
 
 
 

 
 

 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

สารบัญ 
 หน*า 
หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป   

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร   1 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3.  วิชาเอก 1 
4.  จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7.  ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิด2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
9.  ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒิการศึกษา       
     ของอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11.  สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการ  
      วางแผนหลักสูตร 

4 

12.  ผลกระทบจากข2อ 11.1 และ 11.2 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข2อง
กับพันธกิจของสถาบัน   

5 

13.  ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอื่นที่เปBดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 6 

หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1.  ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 7 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร   

1.  ระบบการจัดการศึกษา 9 
2.  การดําเนินการหลักสูตร  9 
3.  หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน  12 

3.1  หลักสูตร 12 
3.1.1  จํานวนหน�วยกิต  12 
3.1.2  โครงสร2างหลักสูตร  12 
3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  13 
3.1.4  แผนการศึกษา  17 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  22 
3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 28 

 



 

สารบัญ (ต�อ) 
 หน*า 

3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย>    29 
4.  องค>ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ>ภาคสนาม (การฝFกงาน และสหกิจศึกษา) 31 
5.  ข2อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 31 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู* กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล  

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 33 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 34 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก

หลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
39 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต  

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ>ในการให2ระดับคะแนน 41 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 41 
3.  เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  42 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย�  

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 43 
2.  การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย>  43 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.  การกํากับมาตรฐาน 44 
2.  บัณฑิต  44 
3.  นักศึกษา   44 
4.  คณาจารย> 44 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 45 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 45 
7.  ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 47 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 48 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 48 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 49 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 49 

 



 

สารบัญ (ต�อ) 
 หน*า 
ภาคผนวก  ก   ข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 50 
ภาคผนวก  ข   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ�านความรู2ภาษาอังกฤษของนิสิต 
                     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 

62 

ภาคผนวก  ค  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ>และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผล 
                   การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

67 

ภาคผนวก  ง  คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 71 
ภาคผนวก  จ  ข2อเสนอแนะการวิพากษ>หลักสูตร 74 
ภาคผนวก  ฉ  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 77 
ภาคผนวก  ช  ภาระการสอนของอาจารย>ประจําหลักสูตร 90 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
 

หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ.2564 
Master of Engineering Program in Computer Engineering 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 
 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร : 0754 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer Engineering 

      

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร>) 
ช่ือย�อภาษาไทย  : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร>) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Computer Engineering) 
ช่ือย�อภาษาอังกฤษ : M.En. (Computer Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม�มี 
 

4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปf  
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 5.2 ภาษาท่ีใช* 
  ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข*าศึกษา 
รับนิสิตไทย และนิสิตต�างชาติที่สามารถใช2ภาษาไทยได2 

5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม�มี 

5.5 การให*ปริญญาแก�ผู*สําเร็จการศึกษา 
ให2ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร>) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2564 เปBดสอน ภาคการศึกษาต2น ปfการศึกษา 2564 
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 74(9/2563)  วันศุกร>ที่ 30เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่  

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร  
  ในการประชุมครั้งที่ 
 

7. ความพร*อมในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร2อมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ในปfการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด*หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร> หรืออาจารย>ในสถาบันการศึกษา 
8.2 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช2วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
8.3 นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต>ใช2วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
8.4 นักวิเคราะห>นโยบายและวางแผนที่ประยุกต>ใช2วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
8.5 เจ2าหน2าที่วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
8.6 นักวิเคราะห>และออกแบบระบบงานด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
8.7 นักเขียนโปรแกรมหรือผู2พัฒนาซอฟต>แวร>ประยุกต> 



 

 

3 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน�งและคุณวุฒิการศึกษา 
    ของอาจารย�ผู*รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตร
ประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน�ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป?ที่จบ 

1 นายธนา อุดมศรีไพบูลย>* 37399000xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

 

Ph.D. 
วศ.ม 

 
วศ.บ. 

Health, Engineering & Science
วิศวกรรมสารสนเทศ 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

University of Southern Queensland, Australia 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2560 
2548 

 
2545 

2 นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ* 35299000xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

Ph.D. 
วศ.ม 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2557 
2552 
2542 

3 นายสาคร เมฆรักษาวนิช* 35299004xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

 

ปร.ด 
วท.ม 

 
วศ.บ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  

2555 
2547 

 
2542 

 
  



 

 

 

4 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
  

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปZนต*องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากการที่จังหวัดพะเยาและกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย พะเยา แพร� น�าน)  
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการค2า การลงทุน และการท�องเที่ยวที่สามารถเช่ือมโยง

ไปสู�ประเทศเพื่อนบ2านหรือกลุ�มประเทศอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (GreatMaekongSubregion:GMS) 
ทําให2เกิดความต2องการความสามารถในการแข�งขันตามศักยภาพของพื้นที่ที่เน2นระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร พัฒนาแหล�งน้ํา ถนน สถาบันเกษตรกร การแปรรูปผลิตภัณฑ>ที่มุ�งเน2นเกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย> การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว กิจกรรมการท�องเที่ยว เพื่อสร2างอาชีพและสร2างรายได2  

การพัฒนาองค>ความรู2ทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ถือเป@นสิ่งจําเป@นสอดคล2องกับการผลิต

ผู�เช่ียวชาญด�านวิศวกรรมคอมพิวเตอร�ที่สามารถเสริมสร�างศักยภาพในการแข#งขันของอุตสาหกรรม

เป'าหมาย (S-Curve)กับนโยบาย “ประเทศไทย4.0”ของรัฐบาลที่มุ�งเน2นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด2วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ การพัฒนาองค>ความรู2ทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ดังกล�าวยัง

สอดคล2องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเรื่อยมาตั้งแต�ฉบับที่8(พ.ศ. 2540-2544) จนถึง

ฉบับที่12(พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย�างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบช�วยตัดสินใจ ระบบ

ความฉลาดทางการคํานวณ ระบบป{ญญาประดิษฐ> ระบบฐานข2อมูลขนาดใหญ� ระบบเหมืองข2อมูล และ 
การจัดการองค>ความรู2เพื่อใช2เป@นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตัวอย�างเช�น การพัฒนาระบบ Internet of Things การพัฒนาระบบตัดสินใจอย�างชาญฉลาดจาก

ฐานข2อมูลขนาดใหญ� การพัฒนาระบบแผนที่แบบ Real Time ร�วมกับการใช2เทคโนโลยีอวกาศและ

ภาพถ�ายดาวเทียมมาทําเหมืองข2อมูล ให2เป@นมาตรฐานที่ยอมรับร�วมกัน ดังนั้นจึงมีความจําเป@นจะต2องมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู2ความเช่ียวชาญในด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>อย�างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับ
ความต2องการดังกล�าว อีกทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาตามเป|าหมายยุทธศาสตร>
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ>มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ในสถานการณ>ป{จจุบัน จะเห็นได2ว�ามิติทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข2องเช่ือมโยงกับทุก
ภาคส�วน ซึ่งการแก2ป{ญหานั้นไม�สามารถแก2ไขได2โดยใช2ความรู2จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย�างเดียว 
ดังนั้นมีความจําเป@นต2องประยุกต>ใช2ความรู2ด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ซึ่งมีลักษณะเป@นสหวิทยาการใน
การแก2ป{ญหาด2วยเพื่อให2เกิดความเข2าใจ การยอมรับและการมีส�วนร�วมของชุมชนท2องถิ่น การ
ดําเนินการแก2ป{ญหา หรือป|องกันป{ญหานั้น ๆ จึงจะมีโอกาสสําเร็จลุล�วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
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วงกว2างต�อประชาชน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการจัดการกับข2อมูลหรือสารสนเทศที่มีจํานวนมากและ
หลากหลาย  
 หลักสูตรนี้ได2คํานึงถึงการเสริมสร2างความรู2ความเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                 
และวัฒนธรรมให2แก�นิสิต เพื่อให2มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              
ทางสังคมเข2ากับความรู2ทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> โดยใช2เทคโนโลยีที่กําลังได2รับความนิยม ได2แก� 
ระบบช�วยตัดสินใจ ระบบความฉลาดทางการคํานวณ ระบบป{ญญาประดิษฐ> ระบบฐานข2อมูลขนาด
ใหญ� ระบบเหมืองข2อมูล นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เน2นและส�งเสริมการใช2เทคโนโลยีด2าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร>ให2ทันต�อสถานการณ>การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม� ประกอบกับต2องมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร2อมด2วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังคํานึงถึงวัตถุประสงค>หลักของมหาวิทยาลัยด2วย ได2แก� (1) จัดการเรียนการสอนที่
เน2นให2นิสิตอยู�และเรียนอย�างมีความสุข จบไปมีงานทําและเป@นคนดีของสังคม (2) ทําการวิจัยที่เน2นการ
สร2างป{ญญารวมหมู� เคียงคู�ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน2นการใช2ป{ญญารวมหมู�เพื่อพัฒนาความ
เข2มแข็งของชุมชน (4) ทํานุบํารุงภูมิป{ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล2อมของท2องถิ่นสู�สากลเพื่อ
บริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดม่ันในธรรมาภิบาล 
 

12. ผลกระทบจากข*อ 11.1 และ 11.2 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข*องกับพันธกิจ     
ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบของสถานการณ>ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล�าว ผนวกกับ
การเปลี่ยนแปลงอย�างก2าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต�าง ๆ ทําให2จําเป@นต2องมีการพัฒนา
หลักสูตรให2มีความเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให2สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู2                     
และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย�างต�อเนื่องเพื่อให2มองเห็นแนวทาง
ในการนําความรู2ทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>มาใช2ประโยชน>ในงานด2านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
งานด2านสาธารณสุขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต2องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช�วยช้ีนําและขับเคลื่อนให2การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป@นไปในรูปแบบที่สอดคล2องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 
(1) ด*านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร>มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ตอบสนองต�อ
ผลกระทบจากสถานการณ>ภายนอกต�าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด2านการผลิตบัณฑิตด2วย
การพัฒนามหาบัณฑิตให2มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางป{ญญา มีทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคล 
มีความรับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย�างมีความสุข จบไปมีงานทําและเป@นคนดีของสังคม 
นอกจากนี้ส�งเสริมให2มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาด2วย 
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(2) ด*านการวิจัย 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร>มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร>นั้นเป@นศาสตร>เชิง

