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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑติวิทยาลัย 

และคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Computer Science 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

  : ชื่อย่อ วท.ม. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science (Computer Science) 

  : ชื่อย่อ M.S. (Computer Science) 

 

3. วิชาเอก(ถ้ามี) -ไม่มี- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่  39 หน่วยกิต  

แผน ข  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่  39 หน่วยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

   เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาโทหลักสูตร 2 ปีและใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 4 ปีการศึกษา  

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 

 ภาษาต่างประเทศ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้) 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

 รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  รว่มมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึง่สาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว และเป็นปรญิญาร่วมกับ ………………………… 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึง่สาขาวชิา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  8/2556  เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 

พ.ศ.2556 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 

และ ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 นักเขียนโปรแกรม 

 นักวเิคราะห์ระบบ 

 อาจารย ์

 นักวชิาการในสถาบนัของรัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา), 

สถาบันที่ส าเร็จ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

1. รศ.ดร.จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช Ph.D. (Computer Science and Applied Mathematics), Univ. Evry Val 

d’Essonne, France, 2000 

M.Sc. (Computer Science and Applied Mathematics), Univ. de 

Grenoble, France, 1995 

B.Sc. (Computer Science and Applied Mathematics), Univ. de 

Grenoble, France, 1994  

3309900726512 

2. ผศ.ดร.วัชร ี จ าปามูล Ph.D. (Computer Science) , Univ. de Provence Aix-Marseille I,  

France, 2002 

พบ.ม. (สถติิประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์,2530 

วท.บ. (สถติิ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2526 

3440400547105 

3. ผศ.ดร.วาริน  เชาวทัต 

 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี, 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุร,ี 2548 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2545 

3199900213789 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ขึน้อยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกจิและสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิด

ภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ดังนั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ

ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับสูง ทั้งยังมีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อบทบาทของนัก

คอมพิวเตอรใ์นการร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเศรษฐกจิ เพื่อเป็นก าลังส าคัญใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 

 

11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และการใช้

คอมพิวเตอรท์ุกหนทุกแห่ง การใช้เครอืข่ายความเร็วสูงและอินเตอรเ์น็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย 

ๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มี

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนและ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสม

ได้ และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง Wi-Max ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง

ตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องใช้นัก

วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจผลกระทบทางสังคมและ

วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่

สอดคล้องและเหมาะสมกับวถิชีีวติของสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอก ทางด้านเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องค านึงถึง

ความต้องการองค์ความรู ้กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บุคลากรที่จบหลักสูตรนี้ควรมีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร ์

ทั้งในการท างาน การแก้ไขปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆได้ นอกจากนี้ยัง

จ าเป็นต้องมีคุณธรรมและจรยิธรรมพืน้ฐานอย่างดีพอ สามารถด ารงชีวติในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นการ

เรียนการสอนตามหลักสู ต รวิทยาศาตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิ ชาวิทยาการคอมพิ ว เตอร์  ขอ ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเน้นหนักให้นักศึกษาได้รับความรู้รอบทางคอมพิวเตอรอ์ย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้มี

การน าความรูท้ั้งที่ได้จากในห้องเรียน และจากการค้นควา้วิจัยด้วยตนเอง มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และ

เกิดประโยชน์จริงต่อประเทศ รวมถึงการสร้างทัศนคติในการท างานที่ดี ขยัน อดทน และยึดมั่นในคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

  จากเป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นวัตกรรม

ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะสอดรับกับพันธกจิของสถาบัน ซึ่งรองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษา

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบนได้ทัง้หมด คือ ลาว พม่า จีน เป็นต้น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร อื่น       

หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชาของ

หลักสูตรโดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช่) 

ภาควิชา  และคณะ 

ที่เปิดสอนกระบวนวชิานี ้

 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ -ไม่มี-  

 

  

วิชาเลือกใน 

สาขาวชิาเฉพาะ 

-ไม่มี-    

วิชาเลือกนอก

สาขาวชิาเฉพาะ 

เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์  เช่น  สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

13.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน   

 -ไม่มี- 

 

13.3  การบริหารจัดการ   

  การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบ สาขาวิชาร่วมภายในคณะ  (Interdisciplinary) สาขาวิชาร่วม

ระหว่างคณะ (Multidisciplinary) โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงคเ์ป็นไปตามค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา โดย

กระบวนวิชาในข้อ 13.1 ที่ต้องเรียนกระบวนวิชาของคณะอื่น ๆ  จะแจ้งให้คณะที่ เปิดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าว ในภาคเรยีนที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินการ

โดยคณะนั้น ๆ และประสานงานให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และประกาศให้

นักศึกษาทราบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์ 

   



 

7 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  

วิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญทาง

คอมพิวเตอร์ที่แม่นย า ถูกต้อง และต้องกระตือรือร้นในการติดตามเทคโนโลยีรวมถึงเทคนิคที่ทันสมัยซึ่งมี

ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในการท าวิจัย เพื่อสอดรับกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน  สามารถ

พัฒนาความรู้  ความช านาญ ในหลายสาขา เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และระบบ

สารสนเทศ  มีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาต่อเนื่องด้วยตนเอง  มีวุฒิภาวะ

ตลอดจนศักยภาพในการท างาน  สามารถเป็นที่พึ่งพาให้ทุกส่วนของสังคม 

1.2  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี : 

1. ความรูใ้นสาระส าคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง เพื่อเอือ้ตอ่การถา่ยทอดความรู้ของ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสงูต่อไป 

2. ทักษะและเทคนิคที่หลากหลายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใชใ้นงานวิจัยและการ

ถา่ยทอดความรู้วิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป 

3. ความใฝ่รู้ ทั้งในด้านเนือ้หาคอมพิวเตอร ์เทคโนโลย ีและเทคนิคการถา่ยทอดความรู้ที่ทนัสมยั 

4. คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และวิชาการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวจิยัด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป ี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 

QA ของหลักสตูรรวมทุก 5 ปีใน

ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑติ 

 ระดับความพึงพอใจของ

มหาบัณฑิตทีม่ีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง

ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

 ระบบรายป ี

 ระบบทวิภาค (ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมน่้อยกวา่ 15 สัปดาห์)  

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีภาคฤดูร้อน       

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค 

 -ไม่ม-ี 

 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

ระบบการศึกษาตลอดป ี

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบทวภิาค 

  ในเวลาราชการ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียน จันทร ์– ศุกร ์เวลา 08.00 – 16.30 น.) 

 นอกเวลาราชการ (แผน ข เรียน เสาร์ – อาทิตย ์เวลา 9:00 น. – 16:00 น.) 

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  

 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละ                    

ปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแล้วทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่มีความรู้พืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์เพียงพอ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

3. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไปอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
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 หลักสูตร แผน ข  

1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละ                    

ปีการศึกษา 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแล้วทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรอืสาขาอื่นที่มีความรูพ้ืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์เพียงพอ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

3.   คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไปอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคดัเลือกได้  (พิจารณา) 

 อื่นๆ ..................................... 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

 จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้กี่ยวกับการท าวิจัย 

  จัดสอนเสรมิความรูด้้านภาษาต่างประเทศ 
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     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 

ภาคการศึกษา 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนที่คาดว่าจะรับ 

- แผน ก แบบ ก 2 

- แผน ข   

 

10 

15 

 

- 

- 

 

10 

20 

 

- 

- 

 

10 

20 

 

- 

- 

 

10 

25 

 

- 

- 

 

10 

25 

 

- 

- 

- แผน ข  (ภาคพเิศษ) 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา           

- แผน ก แบบ ก 2 

- แผน ข   

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

15 

- 

- 

10 

20 

- 

- 

10 

20 

- 

- 

10 

25 

- แผน ข  (ภาคพเิศษ) - - - 30 - 30 - 30 - 30 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 รายงานขอ้มูลงบประมาณ 3 ปีระดับคณะ โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 

