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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
 

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 

Master of Engineering Program in Computer Engineering 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0754 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer Engineering 
       

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ชื่อย่อภาษาไทย  : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Computer Engineering) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Eng. (Computer Engineering) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

ปริญญาโท แบบ ก1 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

ปริญญาโท แบบ ก2 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

ปริญญาโท แบบ ข จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  
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 5.2 ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทย และนิสติต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 74(9/2563)  วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

      6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรอือาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

8.2 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

8.3 นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8.4 นักวิเคราะหน์โยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8.5 เจ้าหนา้ทีว่ิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8.6 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8.7 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวรป์ระยุกต์ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายธนา อุดมศรีไพบูลย*์ 37399000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

 

Ph.d.

วศ.ม 

 

วศ.บ. 

Health, Engineering and Sciences 

วศิวกรรมสารสนเทศ 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

University of Southern Queensland, Australia 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

2560 

2548 

 

2545 

2 นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ* 35299000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วศ.ม 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2552 

2542 

3 นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย* 15299000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2552 

2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากการที่จังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Maekong Subregion : GMS)  

ท าให้เกิดความต้องการความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของพื้นที่ที่เน้นระบบการผลิตแบบ

ครบวงจร พัฒนาแหล่งน้ า ถนน สถาบันเกษตรกร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย              

และอินทรีย์ การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้  

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งจ าเป็นสอดคล้องก ับการผลิต

ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (S-Curve) กับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวยัง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึง

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ ระบบ

ความฉลาดทางการค านวณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบเหมอืงขอ้มูล และ 

การจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบ Internet of Things การพัฒนาระบบตัดสินใจอย่างชาญฉลาดจาก

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบแผนที่แบบ Real Time ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียมมาท าเหมืองข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน ดังนัน้จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องมี

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อจะรับมอืกับ

ความต้องการดังกล่าว อีกทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ในสถานการณป์ัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามิติทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับทุก

ภาคส่วน ซึ่งการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการใน

การแก้ปัญหาด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การ

ด าเนินการแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหานั้น ๆ จึงจะมีโอกาสส าเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
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วงกว้างต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีจ านวนมากและ

หลากหลาย  

 หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  

และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              

ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ก าลังได้รับความนิยม ได้แก่ 

ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบความฉลาดทางการค านวณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ ระบบเหมืองข้อมูล นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอรใ์ห้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม ่ประกอบกับต้องมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ อีกทั้งยังค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นให้นสิิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (2) ท าการวิจัยที่เน้นการ

สร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน (4) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อ

บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ     

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ท าให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

หลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้                     

และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทาง

ในการน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง

งานด้านสาธารณสุขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้                             

การเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติของสังคมไทย 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อ

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วย

การพัฒนามหาบัณฑติให้มีคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                           

มีความรับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

นอกจากนีส้่งเสริมให้มหาบัณฑติมทีักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย 
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(2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นเป็นศาสตร์เชิง

สร้างสรรค์ทางการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผนวกการสร้าง

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์รวมไปถึง

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตจะมีความมีความสามารถน าไปแก้ไขปัญหาพื้นที่หรือชุมชน

ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา

รวมหมู ่เคียงคู่ชุมชน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ

วิชาการที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์                

หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะพัฒนาให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่                 

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมติิ

ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการท านุบ ารุง

ศิลปะ  และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยั งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ที่ ได้รับความนิยมเช่น 

ปัญญาประดิษฐ์ หรอื บล็อกเชน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

       13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

               146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6)  

         Intensive English for Graduate Studies 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี
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13.3 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย

รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร         
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

พัฒนานวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม บูรณาการความรู้ทางด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ 

ระบบเครือขา่ยเพื่อแก้ปัญหาด้านดิจิทัลสูชุ่มชน 

  

1.2 ความส าคัญ 

ในปัจจุบันการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ในระยะ 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลที่ได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร้าง

ผลกระทบสูงในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนไว้ 

โดยมุ่งเน้นการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า Double S-Curve  

