forest around beach. Proceedings of the 3rd International
Conference on Knowledge and Smart Technologies; July 2011; Chonbury, Thailand;
pp. 19-22.
Phokharatkul P, Nantanitikorn K, Phaiboon S. Thai speech recognition using double filter
banks for basic voice commanding. Proceeding of International Conference on
Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering (CMCE); August 2010;
Changchun, China; pp.33-36.
Phokharatkul P, Yuenyong S. Mining sequential patterns using the integration of fuzzy logic
and graph search techniques. Proceedings of the 2nd International Conference on
Knowledge and Smart Technologies (KST 2010); July 2010; pp. 12-17.
Wasinphongwanit P, Phokharatkul P. Image retrieval using contour feature with rough set
method. Proceeding of International Conference on Computer, Mechatronics, Control
and Electronic Engineering (CMCE); August 2010; Changchun, China; pp. 349-352.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
 หลักสูตรไทย
วศคพ ๒๐๑ วิยุตคณิต
วศคพ ๒๐๒ วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
 หลักสูตรนานาชาติ
EGCI 461 Artificial Intelligence
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
๖ (๐-๑๘-๐)
๑๒ (๐-๓๖-๐)

๔๙

มคอ.๒

๓. ชื่อ ผศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Information Technology

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Queensland University, Australia

พ.ศ.
๒๕๕๑

๕๐

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

มคอ.๒

๒๕๔๔
๒๕๔๑

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. ความมั่นคงในระบบเครือข่าย
๒. วิทยาการเข้ารหัสลับ
๓. นิติวิทยาดิจิทัล
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
โครงการวิจัย
สุรทศ ไตรติลานันท์. USB Flash Drive for Digital Evidence Acquisition from Random Access
Memory (RAM) and Registry of Windows. National Research Council of Thailand
(NCRT); 2014.
สุรทศ ไตรติลานันท์. Research and Development of Information Security Assessment Scheme
for the Royal Thai Army. National Research Council of Thailand (NCRT); 2014.
สุรทศ ไตรติลานันท์. Developing Security System by using Risk Analysis Process in the Hospital’s
Information System. National Science and Technology Development Agency (NSTDA);
2013.
วารสารวิชาการ
Tritilanunt S, Tongsrisomboon A. Risk analysis and security management of IT information in
hospital. International Journal of Computer and Information Technology; 2014; 4(2).
ที่ประชุมวิชาการ
Tritilanunt S, Salakit T, Achwacheewanthornkul P. IP traceback system for denial-of-service
attacks. Proceedings of the International Conference on Information Science,
Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014); 2014; Japan.
Tritilanunt S, Thanyamanorot N, Ritdecha N. A secure authentication protocol using HOTP on
USB storage devices. Proceedings of the International Conference on Information
Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014); 2014; Japan.
Tongsrisomboon A, Tritilanunt S, Weerawat W. Case study: applying of security risk
assessment process for information system in hospital. Proceedings of the
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); 2012;
Thailand.
Ruangteerarit A, Tritilanunt S. Data acquisition and visualization on mobile phone for
investigation application. Proceedings of the International Computer Science and
Engineering Conference (ICSEC 2012); 2012; Thailand.