  ปีงบประมาณ  

  2556 2557  2558  

แผนงาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

  แผ่นดนิ เงินรายได้ แผ่นดนิ เงินรายได้ แผ่นดนิ เงินรายได้ 

แผนงานบรหิารมหาวิทยาลัย 37,343,500 26,930,400 42,551,800 28,154,700 44,398,100 28,427,000 

แผนงานการเรียนการสอน 214,158,900 52,281,300 217,789,700 53,759,000 242,618,100 54,288,000 

แผนงานสนับสนุนวิชาการ 1,115,300 2,378,100 714,800 2,401,900 714,000 2,426,000 

แผนงานวจิัย 6,565,100 8,935,600 6,565,100 9,025,000 6,565,100 9,115,000 

แผนงานบรกิารวิชาการแก่สังคม 4,261,000 10,581,600 4,261,000 10,687,400 4,261,000 10,795,000 

แผนงานการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 0 893,000 0 950,000 0 1,000,000 

รวม 263,443,800 102,000,000 271,882,400 104,978,000 298,556,300 106,051,000 

รวมท้ังสิ้น 365,443,800 376,860,400 404,601,300 

 

 2.6.2 ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่หัวนักศกึษาในการผลิตบัณฑิต   

               1. แผน ก แบบ ก 2      70,000 บาท  (ตลอดหลักสูตร) 

  2. แผน ข (ภาคปกต)ิ   70,000 บาท  (ตลอดหลักสูตร) 

  3. แผน ข (ภาคพเิศษ)                 100,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)  
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2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต็ 

 อื่นๆ (ระบุ)  

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และ

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกติ 

หลักสูตรแผน ข จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 39  หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกวา่ 27 หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกวา่ 27  หน่วยกิต 

  1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 21  หน่วยกิต 

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  13  หน่วยกิต 

    204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  3  หน่วยกิต 

    204735  การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวธิี   3  หน่วยกิต 

    204753 ทฤษฎีการค านวณ  3  หนว่ยกติ 

    204791  สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์   1  หน่วยกิต 

    204792  ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 
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   1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 8  หน่วยกิต 

    โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ทัง้นี ้นักศึกษาสามารถเลือกได้ทุกกลุม่ 

    ทฤษฎี 

    204752  ทฤษฎีและภาษาของการจ าลอง  3  หน่วยกิต 

    204754  วิทยาการเขา้รหสัลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3  หน่วยกิต 

    204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตรแ์บบฟัซซี  3  หน่วยกิต 

    204731 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวธิี  3  หน่วยกิต 

    204741 หลักการภาษาโปรแกรม  3  หน่วยกิต

 204742 การออกแบบและการสร้างตวัแปลชุดค าสั่ง  3  หน่วยกิต

  

    ระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

    204714 แนวคิดขั้นสงูในระบบปฏิบัติการ  3  หน่วยกิต

 204716 การประมวลผลแบบขนาน  3  หน่วยกิต 

    204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์  3  หน่วยกิต 

    204761  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

    204763 ระบบแบบกระจาย  3  หน่วยกิต 

 

    ระบบสารสนเทศ 

    204722 การค้นคนืสารสนเทศ  3  หน่วยกิต 

    204723 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3  หน่วยกิต

 204724 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ  3  หน่วยกิต 

    204726  การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล  3  หน่วยกิต

 204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธรุกิจ  3  หน่วยกิต

 204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์  3  หน่วยกิต

 204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  3  หน่วยกิต

 204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพฒันา  3  หน่วยกิต

 204764 ปัญญาประดิษฐ ์  3  หน่วยกิต

 204765 ระบบช านาญการ  3  หน่วยกิต

 204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3  หน่วยกิต

 204767 การประมวลผลภาพ  3  หน่วยกิต

 204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  3  หน่วยกิต

 204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3  หน่วยกิต

 204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเวบ็  3  หน่วยกิต

 204774 เหมืองขอ้มลู  3  หน่วยกิต

 204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  2  หน่วยกิต 
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    204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

 หรอืกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชา  

 

  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถา้ม)ี ไม่เกนิ 6  หน่วยกิต

1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก (ถา้มี) ไม่เกนิ 6  หน่วยกิต 

   เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์  เช่น สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

 2. กระบวนวิชาในระดับปรญิญาตรขีั้นสูง ไม่ม ี

 

 ข. วิทยานิพนธ ์    12  หน่วยกิต 

  204799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12  หน่วยกิต 

  

 ค. กระบวนวิชาไม่นับหน่วยสะสม 

  1.ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

  2.ตามเงือ่นไขของสาขาวิชา - ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร

บัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจแนะน าให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 

   204700 โครงสรา้งข้อมลูและภาษาโปรแกรม  2  หน่วยกิต 

และ/ หรอื 204701 เครอืข่ายและระบบปฏิบัติการ  2  หน่วยกิต 

 

 ง. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของ

ผลงาน  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม 

(Full Paper) และมีช่ือของนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (204…) 



 

14 

หลักสูตรแผน ข 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 39 หน่วยกิต 

 ประกอบด้วย 

 ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกวา่ 33 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกวา่  33 หน่วยกิต 

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 27  หน่วยกิต 

    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  13  หนว่ยกติ 

     204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

     204735  การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี  3  หน่วยกิต

     204753 ทฤษฎีการค านวณ  3  หน่วยกิต 

     204791  สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์  1 หน่วยกิต

     204792  ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 14  หน่วยกิต 

     โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ ทั้งนีน้ักศึกษาสามารถเลือกได้ทุกกลุ่ม 

     ทฤษฎี 

     204752 ทฤษฎีและภาษาของการจ าลอง  3  หน่วยกิต 

     204754 วิทยาการเขา้รหสัลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์ 3  หน่วยกิต

     204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตรแ์บบฟัซซี  3  หน่วยกิต

     204731 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3  หน่วยกิต

     204741 หลักการภาษาโปรแกรม  3  หน่วยกิต 

     204742 การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดค าสั่ง  3  หน่วยกิต 

      

     ระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 

     204714 แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ  3  หน่วยกิต 

     204716  การประมวลผลแบบขนาน  3  หน่วยกิต

     204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์  3  หน่วยกิต 

     204761  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

     204763 ระบบแบบกระจาย  3  หน่วยกิต 

     

     ระบบสารสนเทศ 

 204722 การค้นคนืสารสนเทศ  3  หน่วยกิต 

 204723 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3  หน่วยกิต 

 204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3  หน่วยกิต 

 204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล  3  หน่วยกิต 

 204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ  3  หน่วยกิต 
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 204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์  3  หน่วยกิต 

 204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  3  หน่วยกิต 

 204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา  3  หน่วยกิต 

 204764 ปัญญาประดิษฐ์  3  หน่วยกิต 

 204765 ระบบช านาญการ  3  หน่วยกิต 

 204766 คอมพิวเตอรก์ราฟิก  3  หน่วยกิต

 204767  การประมวลผลภาพ  3  หน่วยกิต

 204771  เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต  3  หน่วยกิต

 204772  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3  หน่วยกิต

 204773  การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ  3  หน่วยกิต

 204774  เหมืองข้อมูล  3  หน่วยกิต 

 204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  2  หน่วยกิต 

 204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  3  หน่วยกิต 

 

     หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑติศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถา้มี) ไม่เกนิ 6  หน่วยกิต 

    1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี 

    1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถา้มี) ไม่เกนิ 6  หน่วยกิต 

    เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์  เช่น สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์คณะบริหารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

  2. กระบวนวิชาในระดับปรญิญาตรขีั้นสูง ไม่มี 

 

 ข. การค้นควา้แบบอิสระ    6    หน่วยกิต 

  204798 การค้นควา้แบบอิสระ  6   หน่วยกิต 

 

 ค.  กระบวนวิชาไม่นับหน่วยสะสม 

  1.ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ 

  2.ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจแนะน าให้

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  

   204700  โครงสรา้งข้อมูลและภาษาโปรแกรม  2  หน่วยกิต 

และ/ หรอื 204701  เครอืข่ายและระบบปฏิบัติการ   2  หน่วยกิต 
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 ง. สอบประมวลความรู้ 

ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบ

อิสระหลัก 

 

หมายเหต ุกระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(204…) 

 

3.1.2.1 Plan A Type A 2 

Degree Requirements   a minimum of  39 credits 

 A. Course work   a minimum of  27  credits 

  1. Graduate course  a minimum of  27  credits 

   1.1 Field of concentration courses a minimum of  21  credits 

    1.1.1  Required courses   13  credits 

     204711 Computer Architecture   3  credits

 204735  Design and Analysis of Algorithms  3  credits 

 204753  Computational Theory   3  credits 

 204791 M.S. Seminar in Computer Science  1  credit 

 204792  Research Methodology in Computer Science  3  credits 

 

    1.1.2  Elective courses a minimum of  8  credits 

     The elective courses may be selected from the following. 

