มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
CSC790/CSC791 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
36 /48 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่าน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชัน้ ปี ท่ี 2 เป็ นต้นไป
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
7 กรกฎาคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจยั และ/หรือการทาวิทยานิพนธ์และพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ท่ี
เป็ นพืน้ ฐานต่อการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสร้างผลงานทางวิชาการ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อปรับปรุงกระบวนการในการทาวิจยั ของนักศึกษาให้บรรลุตามเวลาทีก่ าหนด รวมไปถึงการพัฒนาวิธกี าร
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เขียน การค้นคว้าหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และจัดประชุมงานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา ตามคาอธิ บาย มคอ.2
แนวคิดด้านการวิจยั ขอบเขต เทคนิค อุ ปกรณ์ และระเบียบวิธ ีการสาหรับการวิจยั และพัฒนา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะตลอดการวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหา การค้นคว้า
และการพัฒนางานจริงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

สอนเสริ ม

การศึกษาด้วยตนเอง

–
–
–
ขึน้ อยูง่ านวิจยั
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ตามการนัดหมายของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
11. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
อย่างรอบรู้ ยุตธิ รรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปั ญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้
ข้อสรุปทีไ่ วต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
(2) ริเริม่ ในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณทีม่ อี ยูเ่ พื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผอู้ ่นื ใช้
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื
(3) แสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนทีก่ ว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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1.2 วิ ธีการสอน
- ให้คาแนะนาในการทาผลงานทาวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ผลงานวิชาการของผูอ้ ่นื
- ให้แนะนาเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมในการทาวิจยั
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ดูงานวิทยานิพนธ์และ/หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาในการอ้างอิงต่าง ๆ ในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทฤษฎีท่ี
สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจยั อย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับแนวหน้า
มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ใน
(3) มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ใน
ปั จจุบนั ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4)ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติทอ่ี าจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชา รวมทัง้ เหตุผลและการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดในอนาคต
2.2 วิ ธีการสอน
- การแนะนาวิธกี ารทาวิจยั ฝึกการเขียน การค้นคว้าผลงานอื่น ๆ ตามทีเ่ รียน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ดูงานวิทยานิพนธ์และ/หรือผลงานวิชาการของนักศึกษา การเขียน ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา จุดแต่ ละจุด
(1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์
และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปั ญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ทม่ี ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจยั สิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิมหรือเสนอเป็ นความรูใ้ หม่ทท่ี า้ ทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทัวไปหรื
่
อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปั ญหาทีซ่ บั ซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบตั กิ าร
ทางคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิค
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การวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ
3.2 วิ ธีการสอน
- วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ของผูอ้ ่นื รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาเอง
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ดูงานวิทยานิพนธ์และ/หรือผลงานวิชาการของนักศึกษา การเขียน ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาทีม่ คี วามซับซ้อน หรือความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ ่นื อย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้ง
และปั ญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพใน
การทางานของกลุ่ม
4.2 วิ ธีการสอน
- แนะนาวิธกี ารนาเสนอผลงานในกลุ่มวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สังเกตวิธกี ารนาเสนอผลงานทางวิชาการ
(5) ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ทุกจุด
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุป
ปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการ
และชุมชนทัวไป
่ โดยการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่
ตีพมิ พ์ทางวิชาการ รวมทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
5.2 วิ ธีการสอน
- นาหลักสถิตม
ิ าใช้ในผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือผลงานวิจยั
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ความเหมาะสมและความถูกต้องในการเลือกสถิตมิ าใช้ในงานวิทยานิพนธ์และ/หรือผลงานวิจยั
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
พบอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นระยะ ๆ ส่งรายงานความก้าวหน้า และ/หรือการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
การสอบวิทยานิพนธ์ขนั ้ สุดท้ายไม่เกินวันสุดท้ายของภาคการศึกษานัน้ ๆ
2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ที่

1

ผลการเรียนรู้*

1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.4,
4.1-4.4, 5.1, 5.2

วิ ธีการประเมิ น
 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในการสัมมนา
งานวิจยั
 ความคืบหน้าในการวิจยั
 การมีผลงานตีพมิ พ์ (ถ้ามี)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ไม่ม ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บทความและวารสารวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่ม ี
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิ น
ประเมิ นผล
ตลอดภาค
การศึกษา
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของแต่ละรายบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
- การติดตามการส่งและ present รายงานความก้าวหน้าภายในวันสุดท้ายของภาคการศึกษานัน้ ๆ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามข้อเสนอแนะ (ข้างต้น)
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