ดังนี้  

การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่

มีอยู่แล้วในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่ม

อุตสาหกรรมนีจ้ะส่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย 

1. อุตสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคต (Next-Generation Automotive) 

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic) 

3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับคุณภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

4. อุตสาหกรรมเกษตรเชงิประสทิธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 

การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งคาดหวังว่าอุตสาหกรรมใหม่นี้จะเป็นกลไกส าคัญของการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth engine) ในทศวรรษหน้า ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 5 กลุ่ม 

ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics and Automation) 

2. อุตสาหกรรมการขนสง่และการบิน (Aviation) 

3. อุตสาหกรรมชวีภาพ : พลังงานและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  

4. อุตสาหกรรมดิจทิัล (Digital) 

5. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถทักษะได้

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศใน อุตสาหกรรม

ใหม่ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics and Automation) และ อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 เพื่อมีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์ไปสู่การวิจัยและ

การแก้ปัญหาในพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.3.2 เพื่อมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้และทักษะที่มีของตนเอง                      

ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและส่วนรวม 

1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนวัตกรเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  โปรแกรมหรือ

นวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถน าไปใช้ประโชนย์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3 ศกึษาความตอ้งการและ

ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ

เรียน 

1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2 รายงานผลการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต้องการผู้ ใ ช้

บัณฑติ 

 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ  
พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ  

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สกอ. 

3.2 จัดการเรียนการสอนภาค 

ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิิตฝึก

ทักษะและความช านาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ 

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่ เน้นให้
นิสติฝึกทักษะและความช านาญ 
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  หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 
      

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับสถิติ  หรือ เทียบเท่าจาก

สถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตส่วนมากขาดทักษะและพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหนว่ยกิตและมีหลักสูตร

ระยะสั้นส าหรับปรับพืน้ฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

2.5.2 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  10 10 10 10 
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2.5.3 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษา แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 20 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

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. งบด าเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

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 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 

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. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ

หัวต่อปี 

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

รวมรายจ่าย 5,787,018 6,675,440 7,505,126 8,480,433 9,421,740 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา   

 พ.ศ. 2561   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต แยกเป็น 

แผน ก แบบ ก (1) ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม ่

พ.ศ.2564 

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)ไม่น้อยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะ 

            1.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

            1.2. กลุ่มวชิาเอกเลอืก  

 24 -  24 

 

18 

6 

30 

 

18 

12 

2. วทิยานิพนธ์ 36 12  36 12 - 

3. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6  - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562    
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

 1) วิทยานิพนธ์     จ านวน    36 หน่วยกิต 

  239799 วิทยานิพนธ์       36 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

 

  3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

    1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน  18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

239711  ความซับซ้อนและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์  3(2-2-5) 

  Microprocessors and Microcontroller Architecture 

239713  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology  

239714  วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

Internet of Things Engineering 

239715  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      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 
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  (ข) วิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    จ านวน 6 หน่วยกิต   

239721  การเรียนรู้เชิงลกึส าหรับการประมวลผลสัญญาณ   3(2-2-5) 

Deep Learning for Signal Processing 

239722  การประมวลผลภาพดิจทิัล      3(2-2-5) 

Digital Image Processing 

239723 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย    3(2-2-5) 

Information System and Network Security   

239724  กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

Software Engineering Process and Management  

239725 วิศวกรรมหุน่ยนต์       3(2-2-5) 

Robotic Engineering 
239726  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง    3(3-0-6) 

Artificial Intelligence and Machine Learning 

239727 ระบบฐานขอ้มูลบนการประมวลผลแบบคลาวด์   3(2-2-5) 

Database Systems on Cloud Computing 

239728 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 

Big Data Analytic 

239729 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Engineering  

 

 2) วิทยานิพนธ์     จ านวน    12 หน่วยกิต 

  239799 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

    Thesis 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.3.3 แผน ข 

    1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน 18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