     Theory 

 204752  Theory and Languages of Simulation 3  credits 

 204754  Cryptography and Computer Security 3  credits 

 204755  Neural Networks and Fuzzy Logic 3  credits

 204731  Data Structure and Algorithms 3  credits

 204741  Principles of Programming Languages 3  credits 

 204742  Compiler Design and Construction 3  credits 
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 Computer Systems and Networks  

 204714  Advanced Concepts in Operating System 3  credits 

 204716 Parallel Processing 3  credits

 204717  Concurrent Programming 3  credits

 204761  Data Communications and Computer Networks 3  credits

 204763  Distributed System 3  credits 

  

 Information Systems 

 204722  Information Retrieval 3  credits

 204723 Analysis and Design of Information System 3  credits 

 204724  Decision Support System 3  credits

 204726  Design and Management of Database System 3  credits

 204727  Information Technology in Business 3  credits

 204732 Software Engineering 3  credits

 204733  Software Project Management 3  credits

 204734  Object-Oriented Technology and Development 3  credits

 204764  Artificial Intelligence 3  credits

 204765  Expert System 3  credits

 204766  Computer Graphics 3  credits

 204767  Image Processing 3  credits

 204771  Internet Technology 3  credits

 204772  Multimedia Technology 3  credits

 204773  Web Application Development 3  credits

 204774  Data Mining 3  credits

 204779  Selected Topics in Computer Science 2  credits 

 204789  Selected Topics in Computer Science 3  credits 

  

 Or other courses with approval of the Graduate Program Administrative Committee. 
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 1.2  Other courses (if any) a maximum of  6  credits 

  1.2.1  Required courses - none 

  1.2.2  Elective courses (if any) a maximum of  6  credits 

  With approval of the Graduate Program Administrative Committee, a student may 

take any courses in other discipline(s) related with Computer Science. 

 

 2. Advanced undergraduate courses - none 

 

 B. Thesis      12  credits 

  204799  M.S. Thesis   12  credits 

 

 C. Non-credit courses 

  1. Graduate School’s requirement - a foreign language 

  2. Program’s requirement - Enroll in additional courses as required by the 

Graduate Program Administrative Committee: 

Those who did not complete any course in 

computer must take the course  

  204700  Data Structure and Programming Languages  2  credits 

and / or 204701  Networking and Operating System  2  credits 

 

 D.  Academic activity 

 A student has to publish at least one paper representing the whole or the part of thesis work or 

at least have one accepted for publishing in an accredited journal approved by the Graduate 

Program Administrative   Committee or an academic print material with peer review, or present 

at least one paper at an academic meeting that is accompanied by peer-reviewed proceedings 

with the student’s name as the first author. 

 

 Note: Courses in the field of concentration are courses in Computer science (204…) 

 

3.1.2.2 Plan B 

Degree Requirements    a minimum of  39 credits 

 A. Course work   a minimum of  33  credits 

  1. Graduate course  a minimum of  33  credits 

   1.1 Field of concentration courses a minimum of  27  credits 

    1.1.1 Required courses   13  credits 
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     204711 Computer Architecture   3  credits

 204735  Design and Analysis of Algorithms  3  credits 

 204753  Computational Theory   3  credits 

 204791 M.S. Seminar in Computer Science  1  credits 

 204792  Research Methodology in Computer Science  3  credits 

 

    1.1.2  Elective courses a minimum of  14  credits 

     The elective courses may be selected from the following. 

     Theory 

 204752  Theory and Languages of Simulation 3  credits 

 204754  Cryptography and Computer Security 3  credits 

 204755  Neural Networks and Fuzzy Logic 3  credits

 204731  Data Structure and Algorithms 3  credits

 204741  Principles of Programming Languages 3  credits 

 204742  Compiler Design and Construction 3  credits 

  

 Computer Systems and Networks  

 204714  Advanced Concepts in Operating System 3  credits 

 204716 Parallel Processing 3  credits

 204717  Concurrent Programming 3  credits

 204761  Data Communications and Computer Networks 3  credits

 204763  Distributed System 3  credits 

  

 Information Systems 

 204722  Information Retrieval 3  credits

 204723  Analysis and Design of Information System 3  credits 

 204724  Decision Support System 3  credits

 204726  Design and Management of Database System 3  credits

 204727  Information Technology in Business 3  credits

 204732 Software Engineering 3  credits

 204733  Software Project Management 3  credits

 204734  Object-Oriented Technology and Development 3  credits

 204764  Artificial Intelligence 3  credits

 204765  Expert System 3  credits

 204766  Computer Graphics 3  credits

 204767  Image Processing 3  credits
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 204771  Internet Technology 3  credits

 204772  Multimedia Technology 3  credits

 204773  Web Application Development 3  credits

 204774  Data Mining 3  credits

 204779  Selected Topics in Computer Science 2  credits 

 204789  Selected Topics in Computer Science 3  credits 

  

 Or other courses with approval of the Graduate Program Administrative Committee. 

 

 1.2  Other courses (if any) a maximum of  6  credits 

  1.2.1  Required courses - none 

  1.2.2  Elective courses (if any) a maximum of  6  credits 

  With approval of the Graduate Program Administrative Committee, a student may 

take any courses in other discipline(s) related with Computer Science. 

 

 2. Advanced undergraduate courses - none 

 
 B. Independent Study    6  credits 

  204798  Independent Study   6  credits 

 

 C. Non-credit courses 

  1. Graduate School’s requirement - a foreign language 

  2. Program’s requirement - Enroll in additional courses as required by the 

Graduate Program Administrative Committee: 

Those who did not complete any course in 

computer must take the course  

  204700  Data Structure and Programming Languages  2  credits 

and / or 204701  Networking and Operating System  2  credits 

 

 D. Comprehensive Examination 

  Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general advisor or major 

independent study advisor, a student must then complete a comprehensive examination. 

 Note: Courses in the field of concentration are courses in Computer science (204…) 
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3.1.3  กระบวนวิชา 

       (1) หมวดวิชาบังคับ  หน่วยกิต 

204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture 

3(3-0-6) 

204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวธิี 

Design and Analysis of Algorithms 

3(3-0-6) 

204753 ทฤษฎีการค านวณ 

Computational Theory 

3(3-0-6) 

204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

M.S. Seminar in Computer Science 

1(1-0-2) 

204792 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์

Research Methodology in Computer Science  

3(3-0-6) 

   

       (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  หน่วยกิต 

204714 แนวคิดขั้นสงูในระบบปฏิบัติการ 

Advanced Concepts in Operating Systems 

3(3-0-6) 

204716 การประมวลผลแบบขนาน 

Parallel Processing 

3(3-0-6) 

204717 การเขยีนโปรแกรมแบบคอนเคอรเ์รนท์ 

Concurrent Programming 

3(3-0-6) 

204722 การค้นคนืสารสนเทศ 

Information Retrieval 

3(3-0-6) 

204723 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

Analysis and Design of Information System 

3(3-0-6) 

204724 ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ 

Decision Support System 

3(3-0-6) 

204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล 

Design and Management of Database System 

3(3-0-6) 

204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธรุกิจ 

Information Technology in Business 

3(3-0-6) 

204731 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวธิี 

Data Structure and Algorithms 

3(3-0-6) 

204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering 

3(3-0-6) 