๕๑

มคอ.๒

Saengkaweelert P, Kitsawat N, Amornsan W, Wiraingam U, Tritilanunt S. Investigating and
analyzing internet browser evidence. Proceedings of the International Computer
Science and Engineering Conference (ICSEC 2012); 2012; Thailand.
Phruksa S, Poolsawasd K, Tritilanunt S. A web-based decision support system for eco
tourism planning: a case study of national park in Chiangmai province. Proceedings of
the 8th International Joint Conference on Computer Science and Software
Engineering (JCSSE 2011), May 2011; pp. 96-101.
Tritilanunt S, Sivakorn S, Juengjincharoen C, Siripornpisan A. Entropy-based input-output
traffic mode detection scheme for DoS/DDoS attacks. The 10th International
Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2010); 2010;
Japan.
Tritilanunt S. Performance evaluation of non-parallelizable client puzzles for defeating DoS attacks in
authentication protocols. The 24th Annual IFIP WG 11.3 Working Conference on Data and
Applications Security and Privacy (DBSec 2010); 2010; Italy.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
 หลักสูตรไทย
วศคพ ๔๗๖ วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงเครือข่าย
 หลักสูตรนานาชาติ
EGCI 100 Introduction to Computer Engineering
EGCI 372 Data Communicationand Computer Network
EGCI 476 Cryptography and Computer Security
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
วศคพ ๖๕๕ การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง
วศคพ ๖๗๗ นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๓ (๓-๐-๖)
1 (0-2-1)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๖ (๐-๑๘-๐)
๑๒ (๐-๓๖-๐)

๔. ชื่อ อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Electrical Engineering
Electrical Engineering
เคมีอุตสาหกรรม

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Wichita State University, USA.
Wichita State University, USA.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๑
๒๕๓๗

๕๒

มคอ.๒

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
๒. นิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics)
๓. การรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security)
๔. การทดสอบเจาะระบบ (System Penetration Testing)
๕. การวิเคราะห์มัลแวร์ (Malware Analysis)
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
ที่ประชุมวิชาการ
Pitaksirianan N, Wanichworanant N. Parallel keyword searching utilizing a CUDA GPU for
network forensics. Proceedings of the International Computer Science and
Engineering Conference (ICSEC 2012); 2012; Thailand.
ณัฐพล พุกหน้า, นภดล วณิชวรนันท์. รูปแบบขั้นตอนการค้นหาสายอักขระแบบขนานสาหรับด้านนิติวิทยา
ดิจิทัล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๗; นครปฐม; มีนาคม
๒๕๕๘.
ธีระพล สุขประไพพัฒน์, นภดล วณิชวรนันท์. โพรโตคอลเครือข่ายแบบผสมสาหรับการส่งข้อมูลแบบ
มัลติมีเดีย. Proceedings of the International Computer Science and Engineering
Conference (ICSEC 2012); 2012; Thailand.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
 หลักสูตรไทย
วศคพ ๒๑๒ เทคนิคการเขียนโปรแกรม
วศคพ ๒๕๒ การเขียนโปรแกรมระบบ
วศคพ ๓๙๑ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๑
วศคพ ๔๗๕ เทคโนโลยีระหว่างเครือข่าย ๒
 หลักสูตรนานาชาติ
EGCI 252 System Programming
EGCI 474 Internetworking Technologies I
EGCI 475 Internetworking Technologies II
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
๓ (๓-๐-๖)
๖ (๐-๑๘-๐)
๑๒ (๐-๓๖-๐)

๕๓

มคอ.๒

๕. ชื่อ อ.ดร. วศิน สุทธิฉายา
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๐

๕๔

มคอ.๒

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. วิทยาการรหัสลับ
๒. ทฤษฎีการคานวณทางคอมพิวเตอร์
๓. ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
๔. ความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ ๕ ปี
โครงการวิจัย
พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล, รังสิพรรณ มฤคทัต, สุรทศ ไตรติลานันท์, ทรงพล องค์วัฒนกุล, ธนัสนี
เพียร
ตระกูล, วศิน สุทธิฉายา, ชาญยุทธ ดิษฐศิริ . วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคม. สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม;
๒๕๕๘.
วารสารวิชาการนานาชาติ
Suttichaya V, Bhattarakosol P. Solving the learning parity with noise's open question.
Information Processing Letters; 2013; vol. 113, pp. 562-566.
Suttichaya V, Bhattarakosol P. Weight-adjusting strong distinguishing attack. International
Journal of Digital Content Technology and Its Applications; 2013; 7(7):145-154.
ที่ประชุมวิชาการ
Suttichaya V, Bhattarakosol P. The alternative approach for the strong distinguishing attack.
Proceedings of the 7th International Conference on Computing and Convergence
Technology (ICCCT 2012); December 2012; Seoul, Korea; pp. 527-531.