239711  ความซับซ้อนและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาปัตยกรรมและองค์กรคอมพิวเตอร์สมัยใหม่   3(2-2-5) 

  Modern Computer Architectures and Organizations 

239713  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology  

239714  วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

  Internet of Things Engineering 

239715  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      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     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   จ านวน 12 หน่วยกิต 

239721  การเรียนรูเ้ชิงลกึส าหรับการประมวลผลสัญญาณ   3(2-2-5) 

Deep Learning for Signal Processing 

239722  การประมวลผลภาพดจิทิัล      3(2-2-5) 

Digital Image Processing 

239723 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย    3(2-2-5) 

Information System and Network Security   

239724 กระบวนการและการจัดการทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

Software Engineering Process and Management 

239725 วิศวกรรมหุน่ยนต์       3(2-2-5) 
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Robotic Engineering 

239726  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง    3(3-0-6) 

Artificial Intelligence and Machine Learning  

239727 ระบบฐานขอ้มูลบนการประมวลผลแบบคลาวด์   3(2-2-5) 

Database Systems on Cloud Computing 

239728 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 

Big Data Analytic 

239729 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

Special Topics in Computer Engineering  

 

   2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน    6 หน่วยกิต 

 239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต 

   Independent study 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 239799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

239799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

รวม     9  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

239799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

รวม     9  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

  239799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

  Thesis  

    

รวม     9  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

239711  ความซับซ้อนและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์  3(2-2-5) 

  Microprocessors and Microcontroller Architecture 

239713  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

239714  วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

  Internet of Things Engineering 

239715  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 

239716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

 

รวม     7  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

239799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

    Thesis 

23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

239717   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

 

รวม     10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

 237799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

  Thesis  

23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

239718   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

     

รวม     10   หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

239711  ความซับซ้อนและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์  3(2-2-5) 

  Microprocessors and Microcontroller Architecture 

239713  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

239714  วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

  Internet of Things Engineering  

239715  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 

239716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

 

รวม     7  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

    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 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

    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   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา    3(3-0-6)

  Intensive English for Graduate Studies         (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์            

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ               

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ  

 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  ความซับซ้อนและการวเิคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis  

   ขั้นตอนวิธีการค านวณ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ยุทธวิธี

ของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบกระจายและการประยุกต์ใช้ ประเภทของความซับซ้อน การลดทอนของ

ความซับซ้อน รูปแบบปัญหาเอ็นพี  

   Basic computability theory, computing algorithms, algorithmic analysis, algorithmic 

complexity, algorithmic strategies, distributed algorithms and applications, complexity classes, 

complexity reduction,  NP-problems  

 

239712  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5) 

  Microprocessors and Microcontroller Architecture 

   เทคโนโลยีในปัจจุบันของของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ สถาปัตยกรรม

แบบ 8 บิตและ 16 บิต ชุดค าสั่งและทรัพยากร การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ 

การจัดการหน่วยความจ า เทคนิคการเชื่อมต่อ บัส และโปรโตคอล ไปยังหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 

วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตัวเลขจ านวนมาก วิธีการควบคุมทางฟัซซี่ การออกแบบและควบคุม

ความเสถียรและส่วนเกินของงานส าหรับการประมวลผลของซีพียูแบบหลายตัว วิธีการเลือกภาษาโปรแกรม

และประเด็นต่าง ๆ การออกแบบการท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การออกแบบงานส าหรับไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอมพิวเตอร์  

   Cutting-edge of Microprocessor and Microcomputer, 8-bit and 16-bit Architectures, 

Instruction Sets and Resources, Microcontroller and Microprocessor Design Scenarios, Memory 
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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  ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Research Methodology for Science and Technology  

   วิธีวิจัย การวิจารณ์วรรณกรรม เครื่องมือการวิจัย การวางแผนการวิจัย การออกแบบ

การ วิจัย วธิีวิเคราะห ์การน าเสนอรายงานวิจัย  การตีพมิพ์งานวิจัย และ การศกึษากรณีศกึษา 

