หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา

1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
8
10
11
11
15
15
15
15
16
20
25
31

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 32
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) 34
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
34
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
36
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
37
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
42
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
44
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
44
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
45
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
46
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
46
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
47
2. บัณฑิต
47
3. นักศึกษา
47
4. คณาจารย์
47
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
48
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
48
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
50
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
51
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
51
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
52
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
52

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
53
65
70
74
77
80
93

1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564
Master of Engineering Program in Computer Engineering
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0754
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
: Master of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท แบบ ก1 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ปริญญาโท แบบ ก2 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ปริญญาโท แบบ ข จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสติ ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 74(9/2563) วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ 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 อนุมัตหิ ลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการที่จังหวั ด พะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชีย งราย พะเยา แพร่ น่าน)
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Great Maekong Subregion : GMS)
ทาให้เกิดความต้องการความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของพื้นที่ที่เน้นระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร พั ฒนาแหล่งน้า ถนน สถาบันเกษตรกร การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือเป็นสิ่งจาเป็นสอดคล้องกับการผลิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) กับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ ระบบ
ความฉลาดทางการคานวณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเหมืองข้อมูล และ
การจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตั ว อย่ า งเช่ น การพั ฒ นาระบบ Internet of Things การพั ฒ นาระบบตั ด สิ น ใจอย่ า งชาญฉลาดจาก
ฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ การพั ฒนาระบบแผนที่แบบ Real Time ร่วมกั บ การใช้เ ทคโนโลยีอวกาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียมมาทาเหมืองข้อมูล ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นจะต้องมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับ
ความต้องการดั งกล่าว อีก ทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาตามเป้าหมายยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามิติทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุก
ภาคส่วน ซึ่งการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นมีความจาเป็นต้องประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการใน
การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ การยอมรั บ และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น การ
ดาเนินการแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหานั้น ๆ จึงจะมีโอกาสสาเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
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วงกว้างต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจั ดการกั บ ข้อ มูล หรือ สารสนเทศที่มี จ านวนมากและ
หลากหลาย
หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ นิ สิ ต เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากหลั ก สูต รสามารถบู ร ณาการมิติ
ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยม ได้แก่
ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบความฉลาดทางการคานวณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบเหมืองข้อมูล นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังคานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม (2) ทาการวิจัยที่เน้นการ
สร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน (4) ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลัก สูต รและความเกี่ย วข้อ งกับ พั นธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับ
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งก้ า วกระโดดของเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย ต่า ง ๆ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อ งเพื่อให้มองเห็นแนวทาง
ในการนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
งานด้านสาธารณสุ ขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริย ธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับ เคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ต อบสนองต่ อ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วย
การพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีความรับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสั งคม
นอกจากนีส้ ่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย
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(2) ด้านการวิจัย
หลั ก สู ตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นั้นเป็นศาสตร์เชิง
สร้างสรรค์ทางการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผนวกการสร้าง
ซอฟต์ แ วร์ เ ชื่ อ มโยงกั บ ฮาร์ ด แวร์ ค อมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เนื้ อ หาของการวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ร วมไปถึ ง
การศึก ษาค้นคว้าด้ว ยตนเองของนิสิต จะมีความมี ความสามารถน าไปแก้ไ ขปั ญ หาพื้นที่ห รือ ชุ ม ชน
ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญา
รวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน
(3) ด้านบริการวิชาการ
การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิ จของมหาวิทยาลัยด้านบริการ
วิชาการที่เ น้นการใช้ปัญ ญารวมหมู่เ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรื อ การศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ ว ยตนเองจะพั ฒ นาให้ นิ สิต น าองค์ค วามรู้ที่ ไ ด้ สั่ง สมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นพื้นที่
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการคานึงถึงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แ ก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมิติ
ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการทานุบารุง
ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเช่ น
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ บล็อกเชน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย
รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พั ฒนานวั ตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม บูรณาการความรู้ท างด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
ระบบเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาด้านดิจิทัลสูช่ ุมชน
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจุบันการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลที่ได้กาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร้าง
ผลกระทบสูงในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนไว้
โดยมุ่งเน้นการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่า Double S-Curve
ดังนี้
การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มี อ ยู่ แ ล้ ว ในประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ปั จ จั ย ผลิ ต โดยการพั ฒ นานวั ต กรรมในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมนีจ้ ะส่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronic)
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับคุณภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4. อุตสาหกรรมเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งคาดหวังว่าอุตสาหกรรมใหม่นี้จะเป็นกลไกสาคัญของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth engine) ในทศวรรษหน้า ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 5 กลุ่ม
ได้แก่
1. อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics and Automation)
2. อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน (Aviation)
3. อุตสาหกรรมชีวภาพ : พลังงานและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4. อุตสาหกรรมดิจทิ ัล (Digital)
5. อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิต
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะทางด้ า น วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถทักษะได้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศใน อุตสาหกรรม
ใหม่ ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ (Robotics and Automation) และ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล (Digital)
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อมีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์ไปสู่การวิจัยและ
การแก้ปัญหาในพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3.2 เพื่ อ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ มี ข องตนเอง
ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและส่วนรวม
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นวั ต กรเพื่ อ พั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โปรแกรมหรื อ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนาไปใช้ประโชนย์ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้มี
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.3 ศึกษาความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ
เรียน
2. แผนการพัฒนาการจัดการ 2.1 พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดย
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เน้นการจัดการเรียนการ
เป็นสาคัญตามมาตรฐานผล
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
การเรียนรูข้ อง สกอ.
สาคัญ
2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสติ
3. แผนการพัฒนานิสติ ให้มี
3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
ความพร้อมในการเรียนการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
สกอ.
ภาคปฏิบัติ
3.2 จัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิ ิตฝึก
ทักษะและความชานาญ
อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 หลัก สูตรผ่านการเห็นชอบจาก
สกอ.
1.2 รายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน
1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต้ อ ง การผู้ ใ ช้
บัณฑิต