ภาระงานสอนในปัจจุบัน
 หลักสูตรไทย
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม
 หลักสูตรนานาชาติ
EGCI 201 Discrete Mathematics
EGCI 221 Data Structures and Algorithms
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย
วศคพ ๖๕๗ วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
4 (4-0-8)
4 (4-0-8)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๕๕

มคอ.๒

มคอ. ๒

๕๖

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา


ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง



๓. ทักษะทางปัญญา
หัวข้อ

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
วศคพ ๕๒๒ สถาปัตยกรรม
โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บและระบบ
ฐานข้อมูล
วศคพ ๕๗๑ หลักการการสื่อสาร
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
หมวดวิชาบังคับ
วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
และสัมมนา
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียน
โปรแกรมเพื่อการ
ประยุกต์ขั้นสูง
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔































๑

๒

๓

๑

๒

๓


















































๔

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓

















































๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓




มคอ. ๒

๕๗

๓. ทักษะทางปัญญา
หัวข้อ

กฎหมายกับ
กระบวนการยุติธรรม
ทางวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวน
ทางนิติวิทยา
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของ
เครือข่ายและ
การประเมินความเสี่ยง
หมวดวิชาเลือก

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓






































































๔

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓

วศคพ ๖๔๓



กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล (Security and Digital Forensics)
วศคพ ๖๒๗ การทดสอบเจาะ
โปรแกรมประยุกต์บน




เว็บ
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือ




นิติวิทยาเครือข่าย
วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาระบบ
ปฏิบัติการและระบบ




แฟ้มข้อมูล


































































































มคอ. ๒

๕๘

๓. ทักษะทางปัญญา
หัวข้อ

วศคพ ๖๕๕

วศคพ ๖๕๖
วศคพ ๖๕๗
วศคพ ๖๗๑
วศคพ ๖๗๕
วศคพ ๖๗๗

วศคพ ๖๗๘
วศคพ ๖๘๔

การจัดการ การกู้คืน
และการตรวจสอบ
หลักฐานดิจิทัล
นิติวิทยาอุปกรณ์
เคลื่อนที่
วิศวกรรมย้อนรอย
และการวิเคราะห์
มัลแวร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขั้นสูง
การทดสอบเจาะ
ระบบและการป้องกัน
นิติวิทยาดิจิทัลและ
การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์
การประมวลผลข้อมูล
ปริมาณมาก
การประมวลผลภาพ
และการประยุกต์

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑





























































๓

๔





































































































๒

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓













๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓








































มคอ. ๒

๕๙

๓. ทักษะทางปัญญา
หัวข้อ

วศคพ ๖๙๔

หัวข้อพิเศษทาง
ความมั่นคงและ
นิติวิทยาดิจิทัล

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒

๓







๒. ความรู้
๔

๑

๒

๓

๑









๒

๓

๔

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓


๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓













กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems and Industrial Applications)
วศคพ ๖๒๔
วศคพ ๖๒๕
วศคพ ๖๓๒
วศคพ ๖๔๒
วศคพ ๖๖๓
วศคพ ๖๖๔
วศคพ ๖๗๘
วศคพ ๖๘๒

การคานวณเชิงบริการ
การจัดเก็บและ
การค้นคืนสารสนเทศ
ระบบฝังตัวและ
การประยุกต์
การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์และ
ความเปลี่ยนแปลง
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
การเรียนรู้ของเครื่อง
การประมวลผลข้อมูล
ปริมาณมาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
และสื่อประสม























































































































































































































มคอ. ๒

๖๐

๓. ทักษะทางปัญญา
หัวข้อ

๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒

๓







วิทยานิพนธ์
วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
วศคพ ๖๙๗

วศคพ ๖๘๔
วศคพ ๖๙๕

การประมวลผลภาพ
และการประยุกต์
หัวข้อพิเศษทางระบบ
สารสนเทศและ
การประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม

สารนิพนธ์

๒. ความรู้
๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔



























































๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑
๒
๓

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓









































มคอ. ๒

๖๑

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ จัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยความยุติธรรม ชัดเจน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เคารพกฎระเบียบ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
๑.๔ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ อธิบายเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่ศึกษา พร้อมทั้งประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๒ เชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ
๓.๒ ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
๓.๔ วางแผนและผลิตผลงานวิชาการได้ด้วยวิธีทางการวิจัย
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ตัดสินใจดาเนินงานด้วยตนเอง รับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้
๔.๒ แสดงออกถึงทักษะความเป็นผู้นา ใช้ความรู้ในศาสตร์มานาเสนอกลุ่มในประเด็นที่เหมาะสม
๔.๓ เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
๕.๑ มีความชานาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๕.๒ ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ และคัดกรองข้อมูล เพื่อการศึกษาปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๕.๓ สรุปประเด็นและสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Core Values ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Integrity, Altruism
Determination
Harmony
Leadership, Altruism
Mastery
Mastery, Originality
Mastery, Harmony
Mastery
Mastery
Originality, Determination
Determination
Determination
Leadership
Harmony, Altruism
Mastery
Mastery
Mastery

๖๒

เอกสารแนบ ภาคผนวก ง
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
……………………………………………………………………………………
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ และมีการปรับปรุงแก้ไข โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่…………..
เมื่อวันที่.…………………………………
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเริ่มใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติ เป็น หลักสูตรภาคพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการเข้าศึกษาต่อของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีภาระงานประจา
๕.๒ เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน จากเดิมจัดการเรียนการสอนในวัน -เวลา
ราชการ เป็น จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
๕.๓ หมวดวิชาเลือก ปรับกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ (Information Systems) และกลุ่มวิชาการ
ประยุ กต์ ท างอุต สาหกรรม (Industrial Applications) เป็น กลุ ่ม วิช าระบบสารสนเทศและ
การประยุ กต์เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems and Industrial Applications)
๕.๔ ปรับโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก เพื่อรองรับการผลิตมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความชานาญใน ๒ ด้านหลัก คือ ด้านความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล และด้านระบบสารสนเทศ
และการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
๕.๕ เปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้าน
ความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล และด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม

๖๓

๕.๖ ปิดรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกับรายวิชาอื่น
๕.๗ ปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
วศคพ ๕๐๑ การวิเคราะห์เชิง ๓ (๓-๐-๖)
ตัวเลขประยุกต์
EGCO 501 Applied
Numerical
Analysis
วศคพ ๕๓๑ สถาปัตยกรรมระบบ ๓ (๓-๐-๖)
คอมพิวเตอร์
EGCO 531 Computer
System
Architecture
วศคพ ๕๒๒ สถาปัตยกรรม
๓ (๓-๐-๖)
โปรแกรมประยุกต์
บนเว็บและระบบ
ฐานข้อมูล
EGCO 522 Web Application
Architecture and
Database
System
วศคพ ๕๗๑ หลักการการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
EGCO 571 Principle of
Communications
and Computer
Networks

การเปลี่ยนแปลง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

๖๔
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
หมวดวิชาบังคับ (๒๑ หน่วยกิต)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

หมวดวิชาบังคับ (๒๑ หน่วยกิต)