สร2างสรรค>ทางการคิดค2นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช�น ระบบป{ญญาประดิษฐ> ผนวกการสร2าง
ซอฟต>แวร>เช่ือมโยงกับฮาร>ดแวร>คอมพิวเตอร>ซึ่งเนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ>รวมไปถึงการศึกษา
ค2นคว2าด2วยตนเองของนิสิตจะมีความมีความสามารถนําไปแก2ไขป{ญหาพื้นที่หรือชุมชนค�อนข2างมาก ซึ่ง
นับว�าเป@นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด2านการวิจัยที่เน2นการสร2างป{ญญารวมหมู� เคียงคู�
ชุมชน 

(3) ด*านบริการวิชาการ 
 การตอบสนองของหลักสูตรต�อสถานการณ>ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด2านบริการ
วิชาการที่เน2นการใช2ป{ญญารวมหมู�เพื่อพัฒนาความเข2มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข2อวิทยานิพนธ>หรือ
การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองจะพัฒนาให2นิสิตนําองค>ความรู2ที่ ได2 ส่ังสมไปประยุกต>ใช2ในพื้นที่                 
และสร2างความเข2มแข็งให2แก�ชุมชน  

(4) ด*านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร>เพื่อตอบสนอง
ต�อสถานการณ>ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได2มีการคํานึงถึงการเสริมสร2างความรู2
ความเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให2แก�นิสิต เพื่อให2นิสิตสามารถบูรณาการมิติ
ทางสังคมเข2ากับความรู2ทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>เพื่อความเข2มแข็งของชุมชนและการทํานุบํารุง
ศิลปะ  และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส�งเสริมการใช2 เทคโนโลยีที่ ได2 รับความนิยมเช�น 
ป{ญญาประดิษฐ> หรือ บล็อกเชน เพื่อให2ทันต�อสถานการณ>การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม� เพื่อ
บริหารจัดการสิ่งแวดล2อมของท2องถิ่นอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
13. ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอื่นท่ีเปbดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปbดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปBดสอนโดยคณะศิลปศาสตร> 

               146700  ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6)  
   Intensive English for Graduate Studies 

13.2 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปbดสอนให*สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม�มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู�ภายใต2การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย>
ผู2รับผิดชอบหลักสูตร โดยให2การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปด2วยความเรียบร2อย บรรลุเป|าหมาย
รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค>และผลการเรียนรู2ของหลักสูตร         
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หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนานวัตกรสร2างสรรค>นวัตกรรมบูรณาการความรู2ทางด2านซอฟท>แวร> ฮาร>ดแวร> และ ระบบ
เครือข�ายเพื่อแก2ป{ญหาด2านดิจิทัลสู�ชุมชน 
 

1.2 ความสําคัญ 
ในป{จจุบันการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให2สอดคล2องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อช�วยขับเคลื่อน

การพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย�างเป@นระบบ เพื่อให2สามารถ
ปรับตัวเข2ากับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต2องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร>การพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ปfข2างหน2า รัฐบาลที่ได2กําหนดกลุ�มอุตสาหกรรมเป|าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร2าง
ผลกระทบสูงในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอย�างยั่งยืนไว2 
โดยมุ�งเน2นการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมใน 2 กลุ�มอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว�า Double S-Curve  
ดังนี้  

การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะเป@นการพัฒนานวัตกรรมในกลุ�มอุตสาหกรรม
ที่มีอยู�แล2วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช2ป{จจัยผลิต โดยการพัฒนานวัตกรรมในกลุ�ม
อุตสาหกรรมนี้จะส�งต�อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งประกอบด2วย 

1. อุตสาหกรรมยานยนต>แห�งอนาคต (Next-Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส>อัจฉริยะ (Smart Electronic) 
3. อุตสาหกรรมท�องเที่ยวระดับคุณภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต (Food for the Future) 
การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม� (New S-Curve) เพื่อสร2างให2เกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบสินค2าและเทคโนโลยีที่ก2าวหน2า ซึ่งคาดหวังว�าอุตสาหกรรมใหม�นี้จะเป@นกลไกสําคัญของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth engine) ในทศวรรษหน2า ซึ่งอุตสาหกรรมใหม� (New S-Curve) 5 กลุ�ม 
ได2แก� 

1. อุตสาหกรรมหุ�นยนต>เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics and Automation) 
2. อุตสาหกรรมการขนส�งและการบิน (Aviation) 
3. อุตสาหกรรมชีวภาพ : พลังงานและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5. อุตสาหกรรมการแพทย>และสุขภาพ (Medical Hub) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร>มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ�งเน2นให2เป@นผู2มีความรู2 ความสามารถ และทักษะทางด2านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร>สามารถศึกษาค2นคว2า วิเคราะห>ข2อมูล องค>ความรู2ได2ด2วยตนเองและสามารถทักษะได2
สอดคล2องกับความต2องการขององค>กร สามารถนําความรู2ไปประยุกต>ใช2งานได2อย�างมีประสิทธิภาพ 
และมีความคิดสร2างสรรค>สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย>การพัฒนาประเทศใน อุตสาหกรรม
ใหม� ในกลุ�ม อุตสาหกรรมหุ�นยนต>(Robotics and Automation) และ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital)สนับสนุนการพัฒนาองค>กรและประเทศชาตไิด2 
 

1.3 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให2มีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

1.3.1 เพื่อมีความรู2และทักษะด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ที่ประยุกต>ไปสู�การวิจัยและ
การแก2ป{ญหาในพื้นที่ได2อย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.3.2 เพื่อมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช2ความรู2และทักษะที่มีของตนเองในการ
ปฏิบัติงานที่เป@นประโยชน>ต�อองค>กรและส�วนรวม 

1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให2เป@นนวัตกรเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ> โปรแกรมหรือ
นวัตกรรมด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ที่สามารถนําไปใช2ประโชนย>ได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ�งชี้ 
1.พัฒนาหลักสูตรให2มีมาตรฐาน

ตามที่สกอ.กําหนดสอดคล2อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และความต2องการของผู2ที่
สนใจเรียน 

 
 
 
 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให2เป@นไป   
ตามมาตรฐานสากลและ   
สอดคล2องกับนโยบายของ   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2พัฒนาหลักสูตรให2
สอดคล2องกับมาตรฐาน
ของ สกอ. 

1.3 ศึกษาความต2องการและ
ความคิดเห็นของผู2ที่สนใจ
เรียน 

1.1หลักสูตรผ�านการเห็นชอบจาก 
สกอ. 

1 .2รายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผู2ที่สนใจเรียน 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต2องการ ผู2 ใ ช2
บัณฑิต 

 

2.แผนการพัฒนาการจัดการ   
เรียนการสอนที่เน2นผู2เรียน
เป@นสําคัญตามมาตรฐานผล
การเรียนรู2ของ สกอ. 

 

2.1พัฒนาอาจารย>ผู2สอนโดย   
เน2นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ และการเรียนรู2ด2วย
ตนเองของนิสิต 

2.1จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ  
พัฒนาอาจารย> ผู2สอน ในการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียน 
เป@นสําคัญ  

2.2ความพึงพอใจของอาจารย>และ 
นิสิตต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ที่
เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 

3.แผนการพัฒนานิสิตให2มี   
ความพร2อมในการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

3.1พัฒนาการเรียนรู2ของนิสิตให2
เป@นไปตามมาตรฐานสกอ. 

3.2 จัดการเรียนการสอนภาค 
ปฏิบัตโิดยเน2นให2นิสิตฝFก
ทักษะและความชํานาญ
อย�างเพียงพอ  

3.1แผนการพัฒนานิสิตให2มีความ 
พร2อมในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2ร2อยละของรายวิชาที่เน2นให2นิสิต
ฝFกทักษะและความชํานาญ 
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  หมวดท่ี 3 ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร*างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

เป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วยเรื่องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปfละ 2 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลา 
เรียนไม�น2อยกว�า15สัปดาห>ต�อภาคการศึกษาและอาจมีภาคฤดูร2อนซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม�น2อย
กว�า6สัปดาห>ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร2อน ต2องจัดการเรียนให2มีจํานวนช่ัวโมงต�อหน�วย
กิต ตามที่กําหนดไว2ในภาคการศึกษาปกตใินระบบ ทวิภาค 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร*อน 
  ไม�มี 

 

1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม�มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต2น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา 

2.2.1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งใน
ประเทศหรือต�างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2. เป@นผู2ที่มีสุขภาพร�างกายไม�เป@นอุปสรรคต�อการศึกษา 
2.2.3. ไม�เคยต2องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให2จําคุก เว2นแต�ความผิดที่

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.2.4. ไม�เคยถูกตัดช่ือออก หรือถูกไล�ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติและเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 

การคัดเลือกผู*เข*าศึกษา 

     เป@นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยาและที่แก2ไขเพิ่มเติม 
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2.3 ปeญหาของนิสิตแรกเข*า 
นิสิตส�วนมากขาดทักษะและพื้นฐานความรู2ด2านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานความรู2ด2าน

คอมพิวเตอร>ที่แตกต�างกัน 
2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพื่อแก*ไขปeญหา/ข*อจํากัดของนิสิตในข*อ 2.3 

บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป@นวิชาบังคับโดยไม�นับหน�วยกิตและมีหลักสูตร
ระยะสั้นสําหรับปรับพื้นฐานด2านคอมพิวเตอร> 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู*สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป? 
2.5.1 จํานวนนิสิตที่จะรับเข2าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1) 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต�ละป?การศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปfที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปfที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา   5 5 5 