2.1 จ านวนแผนงาน/กิ จ กรรมการ
พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มี ค วาม
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 ร้ อ ยละของรายวิ ช าที่ เ น้ น ให้
นิสติ ฝึกทักษะและความชานาญ
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หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1.ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ หรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2. เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3. ไม่เ คยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่ความผิด ที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ แ ละเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตส่ว นมากขาดทัก ษะและพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และพื้นฐานความรู้ด้ า น
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิตและมีหลักสูตร
ระยะสั้นสาหรับปรับพืน้ ฐานด้านคอมพิวเตอร์
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
5
10
10
10
10
รวม
5
5
5
5
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.2 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
10
20
20
20
20
รวม
10
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.5.3 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษา แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
40
40
40
20
40
รวม
20
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2564
1. งบบุคลากร
3,357,018
1.1 หมวดเงินเดือน
3,357,018
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
1,400,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
300,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
800,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
700,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
700,000
4. งบเงินอุดหนุน
300,000
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
300,000
ตามแผน
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ
30,000
หัวต่อปี
รวมรายจ่าย
5,787,018

2565
4,011,440
4,011,440
1,600,000
300,000
1,000,000
300,000
600,000
600,000
434,000
434,000

ปีงบประมาณ
2566
4,705,126
4,705,126
1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
400,000
400,000

2567
5,440,433
5,440,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
510,000
510,000

2568
6,175,740
6,175,740
1,900,000
500,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
616,000
616,000

30,000

30,000

30,000

30,000

6,675,440

7,505,126

8,480,433

9,421,740
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แยกเป็น
แผน ก แบบ ก (1) ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
รายการ

แผน ก
แบบ ก
(1)

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

แผน ก
แบบ ก
(2)
24

แผน ข
-

12

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2564
แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
24
30

36
3-6

36

36

36

(3)
36(3)

18
6
12
(3)
36(3)

18
12
6
(3)
36(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์
239799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
239711
ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Complexity and Algorithm Analysis
239712
สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5)
Microprocessors and Microcontroller Architecture
239713
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology for Science and Technology
239714
วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things Engineering
239715
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
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
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต
239721
การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการประมวลผลสัญญาณ
3(2-2-5)
Deep Learning for Signal Processing
239722
การประมวลผลภาพดิจทิ ัล
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
วิศวกรรมหุน่ ยนต์
3(2-2-5)
Robotic Engineering
239726
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Machine Learning
239727
ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
Database Systems on Cloud Computing
239728
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Analytic
239729
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Engineering
2) วิทยานิพนธ์
239799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
239711
ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Complexity and Algorithm Analysis
239712
สถาปัตยกรรมและองค์กรคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Computer Architectures and Organizations
239713
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology for Science and Technology
239714
วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things Engineering
239715
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
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