204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ 

Software Project Management 

3(3-0-6) 
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204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพฒันา 

Object-Oriented Technology and Development 

3(3-0-6) 

204741 หลักการภาษาโปรแกรม 

Principles of Programming Languages 

3(3-0-6) 

204742 การออกแบบและการสร้างตวัแปลชุดค าสั่ง 

Compiler Design and Construction 

3(3-0-6) 

204752 ทฤษฎีและภาษาของการจ าลอง 

Theory and Languages of Simulation 

3(3-0-6) 

204754 วิทยาการเขา้รหสัลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

Cryptography and Computer Security 

3(3-0-6) 

204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตรแ์บบฟัซซี 

Neural Networks and Fuzzy Logic 

3(3-0-6) 

204761 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Data Communications and Computer Networks 

3(3-0-6) 

204763 ระบบแบบกระจาย 

Distributed System 

3(3-0-6) 

204764 ปัญญาประดิษฐ ์

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

204765 ระบบช านาญการ 

Expert System 

3(3-0-6) 

204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphics 

3(3-0-6) 

204767 การประมวลผลภาพ 

Image Processing 

3(3-0-6) 

204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

Internet Technologies 

3(3-0-6) 

204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Multimedia Technology 

3(3-0-6) 

204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเวบ็ 

Web Application Development 

3(3-0-6) 

204774 เหมืองขอ้มลู 

Data Mining 

3(3-0-6) 

204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Selected Topics in Computer Science 

2(2-0-4) 

204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Selected Topics in Computer Science 

3(3-0-6) 
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       (3) หมวดวิชาทีไ่มน่ับหน่วยกิตสะสม  

204700 โครงสรา้งข้อมูลและภาษาโปรแกรม 

Data Structure and Programming Languages 

2(2-0-4) 

204701 เครอืข่ายและระบบปฏิบัติการ 

Networking and Operating System 

2(2-0-4) 

       (4) หมวดวิทยานิพนธ์ / การค้นควา้แบบอิสระ  

204798 การค้นควา้แบบอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

M.S. Thesis 

12 หน่วยกติ 

 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

  เสนอหัวขอ้โครงรา่ง 

วิทยานิพนธ ์

 

204711 สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร ์

3 204753 ทฤษฎีการค านวณ 3 

204735 การออกแบบและ

วิเคราะห์ขัน้ตอนวิธี 

3 204792 ระเบียบวิธีวจิัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 

 วิชาเลือก 3  วิชาเลือก 3 

 รวม 9  รวม 9 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

204791 สัมมนาปริญญาโททาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1 204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

 

9 

 สอบวิทยานิพนธ ์  

204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3    

 วิชาเลือก 8    

 รวม 12  รวม 9 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 

3.1.4.2 แผน ข (ภาคปกต)ิ 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

  เสนอหัวขอ้โครงรา่ง 

การค้นควา้แบบอิสระ 

 

204711 สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร ์

3 204753 ทฤษฎีการค านวณ 3 

204735 การออกแบบการวเิคราะห์

ขั้นตอนวธิ ี

3 204792 ระเบียบวิธีวจิัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 

 วิชาเลือก 6  วิชาเลือก 6 

 รวม 12  รวม 12 

 

   ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

204791 สัมมนาปริญญาโททาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1 204798 การค้นควา้แบบอิสระ 3 

204798 การค้นควา้แบบอิสระ 3  สอบประมวลผลความรู้  

 วิชาเลือก 8    

 รวม 12  รวม 3 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข (ภาคพิเศษ) 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

  เสนอหัวขอ้โครงรา่ง 

การค้นควา้แบบอิสระ 

 

204711 สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร ์

3 204753 ทฤษฎีการค านวณ 3 

204735 การออกแบบการวเิคราะห์

ขั้นตอนวธิ ี

3 204792 ระเบียบวิธีวจิัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 

 วิชาเลือก 6  วิชาเลือก 6 

 รวม 12  รวม 12 

 

   ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

204791 สัมมนาปริญญาโททาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1 204798 การค้นควา้แบบอิสระ 3 

204798 การค้นควา้แบบอิสระ 3  สอบประมวลผลความรู้  

 วิชาเลือก 8    

 รวม 12  รวม 3 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 (ระบุไว้ในภาคผนวก) 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน(ชม./สัปดาห์)  

ท่ี ชื่อ-สกุล ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 

5 ปี ลา่สุด) 

  ตรี บศ. ตรี บศ.  

1 รศ.ดร.จรียุทธ ไชยจารุวณิช 

(3309900726512) 

Ph.D. (Computer Science and Applied 

Mathematics), Univ. Evry Val d'Essonne, 

France, 2000 

M.Sc. (Computer Science and Applied 

Mathematics), Univ. de Grenoble, France, 1995 

B.Sc. (Computer Science and Applied 

Mathematics), Univ. de Grenoble, France, 1994 

9 13.5 9 13.5 7 (7) 

2 ผศ.ดร.วัชร ี จ าปามูล 

(3440400547105) 

Ph.D. (Computer Science), Univ. de Provence 

Aix-Marseille I),  France, 2002 

พบ.ม. (สถติิประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บรหิารศาสตร)์, 2530 

วท.บ. (สถติิ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 

9 13.5 9 13.5 2 (2) 

3 ผศ.ดร.วารนิ  เชาวทัต 

(3199900213789) 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 

6 3 6 3 7 (7) 

4 อ.ดร.ดุษฎ ีประเสริฐธิติพงษ์ 

(3501900030748) 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

18 3 18 3 4 (4) 

5 อ.ดร.อารีรัตน์  ตรงรัศมทีอง 

(3409901125180) 

 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535  

18 6.75 18 11.4 1(1) 
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 3.2.3 อาจารย์ประจ า 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 

5 ปี ลา่สุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ดร.จรียุทธ ไชยจารุวณิช 

(3309900726512) 

Ph.D. (Computer Science and Applied Mathematics), 

Univ. Evry Val d'Essonne, France, 2000 

M.Sc. (Computer Science and Applied Mathematics), 

Univ. de Grenoble, France, 1995 

B.Sc. (Computer Science and Applied Mathematics), 

Univ. de Grenoble, France, 1994 

9 13.5 9 13.5 7 (7) 

2 ผศ.ดร.วัชรี  จ าปามูล 

(3440400547105) 

Ph.D. (Computer Science), Univ. de Provence Aix-

Marseille I),  France, 2002 

พบ.ม. (สถติิประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒน บรหิาร

ศาสตร)์, 2530 

วท.บ. (สถติิ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526 

9 13.5 9 13.5 2 (2) 

3 ผศ.ดร.วารนิ  เชาวทัต 

(3199900213789) 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2548 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2545 

6 3 6 3 7 (7) 

4 อ.ดร.ดุษฎ ีประเสริฐธิติพงษ์ 

(3501900030748) 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 

18 3 18 3 4 (4) 

5 อ.ดร.อารีรัตน์  ตรงรัศมทีอง 

(3409901125180) 

 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยมหดิล, 

2555 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2535  

18 6.75 18 11.4 1(1) 

6 อ.ดร.จักรเมธ  บุตรกระจา่ง 

 (3509901261368) 

Ph.D. (Computer Science), University of Birmingham, 

U.K., 2014 

M.S. (Computer Science), Seoul National University, 

Republic of Korea, 2010 

B.S. (Computer Science), Seoul National University, 

Republic of Korea, 2008 

7 0 0 0 2 (2) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 

5 ปี ลา่สุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

7 ผศ.ดร.ชุร ี  เตชะวุฒิ 

(3509900739621) 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย, 2549 

M.S. (Computer Science), New Jersey Institute of 

Technology, USA., 2000 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

18 6 18 6  2 (2) 

8 ผศ.ดร.ชุมพล  บุญคุ้มพรภัทร  

(3639900088831) 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2555  

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2544 

6 3 6 3  6 (6) 

9 อ.ดร.ปราการ  อุณจักร 

(3509900985362) 

Ph.D. (Computer Science), Michigan State University, 

USA., 2010 

M.S. (Computer Science), Michigan State University, 

USA., 2002 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2542 

9 13.5 9 13.5 1 (1) 