 
2.5.2 จํานวนนิสิตที่จะรับเข2าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต�ละป?การศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปfที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปfที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา   10 10 10 

 
2.5.3 จํานวนนิสิตที่จะรับเข2าศึกษาตามการจัดการศึกษา แผน ข 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต�ละป?การศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปfที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปfที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา   20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ�าย 
ป?งบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 
1.1 หมวดเงินเดือน 
1.2 หมวดค�าจ2างประจํา 

3,357,018 
3,357,018 

- 

4,011,440 
4,011,440 

- 

4,705,126 
4,705,126 

- 

5,440,433 
5,440,433 

- 

6,175,740 
6,175,740 

- 

2. งบดําเนินการ 
2.1 หมวดค�าตอบแทน 
2.2 หมวดค�าใช2สอย 
2.3 หมวดค�าวัสดุ 
2.4 หมวดค�าสาธารณูปโภค 

1,400,000 
300,000 
800,000 
300,000 

- 

1,600,000 
300,000 

1,000,000 
300,000 

- 

1,700,000 
300,000 

1,000,000 
400,000 

- 

1,800,000 
400,000 

1,000,000 
400,000 

- 

1,900,000 
500,000 

1,000,000 
400,000 

- 

3. งบลงทุน 
3.1 หมวดครุภัณฑ> 

700,000 
700,000 

600,000 
600,000 

700,000 
700,000 

700,000 
700,000 

700,000 
700,000 

4. งบเงินอุดหนุน 
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
ตามแผน 

300,000 
300,000 

434,000 
434,000 

400,000 
400,000 

510,000 
510,000 

616,000 
616,000 

5. งบประมาณค�าใช2จ�ายต�อ
หัวต�อปf 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมรายจ�าย 5,787,018 6,675,440 7,505,126 8,480,433 9,421,740 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
�  แบบช้ันเรียน 
�  แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ>เป@นหลัก 
�  แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเป@นสื่อหลัก 
�  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส>เป@นสื่อหลัก (e – Learning) 
�  แบบทางไกลทางอินเทอร>เน็ต 
�  อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข*ามมหาวิทยาลัย 
                เป@นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย�ผู*สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต แยกเป@น 
แผน ก แบบ ก (1) ไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต 
แผน ก แบบ ก (2) ไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต 
แผน ข ไม�น2อยกว�า 36 หน�วยกิต 

3.1.2  โครงสร*างหลักสูตร 

 โครงสร2างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชาที่สอดคล2องกับที่กําหนดไว2ในเกณฑ>
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ�มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม� 
พ.ศ.2560 

แผน ก 
แบบ ก 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 

(2) 
แผน ข 

แผน ก 
แบบ ก 

(1) 

แผน ก 
แบบ ก 

(2) 
แผน ข 

1. งานรายวิชา(Course work)ไม�น*อยกว�า 
          1. หมวดวิชาเฉพาะ 
            1.2  กลุ�มวิชาเอกบังคับ 
            1.2. กลุ�มวิชาเอกเลือก  

 24 -  24 
 

18 
6 

30 
 

18 
12 

2. วิทยานิพนธ� 36 12  36 12 - 
3. การศึกษาค*นคว*าด*วยตนเอง   3-6  - 6 
4. รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต     (3) (3) 
หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น*อยกว�า 36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 

หมายเหตุ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให2เป@นไปตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ�านความรู2ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

 1) วิทยานิพนธ�     จํานวน 36 หน�วยกิต 
  239799 วิทยานิพนธ>       36 หน�วยกิต 
   Thesis 
 

 2) รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต   จํานวน     3 หน�วยกิต 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies 

 
  3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ  
  (ก) วิชาเอกบังคับ    จํานวน  18 หน�วยกิต 
  ประกอบด*วย      

239711  ความซับซ2อนและการวิเคราะห>ขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 
Complexity and Algorithm Analysis 

239712 สถาป{ตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร>และไมโครคอนโทรเลอร>  3(2-2-5) 
  Microprocessors and Microcontroller Architecture 
239713  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 
239714  วิศวกรรมอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

Internet of Things Engineering 
239715  เครือข�ายคอมพิวเตอร>สมัยใหม�     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 
239716 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
239717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar II 
239718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar III 

   
  



 

 

 

15

  (ข) วิชาเอกเลือก     
  ให*เลือกเรียนไม�น*อยกว�า    จํานวน 6 หน�วยกิต  

239721 การเรียนรู2เชิงลึกสําหรับการประมวลผลสัญญาณ   3(2-2-5) 

Deep Learning for Signal Processing 

239722 การประมวลผลภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 

Digital Image Processing 

239723 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศและเครือข�าย   3(2-2-5) 
Information System and Network Security 

239724 กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต>แวร>  3(2-2-5) 
Software Engineering Process and Management 

239725 วิศวกรรมหุ�นยนต>      3(2-2-5) 
Robotic Engineering 

239726 ป{ญญาประดิษฐ>และการเรียนรู2ของเครื่อง    3(3-0-6) 
Artificial Intelligence and Machine Learning 

239727 ระบบฐานข2อมูลบนการประมวลผลแบบคลาวด>   3(2-2-5) 
Database Systemson Cloud Computing 

239728 การวิเคราะห>ข2อมูลขนาดใหญ�     3(2-2-5) 
Big Data Analytic 

239729 หัวข2อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร>    3(2-2-5) 
Special Topics in Computer Engineering 

 
 2) วิทยานิพนธ�     จํานวน    12 หน�วยกิต 
  239799 วิทยานิพนธ>       12 หน�วยกิต 
   Thesis 
 

 3) รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต   จํานวน     3 หน�วยกิต 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.3.3 แผน ข 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ  
  (ก) วิชาเอกบังคับ    จํานวน 18 หน�วยกิต 
  ประกอบด*วย      

239711  ความซับซ2อนและการวิเคราะห>ขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 
Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาป{ตยกรรมและองค>กรคอมพิวเตอร>สมัยใหม�   3(2-2-5) 
  Modern Computer Architectures and Organizations 
239713  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 
239714  วิศวกรรมอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
  Internet of Things Engineering 
239715  เครือข�ายคอมพิวเตอร>สมัยใหม�     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 
239716 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
239717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar II 
239718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar III 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก     
  ให*เลือกเรียนไม�น*อยกว�า   จํานวน 12 หน�วยกิต 

239721  การเรียนรู2เชิงลึกสําหรับการประมวลผลสัญญาณ   3(2-2-5) 

Deep Learning for Signal Processing 

239722  การประมวลผลภาพดิจิทัล     3(2-2-5) 

Digital Image Processing 

239723 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศและเครือข�าย   3(2-2-5) 
Information System and Network Security 

239724 กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต>แวร>  3(2-2-5) 
Software Engineering Process and Management 

239725 วิศวกรรมหุ�นยนต>       3(2-2-5) 
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Robotic Engineering 

239726 ป{ญญาประดิษฐ>และการเรียนรู2ของเครื่อง    3(3-0-6) 
Artificial Intelligence and Machine Learning 

239727 ระบบฐานข2อมูลบนการประมวลผลแบบคลาวด>   3(2-2-5) 
Database Systemson Cloud Computing 

239728 การวิเคราะห>ข2อมูลขนาดใหญ�     3(2-2-5) 
Big Data Analytic 

239729 หัวข2อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร>    3(2-2-5) 
Special Topics in Computer Engineering 

 

   2) การศึกษาค*นคว*าด*วยตนเอง   จํานวน 6 หน�วยกิต 
 239798 การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง     6 หน�วยกิต 
   Independent study 
 

 3) รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต   จํานวน     3 หน�วยกิต 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)  
 

ช้ันป?ท่ี 1 
ภาคการศึกษาต*น 

 239799 วิทยานิพนธ>       9 หน�วยกิต 
   Thesis 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies      (ไม�นับหน�วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
239799 วิทยานิพนธ>       9 หน�วยกิต 

   Thesis 
 

รวม 9 หน�วยกิต 
 

ช้ันป?ท่ี 2 
ภาคการศึกษาต*น 

239799 วิทยานิพนธ>       9 หน�วยกิต 
   Thesis 
 

รวม 9  หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
  239799 วิทยานิพนธ>       9 หน�วยกิต 

  Thesis 
   

รวม 9  หน�วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  
 

ช้ันป?ท่ี 1 
ภาคการศึกษาต*น 

  
239711  ความซับซ2อนและการวิเคราะห>ขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 
239712 สถาป{ตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร>และไมโครคอนโทรเลอร>  3(2-2-5) 
  Microprocessors and Microcontroller Architecture 
239713  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies      (ไม�นับหน�วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

239714  วิศวกรรมอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
  Internet of Things Engineering 
239715  เครือข�ายคอมพิวเตอร>สมัยใหม�     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 
239716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 
 

รวม 7 หน�วยกิต 
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ช้ันป?ท่ี 2 
ภาคการศึกษาต*น 

 
239799 วิทยานิพนธ>       6 หน�วยกิต 

   Thesis 
23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 
239717 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 
 

รวม 10 หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
   
 237799 วิทยานิพนธ>       6 หน�วยกิต 

  Thesis 
23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 
239718 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 
    

รวม 10   หน�วยกิต 
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 3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ช้ันป?ท่ี 1 
ภาคการศึกษาต*น 

  
239711  ความซับซ2อนและการวิเคราะห>ขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 
239712 สถาป{ตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร>และไมโครคอนโทรเลอร>  3(2-2-5) 
  Microprocessors and Microcontroller Architecture 
239713  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
   Intensive English for Graduate Studies      (ไม�นับหน�วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

239714  วิศวกรรมอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
  Internet of Things Engineering  
239715 เครือข�ายคอมพิวเตอร>สมัยใหม�     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 
239716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 
 