239721
239722
239723
239724
239725

(ข) วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 12 หน่วยกิต
การเรียนรูเ้ ชิงลึกสาหรับการประมวลผลสัญญาณ
3(2-2-5)
Deep Learning for Signal Processing
การประมวลผลภาพดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย
3(2-2-5)
Information System and Network Security
กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering Process and Management
วิศวกรรมหุน่ ยนต์
3(2-2-5)
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239726
239727
239728
239729

Robotic Engineering
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
Artificial Intelligence and Machine Learning
ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบคลาวด์
Database Systems on Cloud Computing
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytic
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Engineering

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
239798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
239799
146700

วิทยานิพนธ์
Thesis
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
239799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
239799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
239799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
239711
239712
239713
146700

ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Complexity and Algorithm Analysis
สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5)
Microprocessors and Microcontroller Architecture
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology for Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
239714
239715
239716

วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things Engineering
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Modern Computer Networks
สัมมนา 1
Seminar I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

รวม

7 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
239799
23972X
239717

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237799
23972X
239718

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
239711
239712
239713
146700

ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Complexity and Algorithm Analysis
สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-2-5)
Microprocessors and Microcontroller Architecture
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology for Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
239714
239715
239716

วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things Engineering
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
Modern Computer Networks
สัมมนา 1
Seminar I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

รวม

7 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
239798
23972X
23972X
239717

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
239798
23972X
23972X
239718

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขีย นเชิงวิเ คราะห์
และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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

ความซับซ้อนและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
Complexity and Algorithm Analysis
ขั้นตอนวิธีการคานวณ 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 ชุดคาสั่งและทรัพยากร การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์
การจัดการหน่วยความจา เทคนิคการเชื่อมต่อ บัส และโปรโตคอล ไปยังหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์
วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตัวเลขจานวนมาก วิธีการควบคุมทางฟัซซี่ การออกแบบและควบคุม
ความเสถียรและส่วนเกินของงานสาหรับการประมวลผลของซีพียูแบบหลายตัว วิธีการเลือกภาษาโปรแกรม
และประเด็นต่าง ๆ การออกแบบการทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การออกแบบงานสาหรับไมโครคอนโทรเลอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
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 Multiprocessor Applications, Selected Programming Techniques and Issues, Hardware and Software
Design, Ethics and Professionalism in Microcontroller and Microcomputer Design
239713

ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology for Science and Technology
วิธีวิจัย การวิจารณ์วรรณกรรม เครื่องมือการวิจัย การวางแผนการวิจัย การออกแบบ
การ วิจัย วิธีวิเคราะห์ การนาเสนอรายงานวิจัย การตีพมิ พ์งานวิจัย และ การศึกษากรณีศกึ ษา
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
ความรู้เบื้องต้นสาหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีและงานวิจัยในปัจจุบัน ของ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบบนชิปประมวลผล อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์สาหรับอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ การประมวลผลบนคลาวด์ โพรโทคอล ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้สาย ความปลอดภัย และ การบารุงดูแลรักษา
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
เทคโนโลยีเ ครือข่ายสมัย ใหม่ โพรโทคอลเครือข่ายขั้นสูง ความมั่นคง การประเมิน
ประสิทธิภาพและการบริหารเครือข่าย เครือข่ายไร้สายและการสื่อสารเคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์กาหนด
เครือข่าย ศึกษาและสังเคราะห์บทความวิจัยด้านเครือข่าย
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

การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการประมวลผลสัญญาณ
3(2-2-5)
Deep Learning for Signal Processing
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การรู้จาเสียง การจาแนกวัตถุ การตรวจหาวัตถุ การตรวจสอบใบหน้า การเรียนแบบ
เสริมกาลัง
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
หลักการเบือ้ งต้นของการประมวลผลภาพดิจทิ ัล การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพ การประมวลผลภาพสี การแยกบริเวณรูป ภาพ 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 กรณีศึก ษาและ
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

กระบวนการและการจัดการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering Process and Management
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการและข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
ความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล และการ
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ทดสอบซอฟต์ แ วร์ การบ ารุ ง รั ก ษาซอฟต์ แ วร์ ตั ว วั ด ซอฟต์ แ วร์ และการบริ ห ารจั ด การโครงการ
ซอฟต์แวร์
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 ขอบเขตการทางานของหุ่น ยนต์ การส่งผ่าน
ก าลั ง งานไฟฟ้ า หั ว ขั บ วาล์ ว แบบใช้ แ รงดั น อากาศ ระบบไมโครโปรเซ็ ส เซอร์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กลศาสตร์ ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ มอเตอร์ อุปกรณ์เครื่องจักร การเรียนรู้ของเครื่องจักร
การจัดการน้าหนักบรรทุก การเรียนรู้จาสภาพพื้นที่ ฟังก์ชั่นการวางตาแหน่งและการเคลื่อนที่ข อง
หุ่นยนต์ ระบบควบคุมไฮโดรลิค นิวเมติกส์ และวงจรไฟฟ้า การโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเรียล์ไทม์
กระบวนการในการสร้างภาพวาด ทางเทคนิคของหุน่ ยนต์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์
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

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Machine Learning
แนวคิดพื้นฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ , การเรียนรู้แบบรู้คาตอบ อยู่ก่อนเรียนรู้และรู้
คาตอบหลังเรียนรู้, ตรรกศาสตร์ฟัซซี, การเรียนรู้แบบต้นไม่ตัดสินใจ, โครงข่ายเซลล์ประสาท, วิธีการ
เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด , การลดมิติของข้อมูล , คลัสเตอร์, เคอร์นัลของเครื่อง, การออกแบบระบบการ
เรียนรู้ของเครื่อง, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน, ทฤษฎีความไม่แน่นอนและความน่าจะเป็น, การให้เหตุผล
ที่เป็นไปได้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์, ข่ายงานเบย์, การเรียนรูท้ างสถิต.ิ การเรียนรูข้ องเครื่องขนาดใหญ่
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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ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผลแบบคลาว์ด
3(2-2-5)
Database Systems on Cloud Computing
ระบบฐานข้ อ มู ล บนการประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ ฐานข้ อ มู ล แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง
ฐานข้อมูล NoSql ฐานข้อมูลเชิงเวลา และฐานข้อมูลแบบสตรีม การประมวลผลคิวรี การประมวลผล
ข้อมูลแบบสตรีม การทาดัชนี การวางแผนการดาเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของคิวรี การสร้าง
วัตถุสาหรับวิวและการบารุงรักษาวิว การเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้ เช่น ฐานข้อมูลแบบกระจายและ
ระบบแฟ้มข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่เน้นแถวและเน้นคอลัมน์ การเก็บข้อมูลแบบกุญแจ-ค่าที่ปรับขนาด
ได้ การควบคุมการทางานพร้อมกัน การกู้คืนของข้อมูล
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 การจาแนกและการทานาย การจัดกลุ่ม การจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีชุดข้อมูลที่เกิดขึ้น
บ่อย การสร้างกฎและความสัมพันธ์ รายการความสัมพันธ์ การจับคู่และการทาเหมืองข้อมูลลาดับ
เหตุการณ การวิเคราะห์การถดถอย การสร้างทรรศนะภาพข้อมูล 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

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Special Topics in Computer Engineering
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ
การอภิปรายและตอบข้อซักถาม
Selecting interesting in computer engineering, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing, presenting, discussing and answering question
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สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การสารวจปัญหา จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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
สาหรับการแก้ปัญหา การนาเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา ในด้าน
การวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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
การผลิ ต สื่ อ ในการน าเสนองานวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การน าเสนอ
และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing in applied computer engineering
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสรรค์สร้างกระบวนการองค์ความรู้จากนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบโดยบูรณาการความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาด้านดิจทิ ัล
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 คือรหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
239 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักร้อย : แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
7
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9
หมายถึง การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

37399000xxxxx

ผู้ช่วย
DPHD
ศาสตราจารย์ วศ.ม
วศ.บ.