   Research methods, literature review, research tools, research planning, research 

design, analysis methods, presentation of research report, research publishing and case studies 

 

239714  วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5) 

             Internet of Things Engineering  

 ความรู้เบื้องต้นส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีและงานวิจัยในปัจจุบัน ของ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบบนชิปประมวลผล อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ส าหรับอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ การประมวลผลบนคลาวด์ โพรโทคอล ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการ

สื่อสารไร้สาย  ความปลอดภัย และ การบ ารุงดูแลรักษา  

  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  เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่     3(2-2-5) 

Modern Computer Networks  

เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่ โพรโทคอลเครือข่ายขั้นสูง ความมั่นคง การประเมิน

ประสิทธิภาพและการบริหารเครือข่าย เครือข่ายไร้สายและการสื่อสารเคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์ก าหนด

เครือขา่ย ศกึษาและสังเคราะหบ์ทความวจิัยด้านเครือขา่ย 

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  การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับการประมวลผลสัญญาณ    3(2-2-5)  

Deep Learning for Signal Processing 

   หลักการเบื้องต้นของการเรียนรู้เชิงลึก ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงลึก การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ การรู้จ าเสียง การจ าแนกวัตถุ การตรวจหาวัตถุ การตรวจสอบใบหน้า การเรียนแบบ

เสริมก าลัง 

   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 

   หลักการเบือ้งตน้ของการประมวลผลภาพดิจทิัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ

ปรับปรุงคุณภาพของภาพ การประมวลผลภาพสี การแยกบริเวณรูปภาพ การประยุกต์ใช้งานการ

ประมวลผลรูปภาพ  

   Digital image fundamentals, image transform, image enhancement, image 

restoration, color image processing, image segmentation, image processing application. 

 

239723         ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย    3(2-2-5) 

Information System and Network Security 

นโยบายความมั่นคงระบบสารสนเทศ ภัยคุกคามและช่องโหว่ โครงสร้างพื้นฐาน ความ

มั่นคงของเครือข่ายและช่องทางการสื่อสารการเข้ารหัสข้อมูล การควบคุม การเข้าถึงการพิสูจน์ตัวตน

การบริหารความเสี่ยงและการกู้คืนมาตรฐานความมั่นคง กฏหมายและจริยธรรม กรณีศึกษาและ

ตัวอย่าง 

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  กระบวนการและการจัดการทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์   3(2-2-5) 

Software Engineering Process and Management 

   หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการและข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ วิศวกรรม

ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล และการ
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ทดสอบซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ตัววัดซอฟต์แวร์ และการบริหารจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร ์

   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  วิศวกรรมหุ่นยนต์        3(2-2-5) 

             Robotic Engineering  

  ประวัติและงานวิจัยในปัจจุบันของหุ่นยนต์ ขอบเขตการท างานของหุ่นยนต์ การส่งผ่าน

ก าลังงานไฟฟ้า หัวขับวาล์วแบบใช้แรงดันอากาศ ระบบไมโครโปรเซ็สเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

กลศาสตร์ ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ  มอเตอร์ อุปกรณ์เครื่องจักร การเรียนรู้ของเครื่องจักร 

การจัดการน้ าหนักบรรทุก การเรียนรู้จ าสภาพพื้นที่ ฟังก์ช่ันการวางต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของ

หุ่นยนต์ ระบบควบคุมไฮโดรลิค นิวเมติกส์ และวงจรไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเรียล์ไทม์ 

กระบวนการในการสร้างภาพวาด ทางเทคนิคของหุน่ยนต์ด้วยการใชซ้อฟต์แวร์ 

  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  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง    3(3-0-6) 

Artificial Intelligence and Machine Learning  

แนวคิดพื้นฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์, การเรียนรู้แบบรู้ค าตอบ อยู่ก่อนเรียนรู้และรู้

ค าตอบหลังเรียนรู้, ตรรกศาสตร์ฟัซซี, การเรียนรู้แบบต้นไม่ตัดสินใจ, โครงข่ายเซลล์ประสาท, วิธีการ

เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด, การลดมิติของข้อมูล, คลัสเตอร์, เคอร์นัลของเครื่อง, การออกแบบระบบการ

เรียนรู้ของเครื่อง, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน, ทฤษฎีความไม่แน่นอนและความน่าจะเป็น, การให้เหตุผล

ที่เป็นไปได้ทางด้านปัญญาประดษิฐ์, ข่ายงานเบย์, การเรียนรูท้างสถิต.ิ การเรียนรูข้องเครื่องขนาดใหญ่ 

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  ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบคลาว์ด   3(2-2-5) 

   Database Systems on Cloud Computing 

   ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ฐานข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง 

ฐานข้อมูล NoSql ฐานข้อมูลเชิงเวลา และฐานข้อมูลแบบสตรีม การประมวลผลคิวรี การประมวลผล

ข้อมูลแบบสตรีม การท าดัชนี การวางแผนการด าเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของคิวรี  การสร้าง

วัตถุส าหรับวิวและการบ ารุงรักษาวิว การเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้ เช่น ฐานข้อมูลแบบกระจายและ

ระบบแฟ้มข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่เน้นแถวและเน้นคอลัมน์ การเก็บข้อมูลแบบกุญแจ-ค่าที่ปรับขนาด

ได้ การควบคุมการท างานพร้อมกัน การกู้คืนของขอ้มูล 

   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 

file systems, row- oriented and column- oriented storage, scalable key- value stores; concurrency 

control; data recovery  

 

239728     การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่               3(2-2-5) 

               Big Data Analytic 

 แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูล 

การวิเคราะห์งาน การจ าแนกและการท านาย การจัดกลุ่ม การจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีชุดข้อมูลที่เกิดขึ้น

บ่อย การสร้างกฎและความสัมพันธ์ รายการความสัมพันธ์ การจับคู่และการท าเหมืองข้อมูลล าดับ

เหตุการณ การวิเคราะหก์ารถดถอย การสรา้งทรรศนะภาพข้อมูล อัลกอริทึมจักรกลเรียนรู้ยุคใหม่ 

 Big data concepts 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  หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์                              3 (3-0-6) 

             Special Topics in Computer Engineering  

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ 

การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

                   Selecting interesting in computer engineering, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering question 
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239716  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 

  การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การส ารวจปัญหา จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการ

วิจัยทางดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

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 

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม

ส าหรับการแก้ปัญหา การน าเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา ในด้าน

การวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

  Analyzing and synthesizing, academic technical writing, innovation development for 

solving problem, presentation analyzing and synthesizing problem in computer engineering 

research 

 

239718  สัมมนา 3        1(0-2-1) 

  Seminar III 

 การผลิตสื่อในการน าเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ                       

และการอภิปรายผลงานวิจัยทางดา้นด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

 Creation of media for research presentation, report writing, presentation and 

discussion on the results of research done in computer engineering  

 

239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                6 หน่วยกิต 

  Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน                   

การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing in applied computer engineering 
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239799 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสรรค์สร้างกระบวนการองค์ความรู้จากนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบโดยบูรณาการความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาด้านดิจทิัล

ในระดับชุมชมสู่นานาชาติ พร้อมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

นวัตกรรมสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 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 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอืรหัส 3 ตัวแรก 

  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

   239 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

1 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 หมายถึง  การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหนว่ย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา  
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หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายธนา อุดมศรีไพบูลย*์ 37399000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

 

DPHD 

วศ.ม 

วศ.บ. 