รวม 7 หน�วยกิต 
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ช้ันป?ท่ี 2 
ภาคการศึกษาต*น 

 
239798 การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง     3 หน�วยกิต 

   Independent study 
23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 
23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 
239717   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 
 

รวม 10 หน�วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
   

239798 การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง     3 หน�วยกิต 
   Independent study 
 23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 
   Major Elective 
 23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 
   Major Elective 

239718   สัมมนา 3       1(0-2-1) 
Seminar III 

    

รวม 10   หน�วยกิต 
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3.1.5คําอธิบายรายวิชา 
 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข*มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)
  Intensive English for Graduate Studies         (ไม�นับหน�วยกิต) 
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ�าน การอ�านและการเขียนเชิงวิเคราะห>และ
วิจารณ> การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย�างมีวิจารณญาณต�อบท
อ�านโดยการพูดและการเขียน การใช2เทคโนโลยีและฐานข2อมูลอิเล็กทรอนิกส>เพื่อแสวงหาความรู2
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข2อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ2างอิงและการเขียนอ2างอิง  

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 
writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and 
writing, using technology and electronic database, citation system and writing citation 
    

239711 ความซับซ*อนและการวิเคราะห�ข้ันตอนวิธี    3(3-0-6) 
Complexity and Algorithm Analysis 

   ขั้นตอนวิธีการคํานวณ การวิเคราะห>ขั้นตอนวิธี ความซับซ2อนของขั้นตอนวิธี ยุทธวิธี
ของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบกระจายและการประยุกต>ใช2ประเภทของความซับซ2อน การลดทอนของ
ความซับซ2อน รูปแบบป{ญหาเอ็นพี  
   Basic computability theory, computing algorithms, algorithmic analysis, algorithmic 
complexity, algorithmic strategies, distributed algorithms and applications, complexity classes, 
complexityreduction,  NP-problems  
 

239712 สถาปeตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร�และไมโครคอนโทรเลอร� 3(2-2-5) 
  Microprocessors and Microcontroller Architecture 
   เทคโนโลยีในป{จจุบันของของไมโครคอมพิวเตอร>และไมโครคอนโทรเลอร> สถาป{ตยกรรม
แบบ 8 บิตและ 16 บิต ชุดคําส่ังและทรัพยากร การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร>และไมโครโปรเซสเซอร> 
การจัดการหน�วยความจํา เทคนิคการเช่ือมต�อ บัส และโปรโตคอล ไปยังหน�วยประมวลผลทางคณิตศาสตร> 
วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร>และตัวเลขจํานวนมาก วิธีการควบคุมทางฟ{ซซี่ การออกแบบและควบคุม
ความเสถียรและส�วนเกินของงานสําหรับการประมวลผลของซีพียูแบบหลายตัว วิธีการเลือกภาษาโปรแกรม
และประเด็นต�าง ๆ การออกแบบการทํางานร�วมกันระหว�างฮาร>ดแวร>และซอฟต>แวร> คุณธรรมและจริยธรรมใน
การออกแบบงานสําหรับไมโครคอนโทรเลอร>และไมโครคอมพิวเตอร> 
   Cutting-edge of Microprocessor and Microcomputer, 8-bit and 16-bit 
Architectures, Instruction Sets and Resources, Microcontroller and Microprocessor Design Scenarios, 
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Memory Organizations, Interfacing Techniques, Buses and Protocols, to Computer Arithmetic, 
Multi-byte Arithmetic and Numerical Techniques, Fuzzy Control Techniques, Reliability, 
Redundancy and Multi-processor Applications, Selected Programming Techniques and Issues, 
Hardware and Software Design, Ethics and Professionalism in Microcontroller and Microcomputer 
Design 

 
239713 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 
   วิธีวิจัย การวิจารณ>วรรณกรรม เครื่องมือการวิจัย การวางแผนการวิจัย การออกแบบ
การ วิจัย วิธีวิเคราะห> การนําเสนอรายงานวิจัย  การตีพิมพ>งานวิจัย และ การศึกษากรณีศึกษา 
   Research methods, literature review, research tools, research planning, research 
design, analysis methods, presentation of research report, research publishing and case studies 
 

239714วิศวกรรมอินเทอร�เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5) 
 Internet of Things Engineering 

 ความรู2เบื้องต2นสําหรับอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีและงานวิจัยในป{จจุบัน ของ
อินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบบนชิปประมวลผล อุปกรณ>อิเล็กทรอนิกส> และซอฟต>แวร>สําหรับอินเทอร>เน็ต
ของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร> การประมวลผลบนคลาวด> โพรโทคอล ของอินเทอร>เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร2สาย  ความปลอดภัย และ การบํารุงดูแลรักษา 
  Introduction to Internet of Things, state of the art in IoT technology, system on chip 
(SoC), electronics and software for IoT, sensors, cloud computing for IoT, IoT protocols, wireless 
communications technology, security, and maintainability. 

 
239715 เครือข�ายคอมพิวเตอร�สมัยใหม�     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 
เทคโนโลยีเครือข�ายสมัยใหม� โพรโทคอลเครือข�ายขั้นสูง ความม่ันคง การประเมิน

ประสิทธิภาพและการบริหารเครือข�าย เครือข�ายไร2สายและการสื่อสารเคลื่อนที่ ซอฟต>แวร>กําหนด
เครือข�าย ศึกษาและสังเคราะห>บทความวิจัยด2านเครือข�าย 

Modern networking technologies, advanced networking protocols, security, 
performance evaluation and management, wireless networks and mobile communication, software 
defined network, study and synthesize networking research papers 
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239721  การเรียนรู*เชิงลึกสําหรับการประมวลผลสัญญาณ    3(2-2-5)  
Deep Learning for Signal Processing 

   หลักการเบื้องต2นของการเรียนรู2เชิงลึกทฤษฎีการเรียนรู2เชิงลึก การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การรู2จําเสียง การจําแนกวัตถุ การตรวจหาวัตถุ การตรวจสอบใบหน2า การเรียนแบบ
เสริมกําลัง 
  Foundations of deep learning, deep learning theory, natural language processing, 
speech recognition, object classification, object detection, face verification, deep reinforcement 
learning. 
 

239722  การประมวลผลภาพดิจิทัล       3(2-2-5)  
Digital Image Processing 

   หลักการเบื้องต2นของการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพ การประมวลผลภาพสี การแยกบริเวณรูปภาพ การประยุกต>ใช2งานการ
ประมวลผลรูปภาพ  
   Digital image fundamentals, image transform, image enhancement, image 
restoration, color image processing, image segmentation, image processing application. 
 

239723ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข�าย    3(2-2-5) 
Information System and Network Security 
นโยบายความม่ันคงระบบสารสนเทศภัยคุกคามและช�องโหว� โครงสร2างพื้นฐานความ

ม่ันคงของเครือข�ายและช�องทางการสื่อสารการเข2ารหัสข2อมูล การควบคุมการเข2าถึงการพิสูจน>ตัวตน
การบริหารความเสี่ยงและการกู2คืนมาตรฐานความม่ันคง กฏหมายและจริยธรรม กรณีศึกษาและ
ตัวอย�าง 

Information system security policy, threats and vulnerabilities security 
infrastructure, network and communication channel security, data encryption, access control, 
authentication, risk management and recoveries, standards, Law and Ethics, case studies and 
examples. 

 
239724 กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต�แวร�   3(2-2-5) 

Software Engineering Process and Management 
   หลักการวิศวกรรมซอฟต>แวร> ความต2องการและข2อกําหนดของซอฟต>แวร> วิศวกรรม
ความต2องการ การออกแบบซอฟต>แวร> การทวนสอบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล และการ



 

 

 

27

ทดสอบซอฟต>แวร> การบํารุงรักษาซอฟต>แวร> ตัววัดซอฟต>แวร> และการบริหารจัดการโครงการ
ซอฟต>แวร> 
   Principles of software engineering; software requirements and 
specifications;requirement engineering; software designs; software verification, validation and 
testing; software maintenance;software metrics; and software project management 
 
239725 วิศวกรรมหุ�นยนต�        3(2-2-5) 
 Robotic Engineering 

 ประวัติและงานวิจัยในป{จจุบันของหุ�นยนต> ขอบเขตการทํางานของหุ�นยนต> การส�งผ�าน
กําลังงานไฟฟ|า หัวขับวาล>วแบบใช2แรงดันอากาศ ระบบไมโครโปรเซ็สเซอร>และอิเล็กทรอนิกส> 
กลศาสตร> ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร>ต�าง ๆ  มอเตอร> อุปกรณ>เครื่องจักร การเรียนรู2ของเครื่องจักร 
การจัดการน้ําหนักบรรทุก การเรียนรู2จําสภาพพื้นที่ ฟ{งก>ช่ันการวางตําแหน�งและการเคลื่อนที่ของ
หุ�นยนต> ระบบควบคุมไฮโดรลิค นิวเมติกส> และวงจรไฟฟ|า การโปรแกรมคอมพิวเตอร>แบบเรียล>ไทม> 
กระบวนการในการสร2างภาพวาดทางเทคนิคของหุ�นยนต>ด2วยการใช2ซอฟต>แวร> 

 The State of the Art in Robotic Engineering, The Concepts of Work Envelope, Power 
Transmission, Pneumatic Actuators, Microprocessor Systems Combined with Electronics, Mechanics, 
Sensor Performance, Motors, Mechanical Components, Machine Learning, Payload Manipulation, 
Landmark Updates, Positioning and Motion Functions of Robots, Electrical, Pneumatic and Hydraulic 
Control Systems, Real-time Programming, Computer-Aided Drafting and Design (CADD) 
    

239726 ปeญญาประดิษฐ�และการเรียนรู*ของเครื่อง    3(3-0-6) 
Artificial Intelligence and Machine Learning 
แนวคิดพื้นฐานทางด2านป{ญญาประดิษฐ>, การเรียนรู2แบบรู2คําตอบ อยู�ก�อนเรียนรู2และรู2