นายธนา อุดมศรีไพบูลย์*

2

นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ*

35299000xxxxx

3

นายพรเทพ โรจนวสุ

35203005xxxxx

4

นายสาคร เมฆรักษาวนิช

35299004xxxxx

5

นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย*

15299000xxxxx

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม
วศ.บ.
ผู้ช่วย
วศ.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.
วศ.บ.
ผู้ช่วย
วศ.ด
ศาสตราจารย์ วท.ม
วศ.บ
อาจารย์
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Engineering and Sciences Faculty
วิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Southern Queensland, Australia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ
2560
2548
2545
2557
2552
2542
2553
2547
2542
2555
2547
2542
2557
2552
2549

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ลาดับ
6

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

นายนราศักดิ์ บุญเทพ

35606000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ
2562
2552
2549

33
3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล

นายวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2553
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
-ไม่ม-ี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
–ไม่ม-ี
4.2. ช่วงเวลา
–ไม่ม-ี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
–ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวคิ ด ด้ า นการวิ จั ย ขอบเขต เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และระเบี ย บวิ ธี ก ารส าหรั บ การวิ จั ย
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์
ความรู้ พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต
ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้น ๆ
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้ า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ ใ น
การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1 และ 2
แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
แผน ข – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
5.4. จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
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5.5. การเตรียมการ
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าและนั บ หน่ ว ยกิ ต เกิ น ร้ อ ยละ 85 ในกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะบั ง คั บ
และมีความประสงค์จะทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ
โครงงาน หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อ มระบุ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยแจ้ ง ภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเปิด
ภาคการศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก (1) – มีก ารสอบหัวข้ อวิท ยานิพนธ์ใ นภาคการศึก ษาต้ น ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้จ ะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้ นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ก แบบ ก (2) – มีก ารสอบหัวข้อวิท ยานิพนธ์ใ นภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิท ยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล
แผน ข – มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเฉพาะเรื่ อ ง
ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษา กระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมินผล
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มี ก ารสอดแทรกโจทย์ ปั ญ หาเชิ ง อภิ ป ราย
แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
1.2 มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
1.3 มี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ เป็ น การฝึ ก เทคนิ ค และ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ และมีวินัย 2.1 มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี
ในตนเอง
ภาวะผู้นาทางความคิด กล้าแสดงออก การ
เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ ดี มี วิ นั ย และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ปลู ก ฝั ง ให้ มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉั ย ปัญ หาหรือข้อขัดแย้งตามหลัก การ เหตุผลและค่านิย ม
อันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย ส ละซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) ออกแบบการเรีย นการสอนให้นิ สิตได้แ สดงความรับ ผิ ด ชอบภาวะผู้ น า
ทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(3) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่ น
การยกย่องนิสิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนิ สิ ต ในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งาน
ตามกาหนด ความสุจริตในการสอบและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้และความเข้ าใจอย่ า งถ่อ งแท้ เ กี่ย วกั บ หลัก การ ทฤษฎีที่ศึก ษา
และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้
ความเข้าใจหลั ก การทางทฤษฏี และสามารถประยุ ก ต์ป ฏิบั ติใ นสภาพแวดล้อ มจริ ง
โดยการเรียนการสอนต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์ และบู รณาการผลงานวิ ช าการหรือ องค์ค วามรู้ เ ดิ ม
ในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ ค วามรู้ ห รื อ แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการวางแผน
และดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการประยุกต์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(2) การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดทาโครงงาน
(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงาน ในชั้นเรียน
และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน
(2) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติก รรมและการแสดงออกของนัก ศึก ษาในการนาเสนอ
รายงานกลุ่ม
(2) ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย น และการท างาน ทั้ ง รายบุ ค คล
และรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้ง ในวงการวิชาการ
วิ ช าชี พ และชุ ม ชน ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการผ่ า นสิ่ ง ตี พิ ม พ์
ทางวิชาการ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้ นิ สิ ต มี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกแบบโดยการน าหลั ก การทางศิ ล ปะ
มาประยุ ก ต์ มี รู ป แบบการสอนเพื่ อ ให้ มี บ รรยากาศการเรี ย นที่ ผ่ อ นคลาย
ให้นสิ ิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบ
ประเมินที่มหี ัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ นิ สิ ต ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ
ของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
จั ด ให้ มี ก ารน าเสนอผลงานหน้ า ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และส่ ง เสริ ม ให้
มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนาเสนอด้านวิชาการ
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2.7.3 กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริม สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมิ นที่ มีหั วข้ อด้ า นบุ คลิ ก ภาพ
และมี ก ารใช้ แ บบประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเอง
ให้มภี าวะสุขภาพที่ดยี ิ่งขึ้น

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(2) (3)

(1)

(2) (3)