วศคพ ๖๐๒ ระเบียบวิธีการวิจยั ๒ (๒-๐-๔)
EGCO 602 Research Methodology
วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๒๒ การทาเหมืองข้อมูล ๓ (๓-๐-๖)
EGCO 622 Data Mining
EGCO 622 Data Mining
วศคพ ๖๓๒ ระบบฝังตัวและ ๓ (๓-๐-๖)
การประยุกต์
EGCO 632 Embedded Systems
and Applications
วศคพ ๖๔๑ กฎหมายและ
๓ (๓-๐-๖)
จริยศาสตร์ในวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
EGCO 641 Law and Ethics in
Computer Engineering
วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๖๑ ระบบอัจฉริยะ
๓ (๓-๐-๖)
EGCO 661 Intelligent Systems
EGCO 661 Intelligent Systems
วศคพ ๖๗๒ วิทยาการรหัสลับ ๓ (๓-๐-๖)
และความมั่นคงบนเครือข่าย
EGCO 672 Cryptography and
Network Security
วศคพ ๖๗๔ ความมั่นคงของ
๓ (๓-๐-๖)
สารสนเทศและ
การจัดการความเสี่ยง
EGCO 674 Information Security
and Risk Management
วศคพ ๖๙๑ สัมมนา
๑ (๑-๐-๒)
EGCO 691 Seminar
วศคพ ๖๐๓ วิทยาระเบียบ
๓ (๓-๐-๖)
วิธีการวิจัยและสัมมนา
EGCO 603 Research Methodology
and Seminar
วศคพ ๖๑๑ เทคนิคการเขียน ๓ (๓-๐-๖)
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์
ขั้นสูง
EGCO 611 Programming Techniques
for Advanced Applications

ปิดรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ย้ายไปหมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
ปิดรายวิชา

ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
ควบรวมรายวิชาวศคพ ๖๐๒
และรายวิชา วศคพ ๖๙๑ เป็น
รายวิชาวศคพ ๖๐๓
รายวิชาใหม่

๖๕
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

-

วศคพ ๖๔๓ กฎหมายกับ
๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
กระบวนการยุติธรรม
ทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EGCO 643 Law and Justice Procedures
in Computer Engineering
Professional
วศคพ ๖๔๔ กระบวนการสืบสวน ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
ทางนิติวิทยา
EGCO 644 Forensics Investigation
Procedures
วศคพ ๖๗๖ ความมั่นคงของ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
เครือข่ายและการประเมิน
ความเสี่ยง
EGCO 676 Network Security and
Risk Assessment
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือก
๑. นักศึกษาแผน ก๒ เรียนวิชาเลือก
๑. นักศึกษาแผน ก๒ เรียนวิชาเลือก
คงเดิม
อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาในกลุ่ม อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาในกลุ่ม
วิชาเดียวกัน
วิชาเดียวกัน
๒. นักศึกษาแผน ข เรียนวิชาเลือกอย่างน้อย ๒. นักศึกษาแผน ข เรียนวิชาเลือกอย่างน้อย
๑๒ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน ๑๒ หน่วยกิต โดยเป็นวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต
อย่างน้อย ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ (Information กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์ ปรับควบรวมกลุ่มวิชาระบบ
Systems)
เชิงอุตสาหกรรม (Information Systems สารสนเทศ และกลุ่มวิชาการ
and Industrial Applications)
ประยุกต์ทางอุตสาหกรรม เป็น
กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วศคพ ๖๒๓ ระบบสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
วิสาหกิจ
EGCO 623 Enterprise Information System
วศคพ ๖๒๔การคานวณเชิงบริการ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๒๔การคานวณเชิงบริการ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
EGCO 624 Service-Oriented Computing EGCO 624 Service-Oriented Computing
วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและ
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและ ๓ (๓-๐-๖) ปรับคาอธิบายรายวิชา
การค้นคืนสารสนเทศ
การค้นคืนสารสนเทศ
EGCO 625 Information Storage and EGCO 625 Information Storage and
Retrieval
Retrieval