คําตอบหลังเรียนรู2, ตรรกศาสตร>ฟ{ซซี, การเรียนรู2แบบต2นไม�ตัดสินใจ, โครงข�ายเซลล>ประสาท, วิธีการ
เพื่อนบ2านใกล2ที่สุด, การลดมิติของข2อมูล, คลัสเตอร>, เคอร>นัลของเครื่อง, การออกแบบระบบการ
เรียนรู2ของเครื่อง, ซัพพอร>ตเวกเตอร>แมชชิน, ทฤษฎีความไม�แน�นอนและความน�าจะเป@น, การให2เหตุผล
ที่เป@นไปได2ทางด2านป{ญญาประดิษฐ>, ข�ายงานเบย>, การเรียนรู2ทางสถิติ. การเรียนรู2ของเครื่องขนาดใหญ� 
Foundation of artificial intelligence;supervised and unsupervised learning; fuzzy logic, decision tree 
learning; neural networks; nearest neighbour methods; dimensionality reduction; clustering; kernel 
machines; machine learning system design;  support vector machines; uncertainty and probability 
theory; probabilistic reasoning in AI; Bayesian networks; statistical learning; ; Large Scale Machine 
Learning, 
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239727 ระบบฐานข*อมูลบนการประมวลผลแบบคลาว�ด   3(2-2-5) 
   Database Systems on Cloud Computing 
   ระบบฐานข2อมูลบนการประมวลผลแบบกลุ�มเมฆ ฐานข2อมูลแบบกึ่งโครงสร2าง 
ฐานข2อมูลNoSql ฐานข2อมูลเชิงเวลา และฐานข2อมูลแบบสตรีม การประมวลผลคิวรี การประมวลผล
ข2อมูลแบบสตรีม การทําดัชนี การวางแผนการดําเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของคิวรี การสร2าง
วัตถุสําหรับวิวและการบํารุงรักษาวิว การเก็บข2อมูลที่ปรับขนาดได2เช�น ฐานข2อมูลแบบกระจายและ
ระบบแฟ|มข2อมูล การจัดเก็บข2อมูลที่เน2นแถวและเน2นคอลัมน> การเก็บข2อมูลแบบกุญแจ-ค�าที่ปรับขนาด
ได2 การควบคุมการทํางานพร2อมกัน การกู2คืนของข2อมูล 
   Database systems on cloud computing,semi-structured,Nosql, temporal, and 
stream databases;query processing,data stream processing, indexing, query execution plans and 
optimization,view materialization and maintenance, scalable data stores,distributed databases and 
filesystems, row-oriented and column-oriented storage, scalable key-value stores; 
concurrencycontrol; data recovery 
 
239728 การวิเคราะห�ข*อมูลขนาดใหญ�    3(2-2-5) 
 Big Data Analytic 

 แนวคิดเกี่ยวกับฐานข2อมูลขนาดใหญ�และการวิเคราะห>ข2อมูล กระบวนการเตรียมข2อมูล 
การวิเคราะห>งาน การจําแนกและการทํานาย การจัดกลุ�ม การจัดกลุ�มขั้นตอนวิธีชุดข2อมูลที่เกิดขึ้นบ�อย 
การสร2างกฎและความสัมพันธ> รายการความสัมพันธ> การจับคู�และการทําเหมืองข2อมูลลําดับเหตุการณ 
การวิเคราะห>การถดถอย การสร2างทรรศนะภาพข2อมูลอัลกอริทึมจักรกลเรียนรู2ยุคใหม� 

 Big dataconcepts and data analytic, data preparation process, data 
analysis,classification and prediction, clustering, frequent itemset algorithms, association and rule 
generation, correlated items, matching and mining event sequences, regression analysis, data 
visualization,modern machine learning algorithms 
 

239729 หัวข*อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร�  3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Engineering 
   การกําหนดประเด็นหัวข2อที่สนใจหรือที่เป@นป{จจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข2อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> การค2นคว2า การรวบรวมข2อมูล การวิเคราะห>และการสังเคราะห> การนําเสนอ 
การอภิปรายและตอบข2อซักถาม 
                   Selecting interesting in computer engineering, studying, collecting data, analyzing 
and synthesizing, presenting, discussing and answering question 



 

 

 

29

239716 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 Seminar I 
 การสืบค2น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข2อมูล การสํารวจป{ญหา จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย> การนําเสนอ การอภิปรายและการตอบข2อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข2อที่สนใจในด2านการ
วิจัยทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

searching, literature review, data collection, problem survey, human research 
ethics, presentation, discussion and answering questions on interesting topics in the field of 
computer engineering research 

 
239717 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

 Seminar II 
 การวิเคราะห>และการสังเคราะห> เทคนิคการเขียนหัวข2อวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม

สําหรับการแก2ป{ญหา การนําเสนอผลการวิเคราะห>สังเคราะห>ป{ญหาแนวทางในการแก2ป{ญหาในด2าน
การวิจัยทางด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
  Analyzing and synthesizing, academic technical writing,innovation developmentfor 
solving problem, presentation analyzing and synthesizing problem incomputer engineering research 

 
239718 สัมมนา 3        1(0-2-1) 

 Seminar III 
 การผลิตสื่อในการนําเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและการ

อภิปรายผลงานวิจัยทางด2านด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
 Creation of media for research presentation, report writing, presentationand 

discussion on the results of research done in computer engineering  
 

239798 การศึกษาค*นคว*าด*วยตนเอง     6 หน�วยกิต 
  Independent study 
 การค2นคว2า การรวบรวมข2อมูล การวิเคราะห>และสังเคราะห> การเขียนรายงาน การ
นําเสนอ และการอภิปรายในหัวข2อทางการประยุกต>วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 
discussing in appliedcomputer engineering 
 

239799 วิทยานิพนธ�       12 หน�วยกิต 
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 Thesis 
 การสรรค>สร2างกระบวนการองค>ความรู2จากนวัตกรรมด2วยกระบวนการวิจัยอย�างเป@น
ระบบโดยบูรณาการความรู2ทางด2านซอฟต>แวร> ฮาร>ดแวร> และระบบเครือข�าย เพื่อแก2ป{ญหาด2านดิจิทัล
ในระดับชุมชมสู�นานาชาติ พร2อมทั้งการตีพิมพ>เผยแพร�ผลงานดังกล�าวในหัวข2อที่เกี่ยวข2องกับการสร2าง
นวัตกรรมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
 The creation of innovative knowledge methods through a systematic research 
process by integrating the knowledge of software, hardware and networking for solving the digital 
problems at a local community by international standards. Focusing on the publishing of research 
on topics related to build the creator of computer engineering innovation. 

 
ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 
 ประกอบด2วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป@น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก 
  ตัวเลขประจําสาขาวิชา 
   239 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง 
  เลขหลักร2อย :  แสดงระดับบัณฑิตศึกษา 
   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมู�ในสาขาวิชา 

1 หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะบังคับ 
2 หมายถึง  กลุ�มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
9 หมายถึง  การค2นคว2าด2วยตนเอง/วิทยานิพนธ> 

  เลขหลักหน�วย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา  
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หมายเหตุ *อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒิของอาจารย� 
3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป?ที่จบ 

1 นายธนา อุดมศรีไพบูลย>* 37399000xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

 

Ph.D. 
วศ.ม 
วศ.บ. 

Health, Engineering & Science
วิศวกรรมสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

University of Southern Queensland, Australia 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2560 
2548 
2545 

2 นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ* 35299000xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

Ph.D. 
วศ.ม 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2557 
2552 
2542 

3 นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ|า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2553 
2547 
2542 

4 นายสาคร เมฆรักษาวนิช* 35299004xxxxx ผู2ช�วย 
ศาสตราจารย> 

 

ปร.ด 
วท.ม 
วศ.บ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล2าเจ2าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  

2555 
2547 
2542 

5 นางสาวจิราพร ไชยวงศ>สาย 15299000xxxxx อาจารย> ปร.ด. 
วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ|าและคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมไฟฟ|า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2552 
2549 

6 นายนราศักดิ์ บุญเทพ 35606000xxxxx อาจารย> ปร.ด 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ|าและคอมพิวเตอร> 
วิศวกรรมไฟฟ|า 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล2าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 
2552 
2549 
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3.2.2 อาจารย�พิเศษ  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป? 

1 นายวีรพันธุ�  ศิริฤทธิ์ ผู2ช�วยศาสตราจารย> วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า เอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

2553 
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4. องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝyกงานหรือสหกิจศึกษา) 
-ไม�มี- 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู*ของประสบการณ�ภาคสนาม  
–ไม�มี-  

4.2. ช�วงเวลา  
–ไม�มี-  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
–ไม�มี- 

 

5. ข*อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
แนวคิดด2านการวิ จัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ> และระเบียบวิธีการสําหรับการวิ จัย                         

ด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร> การดําเนินการส�งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต>
ความรู2 พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก2ไขป{ญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร>อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

5.1. คําอธิบายโดยย�อ  
วิทยานิพนธ>หรือการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต

ต2องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาประยุกต>ใช2ในการทําวิทยานิพนธ>หรือการศึกษาค2นคว2า
ด2วยตนเอง รวมถึงประโยชน>ที่จะได2รับจากการทําวิทยานิพนธ>หรือการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองนั้น ๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู*  
เพื่อให2นิสิตมีความรู2ความเข2าใจในกระบวนการทําการวิจัยหรือการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง

ด2านวิศวกรรมคอมพิวเตอร>และการวิเคราะห>ข2อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช2ในการ
แก2ป{ญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร>ได2 และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได2อย�าง
มีประสิทธิภาพ  

5.3. ช�วงเวลา  
แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศึกษาต2นและภาคการศึกษาปลาย ช้ันปfที่ 1 และ 2  
แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศึกษาต2นและภาคการศึกษาปลาย ช้ันปfที่ 2  
แผน ข – ภาคการศึกษาต2นและภาคการศึกษาปลาย ช้ันปfที่ 2 