Engineering and Sciences Faculty 

วศิวกรรมสารสนเทศ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

University of Southern Queensland, Australia 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 

2560 

 

2548 

 

2545 

2 นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ* 35299000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วศ.ม 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2552 

2542 

3 นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2547 

2542 

4 นายสาคร เมฆรักษาวนิช 35299004xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

 

วศ.ด 

วท.ม 

วศ.บ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

2555 

2547 

2542 

5 นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย* 15299000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2552 

2549 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

6 นายนราศักดิ์ บุญเทพ 35606000xxxxx อาจารย์ ปร.ด 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2552 

2549 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 นายวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2553 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) 

 -ไม่ม-ี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

–ไม่ม-ี  

4.2. ช่วงเวลา  

–ไม่ม-ี  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

–ไม่ม-ี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัย                         

ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์

ความรู ้พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต

ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่จะได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้น ๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ใน                           

การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5.3. ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 และ 2  

แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2  

แผน ข – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

5.4. จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

 

 



 

 

 

36 

5.5. การเตรยีมการ  

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน่วยกิตเกินร้อยละ 85 ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                  

และมีความประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิด               

ภาคการศกึษา 

 

5.6. กระบวนการประเมินผล  

แผน ก แบบ ก (1) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1 ทั้งนี้จะมี                 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                  

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ก แบบ ก (2) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี               

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                 

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมนิผล  

แผน ข – มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่อง                      

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                       

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินผล 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย์ปัญหาเชิงอภิปราย 

แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา 

ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี

ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  

1.3 มีการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง เพื่ อ เป็นการฝึก เทคนิคและ

กระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ และมีวินัย

ในตนเอง 

2.1 มกีิจกรรมกลุ่มในช้ันเรยีนเพื่อสง่เสริมให้นิสิตมี

ภาวะผู้น าทางความคิด กล้าแสดงออก การ

เป็ นสมา ชิกกลุ่ มที่ ดี มี วิ นั ย  และมีความ

รับผิดชอบต่อผลงานที่น าเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2 ปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ

อ้างองิผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

( 1 )  ตระหนั ก ในคุณค่ าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่ อสัตย์สุ จริต  

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ                   

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า                  

และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยม              

อันดีงาม  

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต                    

และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า 

ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

(3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม เ ช่น                      

การยกย่องนสิิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน                   

ตามก าหนด ความสุจรติในการสอบและการรว่มกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  

(3) ประเมนิจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.2 ความรู ้

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา                

และสามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้                   

ความเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง              

โดยการเรียนการสอนตอ้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

(2)  จัดให้มีการ เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ                        

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมินช้ินงาน 

(3) การประเมินการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(4) การประเมินผลการอภปิราย 

(5) การประเมินการวเิคราะหก์รณีศกึษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิม                

ในการพัฒนาความคิดใหม ่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน                    

และด าเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การวิเคราะหก์รณีศึกษาทางการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(2) การอภปิรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดท าโครงงาน 

(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน ในช้ันเรียน 

และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

(3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1)  มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

(2) ศกึษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่ม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคล                 

และรายกลุ่ม 

   (3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์                 

ทางวิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองและสถานการณเ์สมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ                     

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง   

2.6 สุนทรียภาพ 

             2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะ                     

และวัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะ                    

มาประยุกต์  มี รู ปแบบการสอนเพื่ อ ให้มีบรรยากาศการ เรี ยนที่ ผ่ อนคลาย                          

ให้นสิิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอสิระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มหีัวข้อดา้นสุนทรียศิลป์ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

           2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญ                        

ของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการท างานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ                         

จัดให้มีการน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้                          

มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการน าเสนอด้านวิชาการ 
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              2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ              

และมีการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง                 

ให้มภีาวะสุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

•  ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา •    •    •   •    •   •  

239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์

ขั้นตอนวิธ ี   •   •     •    •   • •  • 

239712 สถาปัตยกรรมของ

ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ ่ •    •     •   •   •  •  • 

239713 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี •     •     •  •   •  •  • 

239714 ปัญญาประดิษฐ์และการ

เรียนรู้ของเคร่ือง  •   •  •   •   •    •    

239715 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

สมัยใหม ่  •   •   •  •   •   •     

239716 สัมมนา 1 • • • • •    •  • •    •  • •  

239717 สัมมนา 2 • • • • •    •  • •     • • • • 

239718 สมัมนา 3 • • • • •    •  • •    •  •  • 
239721 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับการ 