๖๖
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
-

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

วศคพ ๖๓๒ ระบบฝังตัวและ ๓ (๓-๐-๖) ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับ
การประยุกต์
และปรับคาอธิบายรายวิชา
EGCO 632 Embedded Systems
And Applications
วศคพ ๖๔๒ การจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๔๒ การจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
ซอฟต์แวร์และ
ซอฟต์แวร์และ
ความเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลง
EGCO 642 Software Project and
EGCO 642 Software Project and
Change Management
Change Management
วศคพ ๖๖๓ ระบบสนับสนุน ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๖๓ ระบบสนับสนุน ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
การตัดสินใจ
การตัดสินใจ
EGCO 663 Decision Support System EGCO 663 Decision Support System
วศคพ ๖๘๑ การประเมินสมรรถนะ ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
และการปรับแต่งระบบ
EGCO 681 Performance Evaluation
and System Tuning
วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ๓ (๒-๒-๕) วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ
และสื่อประสม
สื่อประสม
EGCO 682 Human-Computer
EGCO 682 Human-Computer
Interaction and Multimedia
Interaction and Multimedia
วศคพ ๖๘๓ การสร้างตัวแบบ ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
และการจาลองทางคอมพิวเตอร์
EGCO 683 Computer Modeling and
Simulation
วศคพ ๖๙๒ หัวข้อพิเศษใน
๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
ระบบสารสนเทศ
EGCO 692 Special Topic in
Information Systems

๖๗
รายวิชาในหลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Applications)

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
-

การเปลี่ยนแปลง
ปรับควบรวมกลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศ และกลุ่มวิชาการ
ประยุกต์ทางอุตสาหกรรม เป็น
กลุ่มวิชากระบบสารสนเทศและ
การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
ปรากฎในกลุม่ วิชาระบบ
สารสนเทศและการประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม

วศคพ ๖๒๕ การจัดเก็บและ
๓ (๓-๐-๖)
การค้นคืนสารสนเทศ
EGCO 625 Information Storage
and Retrieval
วศคพ ๖๖๒ ปัญญาประดิษฐ์ ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
และการรู้จาแบบ
EGCO 662 Artificial Intelligence
and Pattern Recognition
วศคพ ๖๖๔ การเรียนรู้ของเครื่อง ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๖๔ การเรียนรู้ของเครื่อง ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
EGCO 664 Machine Learning
EGCO 664 Machine Learning
วศคพ ๖๖๕ เครือข่ายประสาท ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
เทียมและการประยุกต์
EGCO 665 Artificial Neural Network
and Applications
วศคพ ๖๗๓ การคานวณแบบ ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
เคลื่อนที่และเครือข่าย
ตัวรับรู้แบบไร้สาย
EGCO 673 Mobile Computing and
Wireless Sensor Network
วศคพ ๖๘๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ๓ (๒-๒-๕)
ปรากฎในกลุม่ วิชาระบบ
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศและการประยุกต์เชิง
สื่อประสม
อุตสาหกรรม
EGCO 682 Human-Computer
Interaction and Multimedia
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
และการประยุกต์
และการประยุกต์
EGCO 684 Image Processing and
EGCO 684 Image Processing and
Applications
Applications

๖๘
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

วศคพ ๖๙๓ หัวข้อพิเศษใน ๓ (๓-๐-๖)
ปิดรายวิชา
การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
EGCO 693 Special Topics in
Industrial Applications
วศคพ ๖๗๘ การประมวลผล
๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
ข้อมูลปริมาณมาก
EGCO 678 Big Data Processing
วศคพ ๖๙๕ หัวข้อพิเศษทาง ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
ระบบสารสนเทศและการ
ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
EGCO 695 Special Topics in
Information Systems and
Industrial Application
กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาเชิงเลข กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
ปรับชื่อกลุ่มวิชาภาษาไทย
(Security and Digital Forensics)
(Security and Digital Forensics)
วศคพ ๖๕๑ การกระทาและวิธี ๓ (๒-๒-๕)
ปิดรายวิชา
ดาเนินการกับหลักฐาน
EGCO 651 Evidence Handling and
Procedure
วศคพ ๖๕๒ เทคนิคการกู้และ ๓ (๒-๒-๕)
ปิดรายวิชา
ตรวจสอบทางนิติวิทยา
เชิงเลข
EGCO 652 Digital Forensics
Recovery and Examination
Techniques
วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๕๓ เทคนิคและเครื่องมือ ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยและ
ทางนิติวิทยาเครือข่าย
นิติวิทยาเครือข่าย
ปรับคาอธิบายรายวิชา
EGCO 653 Network Forensics
EGCO 653 Network Forensics
Techniques and Tools
Techniques and Tools
วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาของระบบ ๓ (๒-๒-๕) วศคพ ๖๕๔ นิติวิทยาระบบ
๓ (๓-๐-๖) ปรับจานวนชั่วโมงบรรยาย
ปฏิบัติการและระบบ
ปฏิบัติการและระบบ
และปฏิบตั ิ ปรับคาอธิบาย
แฟ้มข้อมูล
แฟ้มข้อมูล
รายวิชาและปรับชื่อวิชา
EGCO 654 Operating System
EGCO 654 Operating System
ภาษาไทย
and File System Forensics
and File System Forensics