5.4. จํานวนหน�วยกิต  
วิทยานิพนธ> 36 หน�วยกิต 
วิทยานิพนธ> 12 หน�วยกิต 
การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง 6 หน�วยกิต 
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5.5. การเตรียมการ  
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน�วยกิตเกินร2อยละ 85 ในกลุ�มวิชาเฉพาะบังคับ                  

และมีความประสงค>จะทําการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองหรือวิทยานิพนธ> ให2เขียนแบบฟอร>มเสนอหัวข2อ
โครงงาน หรือวิทยานิพนธ> พร2อมระบุอาจารย>ที่ปรึกษา โดยแจ2งภายในสัปดาห>แรกของการเปBด               
ภาคการศึกษา 

 
5.6. กระบวนการประเมินผล  
แผน ก แบบ ก (1) – มีการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>ในภาคการศึกษาต2น ช้ันปfที่ 1 ทั้งนี้จะมีการ

แต�งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>เป@นผู2พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ>โดยมีการ
แจ2งรายงานความก2าวหน2าในแต�ละภาคการศึกษาต�ออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>และนิสิตต2องสอบ
ปากเปล�าขั้นสุดท2าย โดยมีการแต�งตั้งผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท�านและอาจารย>ประจําภายใน 3 ท�าน 
เป@นคณะกรรมการผู2ประเมินผล  

แผน ก แบบ ก (2) – มีการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>ในภาคการศึกษาต2น ช้ันปfที่ 2 ทั้งนี้จะมีการ
แต�งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>เป@นผู2พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ>โดยมีการ
แจ2งรายงานความก2าวหน2าในแต�ละภาคการศึกษาต�ออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>และนิสิตต2องสอบ
ปากเปล�าขั้นสุดท2าย โดยมีการแต�งตั้งผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท�านและอาจารย>ประจําภายใน 3 ท�าน 
เป@นคณะกรรมการผู2ประเมินผล  

แผน ข – มีการรายงานความก2าวหน2าการทําการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเองเฉพาะเรื่อง                      
ต�ออาจารย>ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการทําการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง                       
โดยคณะกรรมการที่ได2รับการแต�งตั้งเป@นผู2ประเมินผล 

 

  



 

 

 

35 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู* กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต 
1.1 มีกระบวนการคิดอย�างมีเหตุผล 
 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย>ป{ญหาเชิงอภิปราย 
แบบฝFกหัด โครงงานให2ได2ฝFกคิด ฝFกแก2ป{ญหา 
ฝFกปฏิบัติอย�างเป@นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต2อง  

1.3 มีการทําวิทยานิพนธ>และการศึกษาค2นคว2า
ด2วยตนเอง เพื่อ เป@นการฝFก เทคนิคและ
กระบวนการคิดอย�างมีเหตุผล 

1.2 มีภาวะผู2นํา มีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ในตนเอง 

2.1 มีกิจกรรมกลุ�มในช้ันเรียนเพื่อส�งเสริมให2นิสิตมี
ภาวะผู2นําทางความคิด กล2าแสดงออก การ
เป@ นสมา ชิกก ลุ� มที่ ดี มี วิ นั ย  และมี ความ
รับผิดชอบต�อผลงานที่นําเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส�งเสริมให2มี
กิจกรรมที่มีการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3.2 ปลูกฝ{งให2มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
วิชาสัมมนา เช�น ไม�ลอกผลงานผู2อื่น และการ
อ2างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู*ในแต�ละด*าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

( 1 )  ตระหนักในคุณค� าและคุณธรรม จริ ยธรรม และซื่ อ สัตย> สุ จริ ต  
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ                   
และข2อบังคับต�าง ๆ ขององค>กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟ{งความคิดเห็นของผู2อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค�า                  
และศักดิ์ศรีของความเป@นมนุษย> 

(4) สามารถวินิจฉัยป{ญหาหรือข2อขัดแย2งตามหลักการ เหตุผลและค�านิยม              
อันดีงาม  

  2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ปลูกฝ{งให2นิสิตมีระเบียบวิ นัย ตรงต�อเวลา เสียสละซื่อสัตย> สุจริต                    

และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย>ผู2สอนเป@นแบบอย�าง 
(2) ออกแบบการเรียนการสอนให2นิสิตได2แสดงความรับผิดชอบภาวะผู2นํา 

ทํางานเป@นทีม แก2ไขป{ญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟ{งความคิดเห็นของผู2อื่น 
(3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยก

ย�องนิสิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและทําประโยชน>ต�อส�วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต�อเวลาของนิสิตในการเข2าช้ันเรียน การส�งงานตาม
กําหนด ความสุจริตในการสอบและการร�วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนิสิตในการเข2าร�วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าที่ที่ได2รับมอบหมาย  
 

2.2 ความรู* 
  2.2.1  ผลการเรียนรู*ด*านความรู* 

(1) มีความรู2และความเข2าใจอย�างถ�องแท2เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา                
และสามารถนํามาประยุกต>ในการศึกษาค2นคว2าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข2าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย�างลึกซึ้ง  
(3) มีความเข2าใจในวิธีการพัฒนาความรู2ใหม� ๆ และการประยุกต>ใช2ที่ตระหนัก

ถึงผลกระทบต�อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*พัฒนาการเรียนรู*ด*านความรู* 
(1) จัดการเรียนการสอนที่ เน2นผู2 เรียนเป@นสําคัญ เพื่อให2นิสิตมีความรู2                  

ความเข2าใจหลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต>ปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง              
โดยการเรียนการสอนต2องทันต�อการเปลี่ยนแปลง  

(2)  จัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ>จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ                        
เชิญผู2เช่ียวชาญที่มีประสบการณ>ตรงมาเป@นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านความรู* 
(1) การทดสอบ 
(2) การประเมินช้ินงาน 
(3) การประเมินการนําเสนอหน2าช้ันเรียน 
(4) การประเมินผลการอภิปราย 
(5) การประเมินการวิเคราะห>กรณีศึกษา 

2.3 ทักษะทางปeญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปeญญา 

(1) สามารถนําความรู2ไปใช2ในการแก2ไขป{ญหาและพัฒนาแนวคิดริ เริ่ม 
สร2างสรรค> เพื่อตอบสนองประเด็นหรือป{ญหา 

(2) สามารถสังเคราะห>และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค>ความรู2เดิมใน
การพัฒนาความคิดใหม� ๆ หรือเสนอเป@นความรู2ใหม� 

(3) สามารถใช2เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห>ประเด็นหรือ
ป{ญหาที่ซับซ2อน และให2ข2อเสนอแนะได2อย�างสร2างสรรค> 

(4) สามารถขยายองค>ความรู2หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน                    
และดําเนินการวิจัยหรือการศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*ในการพัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะทางปeญญา 

(1)การวิเคราะห>กรณีศึกษาทางการประยุกต>วิศวกรรมคอมพิวเตอร> 
(2) การอภิปรายกลุ�ม การสัมมนา การจัดทําโครงงาน 
(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจริง 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะทางปeญญา 
(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช�น ประเมินจากการนําเสนอรายงาน ในช้ันเรียน 
และ การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ>  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1)  สามารถแก2ไขป{ญหาที่มีความซับซ2อนได2ด2วยตนเอง 
(2) มีความรับผิดชอบในการทํางานและร�วมมือกับผู2อื่นในการจัดการป{ญหาได2

อย�างเหมาะสม 
(3) มีภาวะความเป@นผู2นําและผู2ตามได2อย�างเหมาะสมตามสถานการณ> 
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให2มีประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*ในการพัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะความ 
สัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1)  มอบหมายงานกลุ�มให2ค2นคว2า เขียนรายงานเพื่อให2มีปฏิสัมพันธ>ระหว�าง
ผู2เรียนกับผู2เรียน 

(2)ศึกษาดูงาน และการเข2าร�วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะความสัมพันธ�ระหว�าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ�ม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทํางาน ทั้งรายบุคคล                 
และรายกลุ�ม 

   (3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข2อมูลทางคณิตศาสตร>และสถิติเพื่อใช2ในการศึกษาค2นคว2า
และเสนอแนะแก2ไขป{ญหา 

(2) สามารถสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่ เป@นทางการและไม�เป@นทางการผ�านสิ่งตีพิมพ>                 
ทางวิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*ในการพัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให2ค2นคว2า เขียนรายงานและนําเสนอผลงานหน2าห2องเรียน  
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง ๆ ให2นิสิตได2วิเคราะห>สถานการณ>

จําลองและสถานการณ>เสมือนจริงและนําเสนอการแก2ป{ญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค2นคว2า วิเคราะห> และใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
(2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือ                     

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร>และสถิติ ที่เกี่ยวข2อง   

2.6 สุนทรียภาพ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู*ด*านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู2 ความเข2าใจและซาบซึ้งในคุณค�าของศาสตร>ที่ ศึกษา ศิลปะ                     
และวัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*ในการพัฒนาการเรียนรู*ด*านสุนทรียภาพ 
ให2นิสิตมีการสร2างสรรค>ผลงานออกแบบโดยการนําหลักการทางศิลปะ                    

มาประยุกต>  มี รูปแบบการสอนเพื่ อ ให2มีบรรยากาศการ เรียนที่ ผ� อนคลาย                          
ให2นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู2ได2อย�างอิสระ จะได2เกิดความคิดสร2างสรรค> 

2.6.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได2รับมอบหมาย และการนําเสนอผลงาน โดยใช2แบบ
ประเมินที่มีหัวข2อด2านสุนทรียศิลป� 

 