10 รศ.พรรณิภา  ไพบูลย์นิมติร 

(3509901336112) 

M.S. (Computer Science), Central Michigan Univ., 

USA., 1986 

B.S. (Computer Science), Illinois Univ., USA., 1983 

ศศ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521 

18 6 18 6 3 (-) 

11 อ.ดร.เมทินี  เขียวกันยะ  

(3500200551876) 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,2554 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 

18 3 18 3 3 (-) 

12 ผศ.ดร.รัฐสทิธิ์   สุขะหุต 

(3509901372330) 

Ph.D. (Computer Science), Univ. of East Anglia U.K., 

2001 

M.S. (Information Systems), Hawaii Pacific Univ., 

USA., 1996 

B.S. (Computer Science), Univ. of Hawaii at Hilo, 

USA., 1994 

9 13.5 9 13.5 3 (2) 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ผลงานวิจัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 

5 ปี ลา่สุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

13 อ.ดร.วิจักษณ์  ศรสีัจจะเลศิวาจา 

(3101300165859) 

 

วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2540 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 

2533 

9 13.5 9 13.5  1 (1) 

14 ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม 

(3120100348835) 

Ph.D. (Industrial Engineering and   Management), 

Tokyo Institute of Technology, Japan, 1999 

M.S. (Industrial Engineering) , Tokyo Institute of 

Technology, Japan, 1996 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

9 13.5 9 13.5 4 (4) 

15 รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 

(3509900890094) 

Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of 

Technology, USA., 2000  

M.S. (Computer Science), Univ. of New Haven, USA., 

1993 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2534 

9 13.5 9 13.5 3 (3) 
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3.2.4 อาจารยพ์ิเศษ 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
-ไม่มี- 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

 งานวิจัยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นงานวิจัยเต็มเวลาที่ก าหนดใน
หน่วยกิตของกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ ทั้งนี้ต้องเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถศึกษาคน้คว้าเพิ่มเติมได้ ประกอบด้วยการค้นควา้ ประมลผล วิเคราะห์ และสรุปผลการวจิัยได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒสิูงสุด สังกัด 

1 รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย Ph.D.(Computer Science and Engineering),  

The Univ. of Notre Dame, USA, 1999 

มหาวทิยาลัย

ศลิปากร 

2 รศ.ดร.วรีะ บุญจรงิ Ph.D.(Decision Sciences and Engineering Systems), 

Rensselear Polytechinc Institute, USA, 2002 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

3 รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ วท.ด. (วทิยาการคอมพวิเตอร์), สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี, 

2544 

มหาวทิยาลัย 

ขอนแก่น 

4 วา่ที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เช่ียวชาญ Ph.D. (Information System Mangement), Charles Sturt 

Univ., 2002 

- 

5 ศ.ดร.บุญเสริม กิจศริิกุล 

 

Ph.D. (Computer Engineering), Tokyo Institute of Technology 

Japan, 1993 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

6 ผศ.ดร.สุกรี สินธุภญิโญ 

 

ปร.ด.(วศิวกรรมคอมพวิเตอร์), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 

2544 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

7 ดร.วรีะศักดิ์ ซึงถาวร Ph.D.(Computer Science), Univ. of Louisiana, USA, 1992 มหาวทิยาลัยรังสิต 

8 รศ.จักรภพ วงศ์ละคร วท.ม.(คอมพิวเตอร์ศาสตร์), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 

2525 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้

9 รศ.ดร.สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกูล 

 

Ph.D.(Computer Science), Univ. of Lllinois at Urbana-

Champaign, USA, 1991 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

10 รศ.พรีะพนธ์ โสพัศสถิตย์ Ph.D.(Computer Science), Arizona State Univ., USA, 1993 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาท าวิจัยสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปัญหาที่เป็นโจทย์
ในงานวิจัย สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัย และเป็นผู้ที่มีทักษะทางปัญญา โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถ
สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยอย่าง
สรา้งสรรค ์รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  แผน ก แบบ ก 2  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 2 
  แผน ข   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 2 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต 
  หลักสูตรแผน ข    6   หน่วยกิต 
 
 5.5  การเตรียมการ 
  มีคณะกรรมการหรอือาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การคน้คว้าแบบอิสระ ที่เป็นอาจารย์ประจ าซึ่ง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปรญิญา ซึ่งจะท าหน้าที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง
กับงานวิจัย ให้ค าปรึกษา แนะน าการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษา และ
ติดตามผลการวิจัย ตลอดจนให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาค
การศึกษาจนจบสิ้นการวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนากับนักศึกษาและคณาจารย์อื่น ๆ ใน
กระบวนวิขาสัมมนาเพื่อให้ได้แนวคดิที่แตกต่าง 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจาก การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกภาคการศึกษาการเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในกระบวนวิชาสัมมนา การเสนอผลงานต่อที่ประชุม
วิชาการต่างๆ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และประเมินจากความส าเร็จของ
งานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์ โดยมีการสอบโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ  ซึ่ง
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฌิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้อาจารย์
ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในการวจิัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตัิ

เป็นอย่างด ีสามารถท างานวจิัย และประยุกต์เขา้

กับเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอรส์มัยใหม่

ที่เป็นประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม ในการประกอบ

อาชีพและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ได้ 

กลยุทธ์การสอน 

- ก าหนดกรอบความรูใ้นสาขาวิชาที่เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

-  สอนโดยเน้นให้นักศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจทั้ง

ความคดิรเิร่ิม สรา้งสรรคท์างวทิยาการคอมพิวเตอร์

และสามารถเรียนรู ้แสวงหา คน้ควา้ความรูด้้วยตนเอง 

-  สรา้งความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การวจิัย 

-  ให้เขา้ร่วมการอบรมเพื่อฝกึทักษะการวจิัยที่จ าเป็น  

-  ให้เรยีนรูด้้วยตนเอง และฝกึวจิัยปฏิบัติการผา่น

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและจากผูเ้ช่ียวชาญ 

-  ใหม้ีการประชุมสมัมนาร่วมกับ คณาจารยน์ักศึกษา 

รวมทั้งนักวจิัยจากสถาบันอื่น ๆ 

-  ให้มีการฝึกน าเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวิชาการ

และเขียนบทความวิชาการลงตีพมิพ์ในวารสาร 

วิชาการ 

กิจกรรมนักศึกษา 

-  การอบรมฝึกระเบียบวธิีวจิยั 

-  การสืบค้น รวบรวม และเสนอขอ้มูลความรูแ้ละ

ผลงานวิจัยที่ได้สืบค้นมา 

-  การเขา้ฟังบรรยายในกระบวนวิชาต่าง ๆ 

-  การสัมมนาร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์อื่น ๆ 

-  การลงมือวิจยัในโครงการวจิัยที่สนใจ 

-  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการอื่น ๆ ของสาขาวิชา 

-  การเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

ของสาขาวิชา 

-  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารหรอืสิง่พิมพ์

ทางวิชาการที่มีคณะกรรมการนอกกลั่นกรอง  

(peer review) 

-การสอบประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2.มีคุณธรรม จรยิธรรม ในการเรยีนรู ้การท างาน

วิจัย รวมถงึการถ่ายทอดความรูท้างวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มีความเข้าใจ และเคารพในสิทธิทาง

ปัญญาเชิงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 

อีกทั้งเป็นพลเมอืงดี รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพ 

และสงัคม 

กลยุทธ์การสอน 

-  สง่เสรมิและสอดแทรกใหน้กัศึกษามีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและขอ้มูลส่วนบุคคล

การใช้เทคโนโลยใีนการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง 

-  สอดแทรกเรื่องราวที่เก่ียวกับการครองตนในสังคม

การเป็นผู้มีคุณธรรมต่อวิชาชพีต่อสงัคมในกระบวน

วิชาที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมนักศึกษา 

-  ให้เรยีนรูด้้วยตนเองในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล และ