•  

•





•

 •

•







•





•



•

•

•

• 

•







•



•



•



•

•

• 



•







•

•



•



•

•

 • 

•



•



•



•



•



 •

•





•

•



•

•





239718 สัมมนา 3

•
•
•

• •
• •
• •

•
•
•













•
•
•





•
•
•

•
•
•

•

•


•


•
•
•

•
•



•
•

239721 การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการ
ประมวลผลสัญญาณ

•   

•









•



•

•



•



•

เรียนรู้ของเครื่อง
239715 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่
239716 สัมมนา 1
239717 สัมมนา 2

•
•
•

(3) (4)

•

(1)

(2)

(1)

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

239714 ปัญญาประดิษฐ์และการ

(1) (2)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1) (2) (3) (4)
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
239711 ความซับซ้อนและการวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธี
239712 สถาปัตยกรรมของ
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรเลอร์่
239713 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

(4)

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

•




 

(1)

(2)

•
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์
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 การประมวลผลภาพดิจทิ ลั

• 

•





•





•



•



•



•

239723 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
และเครือข่าย

• 

 

•





 •

•

 

•

ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

• 







• 

239725 วิศวกรรมหุ่นยนต์

•



•





ทุกสิ่ง



•

•





•

239727 ระบบฐานข้อมูลบนการประมวลผล
แบบคลาว์ด

• 



•







•

239728 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

• 

 

•



•

239729 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

• 

 



•

239799 วิทยานิพนธ์

•    •
•    


•




239724 กระบวนการและการจัดการ

239726 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตสาหรับ

239798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

•





 



•



•











•

•



•

•





•

•

•


•

•

•



•



•



•

•

  

•









•

•









•

 

•



•







   •
•   


•

•


•
•

 

•



•
•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ก ารเรีย นรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน และ
นาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ในระดับ รายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 จั ด ท าโครงการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ การได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน
2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้า
ทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ
รวมทั้งเปิด โอกาสให้เ สนอข้อคิ ดเห็นในการปรับ ปรุงหลัก สูตร เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ก ารส าเร็จการศึก ษาตามหลัก สูต รเป็นไปตามข้ อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง และต้ อ งเป็ น ระบบเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ า รั บ ฟั ง ได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตพี ิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทีย บเท่ า พร้อมทั้งเสนอรูป เล่มวิท ยานิ พ นธ์
และสอบผ่า นการสอบปากเปล่า ขั้ น สุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิท ยาลัย แต่ง ตั้ งและต้ อ งเป็ น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
( Full Paper ) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Proceedings ) ดังกล่าว
แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งได้ ร ะดั บ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination ) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แต่ ง ตั้ ง โดยเป็ น ระบบเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ า รั บ ฟั ง ได้ และรายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

46
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใ ห้มีก ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ พื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัย อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิ ชา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่อง
อื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุ มปฏิบัติการ
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 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณาจารย์ เ พื่ อ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นา
และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ
องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรีย นการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.7 จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรูเ้ ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตร โดยมีหน้าที่เ สนอหลัก สูตรใหม่ หลัก สูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่ว นหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง
แท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ป รึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะน า
ในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิท ยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุ ฒิก ารศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้ ส อนประชุ ม ร่ ว มกั น ในการออกแบบ วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิ จ ารณาจั ด หาอาจารย์ พิ เ ศษที่ มี วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยครอบคลุ ม เรื่ อ งต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ การวางแผนการสอน วิ ธี ก ารสอนและพฤติ ก รรมการสอน
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัย
และสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริ หารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบั ติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติก ารคอมพิว เตอร์ใ ช้ร่วมกั นของมหาวิทยาลัย ห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
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1. ห้องคอมพิว เตอร์เ ชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา
2. บริ ก าร Wireless Access Point จ านวน 456 จุ ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ ายในอาคารเรีย น
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จ านวนทรั พ ยาการสารสนเทศที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น
และจองหนังสือจากเว็ บ ไซด์ของศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้
นอกจากนั้นยังมีฐ านข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ ไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 มี ห้ อ งสมุ ด ย่ อ ยของคณะเพื่ อ บริ ก ารหนั ง สื อ ต ารา หรื อ วารสารเฉพาะ
ทางให้อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร วางแผน จั ด หา และติ ด ตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการ
ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสุตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