2.7 ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
2.7.1 ผลการเรียนรู*ด*านทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส�งเสริมต�อการดูแลรักษาสุขภาพ 
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได2อย�างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช*ในการพัฒนาการเรียนรู*ด*านทักษะการส�งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให2นิสิตตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท�าทางในการทํางานและการเรียนให2ถูกสุขลักษณะ                         
จัดให2มีการนําเสนอผลงานหน2าห2องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส�งเสริมให2                          
มีความม่ันใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนําเสนอด2านวิชาการ 
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2.7.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู*ด*านทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ประเมินจากการนําเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข2อด2านบุคลิกภาพ              
และมีการใช2แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช�วยสนับสนุนให2เกิดการพัฒนาตนเอง                 
ให2มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู* 3.ทักษะทางปeญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ
ส�งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข2มสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา                     

239711 ความซับซ2อนและการวิเคราะห>
ขั้นตอนวิธ ี                      

239712สถาป{ตยกรรมของ

ไมโครคอมพิวเตอร>และไมโครคอนโทรเลอร> �                     

239713 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร>
และเทคโนโลยี                     

239714 ป{ญญาประดิษฐ>และการ
เรียนรู2ของเครื่อง                     

239715 เครือข�ายคอมพิวเตอร>
สมัยใหม�                     

239716 สัมมนา 1                     

239717 สัมมนา 2                     

239718 สัมมนา 3                     
239721 การเรียนรู2เชิงลึกสําหรับการ 
ประมวลผลสัญญาณ                     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู* 3.ทักษะทางปeญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ
ส�งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

239722 การประมวลผลภาพดิจิทลั                     
239723 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
และเครือข�าย               



  


    

239724 กระบวนการและการจดัการ
ทางวิศวกรรมซอฟต>แวร>                     

239725 วิศวกรรมหุ�นยนต>                    

239726 วิศวกรรมอินเทอร>เน็ตสําหรับ
ทุกสิ่ง                    

239727 ระบบฐานข2อมูลบนการประมวลผล
แบบคลาว>ด                     

239728 การวิเคราะห>ข2อมลูขนาดใหญ�                     
239729 หัวข2อพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร>                     

239799 วิทยานิพนธ>                     
239798 การศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง                     
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให*ระดับคะแนน 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วยการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*ขณะนิสิตยังไม�สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 กําหนดให2ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนิสิตเป@นส�วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต2องทําความเข2าใจตรงกัน และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข2อสอบให2เป@นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตามร2อยละของรายวิชาที่กําหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู2และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู*หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 จัดทําโครงการติดตามบัณฑิตทุกปf ในด2านคุณธรรมจริยธรรม ความรู2                       

ความรับผิดชอบ การได2งานทํา และ/หรือ ความก2าวหน2าในสายงาน 
2.2.2 สัมภาษณ>ผู2ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู2สําเร็จการศึกษาที่เข2า

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
2.2.3 ประเมินความพร2อมและความรู2ที่เรียนจากผู2สําเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปBดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย�าง
ต�อเนื่อง 

 
 
 
  



42 
 

 

 

3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก2ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

แผน ก แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ> และสอบผ� านการสอบปาก เปล�า ขั้น สุดท2าย                              

โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต�งตั้งและต2องเป@นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟ{งได2 ผลงาน
วิทยานิพนธ>หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ>ต2องได2รับการตีพิมพ> หรืออย�างน2อยได2รับการยอมรับให2
ตีพิมพ>ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ2วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต2องได2ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า พร2อมทั้งเสนอรูปเล�มวิทยานิพนธ>                      
และสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้นสุดท2ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต�งตั้งและต2องเป@น                  
ระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟ{งได2 ผลงานวิทยานิพนธ>หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ>ต2องได2รับการตีพิมพ>                   
หรืออย�างน2อยได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ>ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ                       
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ>                  
( Full Paper ) ได2รับการตีพิมพ>ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Proceedings ) ดังกล�าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ2วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต2องได2ระดับคะแนน                            

เฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า และสอบผ�านการสอบประมวลความรู2              
(Comprehensive Examination ) ด2วยข2อเขียนและ/หรือปากเปล�าในสาขาวิชานั้น พร2อมทั้งเสนอรายงาน                   
การค2นคว2าอิสระและสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้นสุดท2ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย                   
แต�งตั้งโดยเป@นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟ{งได2  และรายงานการค2นคว2าอิสระหรือส�วนหนึ่ง                                
ของรายงานการค2นคว2าอิสระต2องได2รับการเผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค2นได2 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 
 
1.การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม� 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย>ใหม� เพื่อให2มีความรู2และความเข2าใจในนโยบาย                           
ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2ส�งเสริมอาจารย>ให2มีการเพิ่มพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>เพื่อส�งเสริมการสอน                     
และการวิจัยอย�างต�อเนื่องโดยผ�านการทําวิจัยในหัวข2อที่เกี่ยวข2องโดยตรงกับสาขาวิชา                   
เป@นอันดับแรก การสนับสนุนด2านการฝFกอบรมในเรื่องต�าง ๆ ทั้งในด2านการบริหารและเรื่อง
อื่นที่เป@นประโยชน> ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค>กรต�าง ๆ การร�วมประชุมปฏิบัติการ                 
และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลา                   
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ> 

 
2. การพัฒนาความรู*และทักษะให*แก�คณาจารย� 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให2อาจารย>เข2าร�วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด2านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู2 

2.1.2 สนับสนุนส�งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล             
ให2ทันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย>เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนา                      
และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด*านอื่น ๆ  
2.2.1 บริหารจัดการให2อาจารย>ได2รับการฝFกอบรมและศึกษาดูงานด2านการบริการ

องค>การทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
2.2.2  ส�งเสริมให2อาจารย>มีส�วนร�วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก�ชุมชน 
2.2.3 มีการกระตุ2นให2อาจารย>ทําผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข2องโดยตรงกับสาขาวิชา 
2.2.4 ส�งเสริมการทําวิจัยสร2างองค>ความรู2ใหม�เป@นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และเข2าร�วมกลุ�มวิจัยต�าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให2อาจารย>เข2าร�วมกิจกรรมบริการวิชาการต�าง ๆ ของคณะ 
2.2.7 จัดให2มีการแลกเปลี่ยนความรู2เทคนิคต�าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
2.2.8 สนับสนุนให2อาจารย>เข2าร�วมเป@นกรรมการต�าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน2าที่เสนอหลักสูตรใหม� หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปBดหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการบริหารหลักสูตรให2เป@นไปตามเกณฑ>มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให2มีแบบสอบถามสําหรับหน�วยงาน หรือองค>กร

ที่เป@นนายจ2างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนําข2อมูลมาเป@น
ส�วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานอย�าง
แท2จริง 
 

3. นิสิต 
 3.1 การให*คําปรึกษาด*านวิชาการและอื่น ๆ แก�นิสิต 
  3.1.1 คณะพิจารณาแต�งตั้งอาจารย>ที่ปรึกษาทางวิชาการให2กับนิสิตทุกคนพร2อม
จัดระบบอาจารย>ที่ปรึกษาและอัตราส�วนอาจารย>ต�อนิสิตไม�เกินเกณฑ>ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.1.2 จัดอาจารย>ที่ปรึกษาด2านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให2คําปรึกษาแนะนํา              
ในการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก�นิสิต 
 

4. คณาจารย� 
4.1 การรับอาจารย�ใหม� 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย>ใหม� ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัย                  
โดยอาจารย>ใหม�จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร>หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข2อง 

4.2 การมีส�วนร�วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู2สอนประชุมร�วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       
การรวบรวมข2อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทําให2บรรลุเป|าหมาย
ตามหลักสูตร และได2บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค>  
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 4.3 การแต�งตั้งคณาจารย�พิเศษ 
 พิจารณาจัดหาอาจารย>พิเศษที่มีวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ>กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป@นไปตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร                             
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู*เรียน 
 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน>  
โดยครอบคลุมเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให2ผู2สอนและคณะฯ ได2รับทราบข2อมูลและ
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต�อไป  
 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2มีการรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข2อมูลการดําเนินการต�าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปf โดยจะคลอบคลุมเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ อัตราการ
สําเร็จการศึกษา จํานวนและร2อยละนิสิตที่สอบผ�านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต�ละปf ป{จจัย
และสาเหตุที่มีผลกระทบต�อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต�อหลักสูตร การวิเคราะห>รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตรจากผู2สําเร็จการศึกษา การประเมินจากผู2มีส�วนได2ส�วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดําเนินการใหม�สําหรับปfถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมินผู2เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํา
ร2องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชา
ได2ทั้งนี้เป@นไปตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู* 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู�เดิม 
 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2มีห2องเรียนและห2องปฏิบัติการด2านคอมพิวเตอร> เพื่อใช2ในการเรียน
การสอนดังต�อไปนี้  

1. ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ใช2ร�วมกันของมหาวิทยาลัยห2องละ 100 เครื่อง 3 ห2องเรียน                  
ณ อาคารเรียนรวมใหม�หลังที่ 3 

2. ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ใช2ร�วมกันของมหาวิทยาลัยห2องละ 80 เครื่อง 2 ห2องเรียน                    
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด2านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให2บริการในการค2นคว2าศึกษาด2วยตอนเอง สืบค2นข2อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต�อไปนี้ 
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1. ห2องคอมพิวเตอร>เช่ือมต�อเครือข�าย 8 ห2อง รวม 680 เครื่อง พร2อมเช่ือมต�อระบบ
เครือข�ายความเร็วในการรับส�งข2อมูล 100 Mbps ณ ห2อง self-access และศูนย>บรรณ
สารและสื่อการศึกษา 

2. บริการ Wireless Access Point จํานวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน                
และหอพักที่ความเร็วในการรับส�งข2อมูล 45/100/300 Mbps 

 จํานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให2บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด2วยหนังสือจํานวน 
62,839 เล�ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส>จํานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ>และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส>จะมีจํานวนกว�า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจํานวนที่กําหนดโดย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห2องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค2น               
และจองหนังสือจากเว็บไซด>ของศูนย>บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ�านระบบเครือข�ายออนไลน>ได2 
นอกจากนั้นยังมีฐานข2อมูลออนไลน>ที่เกี่ยวข2องกับด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให2นิสิตได2ค2นคว2า
งานวิจัยได2 อาทิเช�น ฐานข2อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป@นต2น โดยนิสิตสามารถเข2าใช2ผ�านเว็บไซด>
ของศูนย>บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได2เช�นเดียวกัน 
 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  6.2.1 มีการศึกษาความต2องการ และนํามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช2ทรัพยากร
การเรียนการสอน 
  6.2.2มีห2องสมุดย�อยของคณะเพื่ อบริการหนังสือ ตําราหรือวารสารเฉพาะ                        
ทางให2อาจารย>และนิสิตได2ศึกษาค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอน 
  6.2.3อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชามีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจน                
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
  6.2.4 ติดตามการใช2ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 
  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช2
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให2อาจารย> นิสิต มีส�วนร�วม 
  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต�อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย> นิสิต 
  6.3.3 ติดตามการใช2ทรัพยากร ทั้งตํารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ> ตามความเหมาะสม   
และสถานการณ>ของมหาวิทยาลัย 
  6.3.4 นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปfต�อไป 
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7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ�งชี้ผลการดาํเนนิงาน ป?ที่ 1 ป?ที ่2 ป?ที่ 3 ป?ที่ 4 ป?ที่ 5 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตร อย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วนร�วมในการ
ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร  � � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล2องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ2ามี) 

� � � � � 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ>
ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย�างน2อยก�อนการเปBด
สอนในแต�ละภาคการศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ท่ีเปBดสอนให2ครบทุก
รายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปfการศึกษา � � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู2ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปBดสอนในแต�ละปfการศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ> การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู2จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปfท่ีแล2ว 

 � � � � 

8. อาจารย>ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด2านการ
จัดการเรียนการสอน � � � � � 

9. อาจารย>ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย�างน2อยปfละหน่ึงคร้ัง 

� 
 � � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) ได2รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อปf � � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปfสุดท2าย/บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพ
หลักสุตร เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

 � � � � 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิตใหม� เฉลี่ย 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  � � � 

รวมตัวบ�งช้ี (ข2อ) ในแต�ละปf 9 11 12 12 12 

ตัวบ�งช้ีบังคับ (ข2อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ�งช้ีต2องผ�านรวม (ข2อ) 9 10 10 10 10 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
  1.1.1 คณะกําหนดนโยบายให2มีการประชุมออกแบบกลยุทธ>การสอนรายวิชา โดย
อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู2เช่ียวชาญด2านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
  1.1.2จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย>และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู2เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กําหนด  
  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจําปf โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย>ผู2รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผู2สอน มีส�วนร�วม 
  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ>การสอน              
และข2อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปfการศึกษาต�อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช*แผนกลยุทธ�การสอน 
  1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย>ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  1.2.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย>ผู2รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย>
ผู2สอน สรุปผลการใช2แผนกลยุทธ>การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร�วมกันวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ>การสอนในปfการศึกษาต�อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 แต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
 2 .2  คณะกรรมการ รับ ผิดชอบหลัก สูตร  วางแผนและประเมินห ลัก สูตรทั้ ง ระบบ                                 
โดยใช2กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช2หลักสูตร สัมฤทธิผลของ
หลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข2อมูลจากอาจารย> นิสิต บุคลากรผู2สนับสนุนการสอน ผู2ใช2บัณฑิต 
ผู2รับบริการ                          และผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ> และ
สังเกตุ 
 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกําหนดให2ใช2ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ�งช้ีที่กําหนดของหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทําเป@นรายงาน                
เสนอต�อคณะ 
 4.2 จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรต�อผู2ที่เกี่ยวข2องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          
ผลการประ เมิ นและระดมข2 อคิด เ ห็นและข2อ เสนอแนะในการป รับป รุง /พัฒนาหลัก สูตร                                            
และแผนกลยุทธ>การสอน 
 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ>การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต2องการของผู2ใช2นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
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ภาคผนวก ก 
ข*อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว�าด*วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ�านความรู*
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ�และ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             
ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 
คําส่ังแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ข*อเสนอแนะการวิพากษ�หลักสูตร 
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ข*อเสนอแนะการวิพากษ�หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2564 
วันท่ี 18 ธันวาคม2563 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

โดย กรรมการดังต�อไปน้ี 
1. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการ 

2. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วีระพันธ> ศิริฤทธิ์ กรรมการ 

3. นายนัษฐ� ศรไีสววไิล กรรมการ 

4. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ 

5. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ธนา อุดมศรไีพบูลย> กรรมการ 

6. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช กรรมการ 

7. ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ กรรมการ 

8. ดร.จิราพร ไชยวงศ>สาย กรรมการและเลขานุการ 

 
ข*อเสนอแนะจากกรรมการผู*ทรงคุณวุฒ ิ การดาํเนนิการ 

ผู*ช�วยศาสตราจารย� ดร.วีรพันธุ� ศิริฤทธิ์ 
1.ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให2สื่อได2ว�าหลักสูตรมีความ
เช่ือว�าอย�างไรหากนิสิตจบไป แล2วสามารถทํางานได2ตาม
วางแผนในหลักสูตรหรือไม�  

2.ในหัวข2อ“วัตถุประสงค>ขอ2ท่ี1.3.3เพื่อผลตามมหาบัณฑติท่ี
มีความสามารถในการบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร>” 
หมายถึง หลักสูตรมีความเน2นความสามารถ หรือ ทักษะไป
ใน การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร>หรอไืม�อย�างไร 

3.จํานวนนักศึกษา ท่ีรับ แผน ก 10 คน แผน ก2 10 คน 
และแผน ข 20 คน น้ันหมายถึงว�า รับ จานวน 40 คน/ปf
การศึกษาจึงควรมีการแสดงศักยภาพของอาจารย>
ผู2รับผิดชอบ หลักสูตรอาจารย>ประจาหลักสูตรอาจารย>ผู2
ควบคุมวิทยานพินธ>และการค2นคว2าอิสระซึ่ง จะทําให2 อว 
(สกอ เดิม) เช่ือว�าสามารถ ดาเนินการได2  

4.จํานวนหน�วยกิตตามโครงสร2างหลักสูตร ควรให2มีการ

1. แก2ไขปรัชญาหลักสูตรเป@น พัฒนางานวิจัย 
สร2างสรรค>นวัตกรรมด2านดิจิทัลเพื่อชุมชน ในระดับ
นานาชาติ 
 

2. เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตให2 เป@นนวัตกรเพื่ อ พัฒนา
สิ่งประดิษฐ> โปรแกรมหรือนวัตกรรมด2านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร>ท่ีสามารถนําไปใช2ประโชนย>กับชุมชนได2
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 
3.ปรับจํานวน แผน ก1 เหลือ 5 และมีอาจารย>ประจํา
หลักสูตร เป@นผู2ช�วยศาสตราจารย>  4ท�าน 
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ข*อเสนอแนะจากกรรมการผู*ทรงคุณวุฒ ิ การดาํเนนิการ 
เรียน รายวิชาวิชาเอกบังคับประมาณ 12-15หน�วยกิต(ตัด
รายวิชาท่ีจําป@นออกลดความซ2าซ2อน)เช�น ระเบียบวิธีวิจัย
กับการ สัมมนาและควรเป@นรายวิชาแกนท่ีสามารถไปต�อ
ยอดองค>ความรู2ได2หลากหลายแขนงวชิา  

5.ในหลักสูตรฯ ควรมีรายวิชาเลือกในแต�ละกลุ�มท่ีเหมาะสม 
(อาจสอดคล2องกับ หลักสูตรท่ี เปBดในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย) เพื่อเน2นความเช�ยีวชาญเฉพาะแขนง
สาขาวิชา น้ันๆ เชน� ด2านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร> ด2าน
วิศวกรรมซอฟแวร> ด2านระบบฐานข2อมูล ด2าน
ป{ญญาประดิษฐ> ฯลฯ  

6.ในแผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรู2 ควรมีการวาง
แผนการในลง จุดขาว จุดดําเนื่องจากจะส�งผลต�อการ
จัดการเรียนการสอนท่ีควรเน2นทักษะช้ันสูงควบคู�กับความรู2
ท่ีเพ่ิมขึ้น เน2นการสอนท่ีสร2างองค>ความคิดมากขึ้นเพื่อต�อ
ยอดเป@นนวัตกรรมต�อไป  

4. ลดการซ้ําซ2อนในรายวิชา สัมมนาและวิธีวิจัย โดยแก2
เนื้อหารายวิชาให2ชัดเจนไม�ซ้ําซ2อนกันแต�สอดคล2องกัน 
 
 
 

5. ได2นําหลักสูตรปริญญาตรีมาเทียบเพื่อให2เกิดการ
เรียนรู2ท่ีต�อเนื่องกัน 
 
 

 
 
 
6.ปรับแก2ตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา 

นาย นัษฐ� ศรไีสววไิล 
1. รายช่ือวิชาในหลักสูตร ดูไม�เจาะจง ช่ือวิชากับ
รายละเอียดยังเป@นภาพรวมของเทคโนโลยี เช�น AI, Data 
Analytics, IOT ควรนํารายวิชาเฉพาะทางมาอยู�ในหลักสูตร 
เช�น Neural Network, Pattern Recognition, Digital Image 
Processing, Machine Learning, Big Data, Data encryption 
and security 

1. ได2ทําการปรับแก2 ช่ือรายวิชาและเนื้อหารายวิชาให2
เป@นตามตําแนะนําของกรรมการเช�น รายวิชาการ
วิเคราะห>ข2อมูลขนาดใหญ�ความม่ันคงของระบบ
สารสนเทศและเครือข�าย 
 

 

      ผู2สรุปการประชุม     ผู2ตรวจสอบรายงานการประชุม  
 

 
(ดร.จิราพร ไชยวงค>สาย)   (ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ) 
กรรมการและเลขานุการ      ประธานกรรมการ 
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