เรียนรูแ้ละรับค าแนะน าจากคณาจารย์ที่ปรึกษาและ

จากผู้เช่ียวชาญ ในระหว่างการศึกษาและวิจัย 

-  มีการสอดแทรกเรื่องราวทีเ่ก่ียวกับการครองตนใน

สังคม การเป็นผูม้ีคุณธรรมตอ่วิชาชพี ต่อสังคมใน

กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้อง 

-  ใหม้ีการประชุมสมัมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น ๆ 

คณาจารย์ รวมทัง้นักวจิัยจากสถาบันอื่น ๆ อย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

-  ใหม้ีการฝึกน าเสนอผลงานวชิาการในที่ประชุมวิชาการ

และเขียนบทความวิชาการลงตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ 

-  จัดกจิกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ

ให้แกน่ักศึกษา 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1. ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมเสยีสละและซื่อสตัย์สุจริตมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

   2. มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับตา่งๆขององคก์รและสังคม 

   3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเปน็ทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดบั

ความส าคัญของปัญหาได ้
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   4. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์

  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

   สรา้งวัฒนธรรมองคก์รให้เข้มแข็งเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม โดยในทุกกระบวน

วิชาที่สามารถท าได้จะน าปัญหาด้านคุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเป็นประเด็นอภิปราย 

และใช้เป็นสื่อกลางเพื่อชี้น าให้นักศึกษาได้ประพฤติตนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อี กทั้งอาจารย์ผู้สอน

ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา ก าหนดกติกาและระเบียบปฏิบัติ

ในช้ันเรียนและห้องปฏิบัติวิจัย รวมทั้งห้องสอบ เช่น การแต่งกายที่เหมาะสม การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา และ

ความประพฤติในห้องเรียน ห้องวิจัย และมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม

รับผิดชอบ มีลูกน้องช่วยท างาน เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ เสียสละ และความร่วมมือ              

รว่มใจ 

  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาโดยรวม การตรงต่อเวลาและการแต่งกายของ

นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนหรือห้องสอบ การส่งงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดเวลาที่มอบหมาย 

ประเมินจากการกระท าทุจริตในห้องสอบ รวมทั้งติดตามเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีปัญหา พร้อมทั้งแจ้งผล

ประเมินด้านความประพฤติให้นกัศึกษาทราบเป็นระยะ และมีการประสานงานระหว่างอาจารย์ประจ าวิชาและ

อาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อฟังค าประเมินและหาทางแก้ปัญหารว่มกันในกรณีที่เป็นปัญหารายบุคคล 

 

 2.2 ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

   2.สามารถวเิคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะและการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับ 

               การแก้ไขปัญหา 

   3. สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

                    เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

                   4. สามารถบูรณาการความรูใ้นศาสตรท์ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

   ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ สอนเก่ียวกับทฤษฎีในห้องเรยีน สอนแบบบูรณาการ มีการ

เชื่อมโยงบทเรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกการใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ผลและข้อมูลที่ได้ จัดให้มีการ

อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงานหนา้ห้องหรอืในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและตัง้ประเด็นต่าง ๆ 

เพื่ออธิบายทั้งผลลัพธ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าวิจัย โดยอ้างอิงจากความรู้ภาคทฤษฎี ให้นักศึกษาท า

รายงาน และฝึกหัดสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   ประเมินโดยการสอบในกระบวนวิชาต่างๆ การให้รายงานเพื่อให้นักศึกษาคน้คว้าแล้วน าเสนอ

ในห้องเรียน การประชุมสัมมนาร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษาอื่นๆ การน าเสนอผลงานในที่ประชุม การ

เขียนบทความวิชาการลงตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ และ การสอบวิทยานิพนธ์ การค้นควา้แบบอิสระ 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

   อย่างสรา้งสรรค์ 

3.สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   ทุกกระบวนวิชาได้จัดการเรียนการสอน ที่มีกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญาอย่างครบครัน เช่น การวางแผนการวิจัย การตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาที่มีอยู่ การวิจัยในวิทยานิพนธ์ 

การฝึกปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะทางการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ์ตลอดจนการเสนอผลงานทางวิชาการ

ในที่ประชุมร่วมกับนักศึกษาหรอืนักวจิัยอื่นๆ หรอืตีพมิพ์ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการต่างๆ 

 

  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   ประเมินโดยการสอบในกระบวนวิชาต่างๆ การสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าแบบอิสระ จาก

การประชุมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาอื่น คณาจารย์ การยอมรับในผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในผลงานวิจัย

ที่ได้รับการเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ 

 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

   1. มมีนุษสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

                     อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น 

                     ในการแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของ 

                     ตนเองและของกลุ่ม 

   3.มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ  

   ใช้การสอนและการวิจัยที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องมีการ

ประสานงานกัน โดยมีการคาดหวังในผลการเรียนรูด้้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างตวับุคคลและพัฒนาความ

รับผิดชอบของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือที่สรา้งโอกาสให้นักศึกษาได้ท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเข้า

รว่มท างานกับชุมชน ฝึกการปฏิบัติตนให้เหมาะกับบทบาททางสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้น ากลุ่มหรือสมาชิก

กลุ่ม ได้เรยีนรู้ที่จะเสียสละ แก้ไขปัญหาทั้งส่วนตัวและส่วนรวม และสรา้งประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งฝึกฝน

และส่งเสรมิให้เข้ารว่มการประชุม สัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ การเผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อฝึกการท างาน การติดต่อสื่อสาร และการรับฟังความคดิเห็นจากบุคคลอื่นๆ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   ประเมินผลความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา จาก

คุณภาพของงานกลุ่มที่ส่งมาว่าท างานได้ผลดีตามที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตามก าหนดหรือไม่ จากการ

สอบวิทยานิพนธ์ และการยอมรับผลงานตีพมิพ์จากสื่อหรอืบุคคลภายนอก 

 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

   1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

   3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของสื่อการ า

เสนออย่างเหมาะสม 

 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สอนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ในกระบวนวิชาต่างๆ การสัมมนา 

รวมถงึการท างานวิจัยทางวิชาการ 

 

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประเมินโดยการสอบในกระบวนวิชาต่างๆ จากผลการประเมินจากการให้สัมมนา และประเมิน

จากผลงานวิจัยทางวิชาการที่เผยแพร่ในที่ประชุมหรอืสิ่งตีพมิพ์ในรูปแบบต่างๆ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง 

ปัญญา 

ทักษะสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1  3.1  4.1  1.2  2.2  3.2  2.4 1.3  2.3  3.3  1.4  2.4  3.4  1.5  2.5  3.5  

204700 โครงสรา้งขอ้มูลและภาษาโปรแกรม  
            

    

204701 เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ  
            

    

204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
            

    

204714 แนวคิดขัน้สูงในระบบปฏิบัติการ  
            

    

204716 การประมวลผลแบบขนาน  
            

    

204717 การโปรแกรมคอนเคอร์เรนท์  
            

    

204722 การค้นคืนสารสนเทศ  
                

204723 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ  
            

    

204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
         

       

204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล  
         

   
    

204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ  
         

       

204731 โครงสรา้งขอ้มูลและขัน้ตอนวิธี  
            

    

204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
         

   
    

320473  การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง 

ปัญญา 

ทักษะสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1  3.1  4.1  1.2  2.2  3.2  2.4 1.3  2.3  3.3  1.4  2.4  3.4  1.5  2.5  3.5  

204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา  
            

    

204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  
            

    

204741 หลักการภาษาโปรแกรม  
            

    

204742  การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดค าสั่ง  
            

 
   

204752 ทฤษฎีและภาษาของการจ าลอง  
         

   
    

204753 ทฤษฎีการค านวณ  
            

    

204754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์  
            

    

204755 โครงขา่ยประสาทและตรรกศาสตรแ์บบฟัซซี  
         

   
    

204761 การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์  
            

    

204763 ระบบแบบกระจาย  
            

    

204764 ปัญญาประดิษฐ์  
         

   
    

204765 ระบบช านาญการ  
         

       

204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
            

    

204767 การประมวลผลภาพ  
            

    