11

12

12

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

9

10

10

10

10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิ ช า
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัด ระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้ส อน สรุป ผลการใช้ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษา และร่วมกั นวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ
โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การสอน ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ รั บ บริ ก าร
และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อคณะ
4.2 จั ด ประชุ ม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบ ตรวจสอบ
ผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ น โยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
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68
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ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัตใิ นการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร

78
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย กรรมการดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ศิริฤทธิ์
3. นายนัษฐ์ ศรีไสววิไล
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
7. ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ
8. ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
1.ปรัชญาของหลักสูตรควรเขียนให้ส่ือได้วา่ หลักสูตรมี
1. แก้ไขปรัชญาหลักสูตรเป็น พัฒนางานวิจัย
ความเชื่อว่าอย่างไรหากนิสิตจบไป แล้วสามารถทางานได้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจทิ ัลเพื่อชุมชน ในระดับ
นานาชาติ
ตามวางแผนในหลักสูตรหรือไม่
2.ในหัวข้อ“วัตถุประสงค์ขอ้ที่1.3.3เพือ่ ผลตามมหาบัณฑติ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์” หมายถึง หลักสูตรมีความเน้น
ความสามารถ หรือ ทักษะไปใน การบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์หรอืไม่อย่างไร

2. เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นวั ต กรเพื่ อ พั ฒ นา
สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถนาไปใช้ประโชนย์กับชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.จานวนนักศึกษา ที่รับ แผน ก 10 คน แผน ก2 10 คน
และแผน ข 20 คน นั้นหมายถึงว่า รับ จานวน 40 คน/ปี
การศึกษาจึงควรมีการแสดงศักยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระซึ่ง จะทาให้ อว
(สกอ เดิม) เชื่อว่าสามารถ ดาเนินการได้

3. ปรับจานวน แผน ก1 เหลือ 5 และ มีอาจารย์ประจา
หลักสูตร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 ท่าน
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
4.จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ควรให้มีการ 4. ลดการซ้าซ้อนในรายวิชา สัมมนาและวิธีวิจัย โดย
เรียน รายวิชาวิชาเอกบังคับประมาณ 12-15 หน่วยกิต(ตัด แก้เนื้อหารายวิชาให้ชัดเจนไม่ซาซ้
้ อนกันแต่สอดคล้อง
รายวิชาที่จาป็นออกลดความซ้าซ้อน)เช่น ระเบียบวิธีวิจัย กัน
กับการ สัมมนาและควรเป็นรายวิชาแกนที่สามารถไปต่อ
ยอดองค์ความรูไ้ ด้หลากหลายแขนงวชิา
5.ในหลักสูตรฯ ควรมีรายวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มที่
เหมาะสม (อาจสอดคล้องกับ หลักสูตรที่ เปิดในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย) เพื่อเน้นความเช่ยวี ชาญ
เฉพาะแขนงสาขาวิชา นัน้ ๆ เชน่ ด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ ด้านระบบ
ฐานข้อมูล ด้านปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ

5. ได้นาหลักสูตรปริญญาตรีมาเทียบเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน

6.ในแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ ควรมีการวาง
แผนการในลง จุดขาว จุดดา เนือ่ งจากจะส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่ควรเน้นทักษะชั้นสูงควบคู่กับ
ความรูท้ ีเ่ พิ่มขึน้ เน้นการสอนที่สร้างองค์ความคิดมากขึ้น
เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไป
นาย นัษฐ์ ศรีไสววิไล
1. รายชื่อวิชาในหลักสูตร ดูไม่เจาะจง ชื่อวิชากับ
รายละเอียดยังเป็นภาพรวมของเทคโนโลยี เช่น AI, Data
Analytics, IOT ควรนารายวิชาเฉพาะทางมาอยู่ใน
หลักสูตร เช่น Neural Network, Pattern Recognition,
Digital Image Processing, Machine Learning, Big Data,
Data encryption and security

6.ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการแนะนา

ผูส้ รุปการประชุม

(ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย)
กรรมการและเลขานุการ

1. ได้ทาการปรับแก้ ชื่อรายวิชาและเนื้อหารายวิชาให้
เป็นตามตาแนะนาของกรรมการเช่น รายวิชา การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย

ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ)
ประธานกรรมการ
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ภาคผนวก ฉ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของ
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Jirabhorn Chaiwongsai ( 2019) “ Automatic Control and Management System for Tropical
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