๖๙
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลง

วศคพ ๖๗๑ เครือข่าย
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๗๑ เครือข่าย
๓ (๓-๐-๖) ปรับคาอธิบายรายวิชา
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
EGCO 671 Advanced Computer
EGCO 671 Advanced Computer
Networks
Networks
วศคพ ๖๗๕ การทดสอบเจาะ ๓ (๒-๒-๕) วศคพ ๖๗๕ การทดสอบเจาะ ๓ (๓-๐-๖) ปรับจานวนชั่วโมงบรรยายและ
ระบบและการป้องกัน
ระบบและการป้องกัน
ปฏิบัติและปรับคาอธิบาย
EGCO 675 System Penetration
EGCO 675 System Penetration
รายวิชา
Testing and Prevention
Testing and Prevention
วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๘๔ การประมวลผลภาพ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม
และการประยุกต์
และการประยุกต์
EGCO 684 Image Processing and
EGCO 684 Image Processing and
Applications
Applications
วศคพ ๖๙๔ หัวข้อพิเศษใน
๓ (๓-๐-๖) วศคพ ๖๙๔ หัวข้อพิเศษทาง
๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาภาษาไทย
ความมั่นคงและนิติวทิ ยาเชิงเลข
ความมั่นคงและนิติวทิ ยาดิจิทัล
EGCO 694 Special Topics in Security EGCO 694 Special Topics in Security
and Digital Forensics
and Digital Forensics
วศคพ ๖๒๗ การทดสอบเจาะ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
EGCO 627 Web Application
Penetration Testing
วศคพ ๖๕๕ การจัดการ การกู้คนื ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทลั
EGCO 655 Digital Evidence Handling,
Recovery and Examination
วศคพ ๖๕๖ นิติวิทยาอุปกรณ์ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
เคลื่อนที่
EGCO 656 Mobile Device Forensics
วศคพ ๖๕๗ วิศวกรรมย้อนรอย ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
และการวิเคราะห์มลั แวร์
EGCO 657 Reverse Engineering and
Malware Analysis
วศคพ ๖๗๗ นิติวิทยาดิจิทลั และ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
การตอบสนองต่อเหตุการณ์
EGCO 677 Digital Forensics and
Incident Responses

๗๐
รายวิชาในหลักสูตรเดิม

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

-

การเปลี่ยนแปลง

วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

วศคพ ๖๗๘ การประมวลผลข้อมูล ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่
EGCO 678 Big Data Processing
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต

วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
EGCO 698 Thesis
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
๖(๐-๑๘-๐)
EGCO 697 Thematic Paper

วศคพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐) คงเดิม
EGCO 698 Thesis
สารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต
วศคพ ๖๙๗ สารนิพนธ์
๖(๐-๑๘-๐) คงเดิม
EGCO 697 Thematic Paper

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
๖.๑ แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชา
๑. ปรับพื้นฐาน
๒. บังคับ
๓. เลือก
๔. วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานฯ
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จานวนหน่วยกิต
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โครงสร้างใหม่
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๖.๒ แผน ข
หมวดวิชา
๑.
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ปรับพื้นฐาน
บังคับ
เลือก
สารนิพนธ์

จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานฯ
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