204771 เทคโนโลยีอนิเทอรเ์น็ต  
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง 

ปัญญา 

ทักษะสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ 

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 2.1  3.1  4.1  1.2  2.2  3.2  2.4 1.3  2.3  3.3  1.4  2.4  3.4  1.5  2.5  3.5  

204772 เทคโนโลยีมัลตมิีเดีย  
                

204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ  
                

204774 เหมอืงข้อมูล  
            

    

204779 หัวข้อพเิศษทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์  
            

    

204789 หัวข้อพเิศษทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์  
            

    

204791  สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์                  
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาการคอมพิวเตอร์                  
204798 การค้นคว้าแบบอิสระ                  
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

คุณธรรมจริยธรรม 

 (1.1)  ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมเสยีสละและซื่อสตัย์สุจริตมีจรรยาบรรณทางวชิาการ

และวิชาชีพ 

 (1.2)  มีวนิัยตรงต่อเวลาและความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับ

ต่างๆขององคก์รและสงัคม 

 (1.3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ

ความส าคัญ 

 (1.4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์

ความรู ้

(2.1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกบัการ

แก้ไขปัญหา 

(2.3) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

(2.4) สามารถบูรณาการความรูใ้นศาสตร์ที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คดิอยา่งมีวจิารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี สามารถสือ่สารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม 

(4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างานที่เกีย่วกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ 

(5.3) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลอืกใช้รูปแบบของสือ่การ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน  

  ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและคา่ล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม  คอื อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า

ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  

  1.1 อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนด ดังนี้ 

     อักษรล าดับขัน้       ความหมาย        คา่ล าดับขัน้ 

    A ดีเยี่ยม  (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good)  2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี ้

    อักษรล าดับขัน้   ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

   V เข้ารว่มศึกษา (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา (withdrawn) 

 

 1.3 อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขัน้              ความหมาย 

   I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (in progress) 

   T วิทยานิพนธ/์การค้นควา้แบบอิสระ (thesis/independent 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ            study in progress) 

 

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์นักศึกษาจะต้องได้คา่ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า 

C หรอื S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 

ว.คพ.700 (204700), ว.คพ.701 (204701), ว.คพ.791 (204791), ว.คพ.798 (204798) และ ว.คพ.

799(204799) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชามีการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา

และพิจารณาผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรยีนการสอนต่อไป 

 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา

แต่งตั้งกอ่นประกาศสอบ 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามควบคุมคุณภาพของ

หลักสูตร รวมทั้งมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาโดยการออกแบบสอบถาม 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและหลักสตูร ก าหนดไว ้ดงันี้ 

 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การประเมินต าแหน่ง

หรอืความกา้วหน้าในสายงานของบัณฑติ 

  

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หลักสูตร แผน  ก แบบ ก 2 

 1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

 2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบตัิครบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 

 3. มีผลการศึกษาได้คา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่น้อยกวา่  3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

 4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรอืส่วนหนึ่งของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับ

เต็ม (full paper) และมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

 6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หลักสูตร แผน  ข 

 1. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบตัิครบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 

 2. มีผลการศึกษาได้คา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่น้อยกวา่  3.00  และ คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

 3. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

 4.  สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) 

 5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นควา้แบบอิสระ 

 6.   เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ด้วยการพจิารณาเกียรติ 

  และศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ.2550 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 

1. เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์

ประจ าต้องเป็นผู้ ได้รับปริญญาเอก หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  รอง

ศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอก หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา 

3. กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้

ได้รับปริญญาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรอืเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีที่ไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา 

4. มีการประเมินและการพัฒนาหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุก 4 ป ี

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การบรหิารงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้

จากการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้จัดเก็บ และรักษาเงินประกอบไป

ด้วยรายได้ 2 ประเภท คอื 

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติและผลประโยชน์อื่น 

2. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรยีกเก็บเพิ่มเติม

จากคา่ธรรมเนียมการศึกษาปกติ ในอัตราคนละ 5,000 บาทต่อภาคการศึกษาปกติและอัตราคน

ละ 2,000 บาทต่อภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสามารถพัฒนา

เทคโนโลยีให้ทันกับความต้องการของประเทศ โดยก าหนดให้ใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ส าหรับ

การพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะประมาณการรายได้สุทธิตามปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม ถึง เดือนกันยายนของปีถัดไป) แล้วจะน ารายได้สุทธิที่ประมาณการได้มาจัดสรรให้ภาควิชา/งาน

บริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนกลาง พร้อมทั้งให้ภาควิชา/งานฯ น าวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ท าประมาณการรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจของภาควิชา/งานฯ และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ

มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยให้คณะแล้ว 

ภาควิชา/งานฯ ก็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลังของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี หรือคณะบดี 

เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยอนุมัติตามวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 

 1. ด้านอาจารย์และบุคลากร 

  - มีการก าหนดคุณสมบตัิและภาระงานของอาจารย์และบคุลากร 

  - มีการประเมินอาจารย์และบุคลากรตามภาระงานที่ก าหนด 

2. ด้านห้องเรียนและหอ้งปฏบิัติการ 

 - มีการวางแผนการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

 - มีการบ ารุงรักษาหอ้งเรียนและห้องปฏิบตัิการ 

 - มีการประเมินสภาพและประสิทธภิาพการใชห้อ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 

3. ด้านอุปกรณแ์ละสือ่การเรยีนการสอนและแหลง่สืบค้นขอ้มูล 

 - มีการวางแผนการใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และการสื่อการเรียนการสอน 

 - มีการประเมินการใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสือ่การเรยีนการสอน 

 - มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และแหล่งสารสนเทศส าหรับการสบืคน้ 

 - มีห้องสมุดส าหรับการคน้คว้า 

4. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

 หนังสือภาษาไทย จ านวน   11,200 เลม่ 

  หนังสือภาษาองักฤษ  จ านวน   18,430 เล่ม 

 5. วารสาร 

  วารสารภาษาไทย  จ านวน    70 เลม่ 

  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน   160 เล่ม  

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ในส่วนของหนังสือและวารสารในห้องสมุด คณะฯ และภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณเป็นประจ าทุก

ปี เพื่อจัดหาหนังสือและวารสารพร้อมทั้งฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการ

จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย/สนับสนุนการวิจัย ได้มีงบประมาณครุภัณฑ์ประจ าปีที่หมุนเวียน

จัดหาเพิ่มเติมใหม่หรือทดแทนที่ช ารุดไป และได้จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัย 

รวบรวมไว้ในห้องบัณฑติศึกษาของภาควชิา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรรว่มกันอย่างคุม้คา่   

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

    มีคณะท างานจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คอยติดตามหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรยีน

การสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้สั่งซื้อ ว่าได้รับการจัดสรรแล้วหรือมีอุปสรรคในการจัดหา

อย่างไร  นอกจากนี ้ยังมีการประชุมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา เพื่อประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา 

และอุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดหาต่อไป 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

คุณลักษณะของอาจารย์ใหม่ 

ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรห์รอืสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ส่วนงานมีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษ อาจขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) ยกเว้นให้บรรจุผูม้ีคุณวุฒิปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าเป็นกรณีพเิศษเฉพาะ

รายได้ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่

ด้วย การบรหิารงานบุคคล พ.ศ.2553) 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การ

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

 ขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

1. เมื่อคณะ ฯ ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว คณะ ฯ แจ้งขออนุมัติด าเนิน การ

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อประธาน ก.บ. โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง 

2. แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานฯ 

3. คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณาก าหนดขั้นตอน วิธีการคัดเลือก ตลอดจนเงื่อนไขตาม

มาตรฐานก าหนดและภาระงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง 

4. ประกาศรับสมัคร และด าเนินการสอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกตามวิธีการที่

คณะกรรมกรคัดเลือกก าหนด และประกาศผลการสอบคัดเลือก 

5. ด าเนินการขอบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติงาน แต่ไม่