ประมวลผลสัญญาณ •    •     •  •    •  •  • 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

239722 การประมวลผลภาพดิจทิลั •    •   •    •    •  •  • 
239723 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

และเครือข่าย •     •     • •   
 

 • 
 

   • 

239724 กระบวนการและการจดัการ

ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ •    •   •      •  •  •  • 

239725 วิศวกรรมหุ่นยนต ์ •     •   •   •    •  •   

239726 วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตส าหรับ

ทุกสิ่ง    • •   •    •    •  •   

239727 ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผล

แบบคลาว์ด •    •    •   •    •     

239728 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ •     •  •     •   •     
239729 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ •      •  •   •    •  •  • 

239799 วทิยานิพนธ ์ •    •   •       •  • •  • 
239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง •     •   •   •    •  •  • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา    

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และ

น าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ตามรอ้ยละของรายวิชาที่ก าหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนนิการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้                        

ความรับผดิชอบ การได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้า

ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน าผลการ

ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

แผน ก แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ าย                              

โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์ หรอือย่างนอ้ยได้รับการยอมรับให้ตพีิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์                         

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็น                  

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์                   

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ                       

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์                  

( Full Paper ) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Proceedings ) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน                            

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้              

(Comprehensive Examination ) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน                                                                                   

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย                   

แต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง                                

ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบาย                           

ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน                     

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา                   

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่อง

อื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การรว่มประชุมปฏิบัติการ                 

และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา                   

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล             

ให้ทันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา                      

และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1  บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ
องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา 

2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศกึษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑติ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑติ เพื่อน าข้อมูลมาเป็น               

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า              

ในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย                  

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรห์รอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                             

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและ

น าไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัย

และสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน                

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน                  

ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน                    

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศกึษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล

และสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 
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1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน                

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ                    

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น               

และจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร      

การเรียนการสอน 

  6.2.2  มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ  ต ารา หรือวารสารเฉพาะ                        

ทางให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน                

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม   

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ

ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  √ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการ

เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 
√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลังสิน้สุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวชิา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศกึษา √ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 
√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
√ √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ √ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี √ √ √ √ √ 

11. ระดับความพงึพอใจของนสิติปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสุตร เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 √ √ √ √ 

12. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ย 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
  √ √ √ 

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา                       

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน                  

การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน มีสว่นร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน              

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 2 .2  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ ง ร ะบบ                                 

โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมนิเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ                          

และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน                

เสนอต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          

ผลการประเมินและระดมข้ อคิด เห็ นและข้อ เสนอแนะในการปรับปรุ ง /พัฒนาหลั กสู ตร                                            

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                      

ความต้องการของผู้ ใ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา   
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

      ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ศริิฤทธิ์ กรรมการ 

3. นายนัษฐ์ ศรีไสววิไล กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรไีพบูลย์ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช กรรมการ 

7. ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ กรรมการ 

8. ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย  กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศริิฤทธิ์ 

1.ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให้สื่อได้วา่หลกัสูตรมี

ความเชื่อว่าอย่างไรหากนิสิตจบไป แล้วสามารถท างานได้

ตามวางแผนในหลักสูตรหรือไม ่ 

2.ในหัวข้อ“วัตถุประสงค์ขอท่ี้1.3.3เพือ่ผลตามมหาบัณฑติ

ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการระบบ

คอมพิวเตอร์” หมายถงึ หลักสตูรมคีวามเนน้

ความสามารถ หรอื ทักษะไปใน การบริหารจัดการระบบ

คอมพิวเตอร์หรอไืมอ่ย่างไร 

3.จ านวนนักศกึษา ที่รับ แผน ก 10 คน แผน ก2 10 คน 

และแผน ข 20 คน นั้นหมายถึงวา่ รับ จานวน 40 คน/ปี

การศึกษาจึงควรมกีารแสดงศักยภาพของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ผู้

ควบคุมวทิยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระซึ่ง จะท าให ้อว 

