
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

ความเป็นมา 
หลักสูตรมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาศาสตร์ด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญหาการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าวิจยัหรือประเมินผลการวิจยัในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความตอ้งการบุคลากรของประเทศดา้นศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 
 
หลกัสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    เป็นหลักสูตร 2 ปี  (4 ภาค
การศึกษา) จ านวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต  เน้นสายวิชาการและ/หรือวิชาชีพ โดยมีตวัอยา่งแผนการศึกษา
ดงัน้ี 
 

จ านวน 36 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที ่1 
- Research Methodology in Computer Science  

(3 หน่วยกิต) 
- Seminar in Computer Science (3 หน่วยกิต) 
- Elective  (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่2 
- Elective  (3 หน่วยกิต) 
- Elective  (3 หน่วยกิต) 
- Thesis     (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่3 
- Elective (3 หน่วยกิต) 
- Elective (3 หน่วยกิต) 
- Thesis    (3 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที ่4 
- Elective (3 หน่วยกิต) 
-     Thesis   (6 หน่วยกิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elective Courses: 
 1.   Theory of Computation                       11. Data-Intensive Computing Systems 
 2.   Compiler Construction       12. Data Science 
 3.   Parallel Algorithms                        13. Hadoop 
 4.   Advanced Computer Graphics        14. Big Data Analytics 
 5.   Fuzzy Logic and Neural Networks       15. Advanced Networking 
 6.   Machine Learning            16. Network Performance Analysis 
 7.   Simulation Techniques           17. Software-Defined Network 
 8.   Advanced Database Systems        18. Computer Security Management 
 9.   Advanced Information Retrieval and Web Search  19. Attacks 
 10. Advanced Data Mining                     20. Internet of Things 

คณาจารย์ประจ า 
 1. รศ.ดร.กิตติชยั   ลวนัยานนท ์
  2. ผศ.ดร.กุลวดี    สมบูรณ์ววิฒัน์ 

3. ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแกว้ 
4. ผศ.ดร.ชลเมธ   อาปณิกานนท ์
5. ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ 
6. ผศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ 
7. รศ.ดร.นิพนธ์   เจริญกิจการ 
8. รศ.ดร.บวร   ปภสัราทร 
9. ผศ.ดร.บณัฑิต   วรรธนาภา 
10. ผศ.ดร.ประเสริฐ  คนัธมานนท ์
11. ผศ.ดร.พรชยั   มงคลนาม 

 12. ดร.พชัราภรณ์  ลวนัยานนท ์
 13. ดร.ไพรสันต ์  ผดุงเวยีง 
 14. ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
 15. ดร.วรรัตน์   กระทู ้
 16. ดร.วชิยั   เอ่ียมสินวฒันา 
 17. รศ.ดร.วเิชียร   ชุติมาสกุล 
 18. ดร.วทิิดา   จงศุภชยัสิทธ์ิ 
 19. ผศ.ดร.สุรีย ์   ฟูนิลกุล 
 20. ดร.อนุชาติ   ทศันวบูิลย ์
 21. ดร.อุมาพร   ศุภสิทธิเมธี 
 22. ดร.โอฬาร   โรจนพรพนัธ์ุ 
 23. Assoc.Prof.Dr.Jonathan Hoyin Chan 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาตรีสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร์หรือ 
    เทียบเท่า 
2. มีประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือคณาจารยป์ระจ า 
    หลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
3. มีคุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 
   บณัฑิตศึกษา 
 
 

วธีิการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
 โดยวธีิสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์ 
  ขอ้เขียนประกอบดว้ย 

 - ภาษาองักฤษตามแนว TOEFL 
 - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 

อตัราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 ค่าลงทะเบียน  หน่วยกิตละ    2,200 บาท 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ ปรับเปล่ียนตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
2. มีทุนเพชรพระจอมส าหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาตรีดีเด่น  
≥ 3.25 (รายละเอียด www4.sit.kmutt.ac.th) 

วนั เวลาเรียน 
              จนัทร์ – ศุกร์ 

บริการสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
1. หอ้งเรียนปรับอากาศ 
2. หอ้งท างานกลุ่มและหอ้งรับรองนกัศึกษา 
3. หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  
4. การบริการอินเทอร์เน็ต 
5. การบริการส่ือมลัติมีเดีย 
6. หลกัสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบติัเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป การจดัการ และบริการสังคม  
7. หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. หอ้งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
9. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
10. ศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษ 
11. หอ้ง VOIP 

 

http://www.sit.kmutt.ac.th/


รายละเอยีดการสอบ (ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลง) 

ขั้นตอน ภาคการศึกษาที ่2/2560 (รอบตุลาคม) 
1. สอบขอ้เขียน 
   -  ภาษาองักฤษ 

- วนัเสาร์ท่ี 14 ตุลาคม  2560 
    09.00-11.00 น. 

2. สอบสัมภาษณ์ - วนัเสาร์ท่ี 14 ตุลาคม  2560 
    (15.00 น.) 

4. ประกาศผลการสอบคดัเลือก - วนัเสาร์ท่ี 14 ตุลาคม  2560 
   (18.00 น.) 

 

จ านวนทีรั่บ 5  คน 
 

หมายเหตุ 
1. รับสมคัรทุกภาคการศึกษา 
2. วนั เวลา สถานท่ีสอบอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดดูรายละเอียดแนบทา้ยรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบและ

หรือประกาศทางคณะอีกคร้ัง 
3. กรณีตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อคณะ  

 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศพัท ์(02) 470-9849-50, (02) 470-9862 
โทรสาร (02) 872-7145 

E-mail: info@sit.kmutt.ac.th 
Web: https://www4.sit.kmutt.ac.th/ 

 

mailto:info@sit.kmutt.ac.th