(สกอ เดิม) เช่ือวา่สามารถ ดาเนนิการได้  

1. แก้ไขปรัชญาหลักสูตรเป็น พัฒนางานวิจัย 

สร้างสรรค์นวัตกรรมดา้นดิจทัิลเพื่อชุมชน ในระดับ

นานาชาติ 
 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนวัตกรเพื่อพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโชนย์กับชุมชนได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

3. ปรับจ านวน แผน ก1 เหลอื 5 และ มอีาจารย์ประจ า

หลักสูตร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 ท่าน  
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

4.จ านวนหนว่ยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ควรให้มีการ

เรียน รายวชิาวชิาเอกบังคับประมาณ 12-15 หนว่ยกิต(ตัด

รายวชิาท่ีจ าป็นออกลดความซ้าซ้อน)เชน่ ระเบียบวิธีวิจัย

กับการ สัมมนาและควรเป็นรายวชิาแกนท่ีสามารถไปตอ่

ยอดองค์ความรู้ได้หลากหลายแขนงวชิา  

5.ในหลักสูตรฯ ควรมรีายวชิาเลอืกในแตล่ะกลุ่มท่ี

เหมาะสม (อาจสอดคลอ้งกับ หลักสูตรท่ี เปิดในระดับ

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลัย) เพื่อเนน้ความเชย่วีชาญ

เฉพาะแขนงสาขาวิชา นัน้ๆ เชน ่ด้านระบบเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ ด้านระบบ

ฐานขอ้มูล ด้านปัญญาประดิษฐ ์ฯลฯ  

6.ในแผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรู้ ควรมกีารวาง

แผนการในลง จุดขาว จุดด า เนือ่งจากจะส่งผลตอ่การ

จัดการเรียนการสอนท่ีควรเนน้ทักษะช้ันสูงควบคู่กับ

ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น เนน้การสอนท่ีสร้างองค์ความคิดมากขึ้น

เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมตอ่ไป  

4. ลดการซ้ าซ้อนในรายวชิา สัมมนาและวธีิวิจัย โดย

แก้เนื้อหารายวชิาให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนกันแต่สอดคล้อง

กัน 

 

 
 

5. ได้น าหลักสูตรปริญญาตรีมาเทียบเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีต่อเนื่องกัน 

 
 

 

 

 

6.ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการแนะน า 

นาย นัษฐ์ ศรีไสววไิล 

1. รายช่ือวชิาในหลักสูตร ดูไมเ่จาะจง ชื่อวิชากับ

รายละเอยีดยังเป็นภาพรวมของเทคโนโลย ีเช่น AI, Data 

Analytics, IOT ควรน ารายวชิาเฉพาะทางมาอยู่ใน

หลักสูตร เช่น Neural Network, Pattern Recognition, 

Digital Image Processing, Machine Learning, Big Data, 

Data encryption and security 

1. ได้ท าการปรับแก้ ชื่อรายวชิาและเนื้อหารายวชิาให้

เป็นตามต าแนะน าของกรรมการเชน่ รายวชิา การ

วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศและเครอืขา่ย 

 

 

      ผูส้รุปการประชุม     ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม  
 

         

(ดร.จริาพร ไชยวงค์สาย)   (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ) 

กรรมการและเลขานุการ      ประธานกรรมการ 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

บุญเทพ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

239711  ความซับซ้อนและการวิเคราะหข์ั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 

Complexity and Algorithm Analysis 

239712  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์  3(2-2-5) 

  Microprocessors and Microcontroller Architecture 

239713  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

  Research Methodology for Science and Technology 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รวม    6 (3)  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

239714  วิศวกรรมอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 

  Internet of Things Engineering  

239715  เครือขา่ยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5) 

Modern Computer Networks 

239716   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

รวม    7    หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

239717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

23972X วิชาเอกเลือก              3(x-x-x) 

  Major Elective 

23972X วิชาเอกเลือก              3(x-x-x) 

  Major Elective 

รวม    7    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

239718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III  

23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

รวม    6     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

รวม    5    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 3 
 

23972X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

239798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

รวม    5    หน่วยกิต 
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