ก่อนวันประกาศผลคัดเลือกและวันที่ส าเร็จการศึกษา โดยให้มีการทดลองงาน 1 ปี และมีการ

ประเมินการปฏิบัติงานทุกป ีๆ ละ 1 คร้ัง 

 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมรว่มกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรกึษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคโ์ดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 
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3.3 การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ มุ่งให้เกดิการพัฒนาประสบการณก์ารเรียนรูแ้ก่นักศึกษา นอกเหนือไปจาก

ความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การท างานในวิชาชีพจริง โดยได้พิจารณาถึงภาระงานสอนของ

อาจารย์ประจ าให้มีเพยีงพอตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดกอ่น จึงจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษได ้ซึ่งมีการ

บวนการดังนี ้ 

 สาขาวิชาด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษพร้อมแนบเอกสารแบบตอบรับและประวัติของ

อาจารย์มายังคณะ 

 สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษให้คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

 คณะฯ ตรวจสอบและน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

 คณะฯ เสนอบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบและเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน โดยบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตลอดจนมีความรู้ความ

ช านาญ ในการใช้ เครื่อ งมือและอุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง โดย เป็ นผู้ มีคุณ สมบัติทั่ ว ไปตามข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่ด้วยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (24 กันยายน 2553) 

 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

  มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรูส้ร้างเสรมิประสบการณ์ในภาระงานที่รับผิดชอบ 

สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน 

ทัศนศึกษา และการวจิัยสถาบัน 

 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาสามารถปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผน

ส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา(Office 

Hours)เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า

กจิกรรมแกน่ักศึกษา 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

  นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบ

ค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย กองพัฒนา

นักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

อุทธรณ ์โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถ์อืเป็นที่สิ้นสุด 

 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อ

ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ2.ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 
x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 

มคอ.6ภายใน 30 วันหลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 

วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 
x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ .3  และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ. 

7 ปีที่แล้ว 

 x x 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

 

x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง 
x x x 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอื วิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดงันี ้                       

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลตุามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ทีม่ีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกวา่ 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตวับ่งชี้รวมในแตล่ะปี
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

 1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

   มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แต่ละทา่น 

   มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

   มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบตัิงานกลุ่ม 

   วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจุดแขง็ในการเรียนรูข้องนกัศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะชั้นป ีโดยอาจารย์แต่ละทา่น 

 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   ประเมินโดยนักศึกษาปีสดุท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ/ผู้มีสว่นไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  ให้กรรมการวชิาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรยีนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 1 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

204700 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม 2(2-0-4) 

 Data Structure and Programming Languages 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ไม่มี 

แบบชนิดข้อมูลนามธรรม โครงสรา้งข้อมูลแบบเชิงเส้น  โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการ

คน้หาและการเรยีงล าดับ รูปแบบของภาษาโปรแกรม 

Abstract data types. Linear data structure. Non-linear data structure. Searching and sorting 

techniques. Programming language paradigms. 

 

204701 เครอืขา่ยและระบบปฏบิัติการ 2(2-0-4) 

 Networking and Operating System 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  บัสเฉพาะที่และบัสระบบ ระบบหน่วยความจ า อุปกรณ์ข้อมูลเข้า /

ออก   การส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม/ขนาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบไอเอสโอ โพรโทคอลเครือข่าย 

เครือข่ายเฉพาะที่อุปกรณ์เครอืข่าย ระบบปฎิบัติการ กระบวนการ การจัดก าหนดการประมวลผลกลาง การ

ประสานเวลาของกระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยความจ า 

 Computer organization. Local and system buses. Memory system. Input/output devices. 

Serial/parallel data transfer. Computer networking. ISO model. Network protocol. Local area network. 

Networking devices. Operating systems. Process. CPU scheduling. Process synchronization. Deadlock. 

Memory management. 

 

204711 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Architecture  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม การจัดระบบของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าและ

หน่วยรับแสดงผล ตัวประมวลผลแบบเดี่ยวและแบบหลายหน่วย การประมวลผลแบบขนาน แนวความคิด

เก่ียวกับการไหลของข้อมูลและสถาปัตยกรรมรสิค์ 

Computer system and architecture. Organization of the central processing unit, memory and 

input-output unit. Single processor and multiprocessor. Parallel processing. Data flow and RISC 

architecture concepts. 
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204714 แนวคิดขัน้สูงในระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 

 Advanced Concepts in Operating Systems 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ไม่มี 

การประสานเวลา  การติดตายของกระบวนการ  ระบบแบบกระจาย การกู้ความขัดข้อง การทนทาน

ต่อความผิดพลาด  การป้องกันและความปลอดภัยของทรัพยากร ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโพรเซสเซอร ์

กรณีศึกษา 

Synchronization. Process deadlocks. Distributed systems. Failure recovery. Fault tolerance. 

Resource security and protection. Multiprocessor operating systems. Case studies. 

 

204716 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6) 

 Parallel Processing 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ไม่มี 

แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน ระบบหน่วยความจ าของการประมวลผลแบบขนาน หลักการ

ประมวลผลแบบไปป์ไลนิงและการประมวลผลเวคเตอร์ โครงสร้างและขั้นตอนวิธีของหน่วยประมวลผลแบบ

อาเรย์  สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์แบบกระแสข้อมูลและวี

แอลเอสไอ ตัวอย่างของระบบแบบมัลติโพรเซสเซอร์ 

Parallel processing concepts. Parallel processing memory systems. Principles of pipelining and 

vector processing. Structures and algorithms for array processor. Multiprocessor architecture and 

programming. Data flow computers and VLSI computations. Example of multiprocessor systems. 

 

204717 การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ 3(3-0-6) 

 Concurrent Programming 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

นิยามของการเขยีนโปรเแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ การเปรยีบเทียบการเขยีนโปรแกรมแบบคอนเคอร์

เรนท์และแบบล าดับ เซมาฟอร์ บริเวณวิกฤตแบบมีเงื่อนไข การเฝ้าสังเกต กระบวนการสื่อสารแบบล าดับ 

ภาษาโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์ 

Concurrent programming definition. Comparison of concurrent programming and sequential  

programming. Semaphores. Condition critical regions. Monitors. Communication sequential process . 

Concurrent programming language. 
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204722 การค้นคนืสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Retrieval 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ส่วนประกอบระบบการค้นคืนสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การแทนสารสนเทศและ

การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูล การวเิคราะห์ปัญหาและกลยุทธ์ในการค้นหา การเผยแพรแ่ละเข้าถึงสารสนเทศ 

Information retrieval system components.  Selection of information resources.  Information 

representation and file organizations.  Question analysis and search strategy.  Dissemination and access 

of information. 

 

204723 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Analysis and Design of Information System 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนะน าแนวความคิดของระบบสารสนเทศและการจัดการ วัฎจักรการพัฒนาระบบ แนวทาง

โครงสรา้งของการวเิคราะห์และออกแบบระบบ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา

ระบบและการน าระบบไปใช้ 

Introduction to concepts of information system and management. System development life cycle.  

Structured approach of system analysis and design. Tools for analysis and design. System development 

and implementation. 

 

204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Support System 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดกว้าง ๆ ของการจัดการ และกระบวนการของการตัดสินใจ ลักษณะเฉพาะของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจการวิเคราะห์ การออกแบบและการท าให้เกิดผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

กรณีศึกษาและแนะน าดีเอสเอสซอฟต์แวร์ 

Overview concept of management and decision making process.  Characteristics of decision 

support system.  Analysis, design and implementation of decision support system. Case studies and DSS 

software. 
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204726    การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล   3(3-0-6) 

 Design and Management of Database System 

เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวคิดระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม รูปแบบของข้อมูล รูปแบบเชิงสัมพันธ์และพีชคณิตเชิง

สัมพันธ์ ภาษาค าถามเชิงโครงสร้าง  การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลและ

ระเบียบวิธี การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพและการจูน  การท าระบบฐานข้อมูลให้เกิดผล ความมั่นคง

และสิทธิของการเขา้ถึงฐานข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการประยุกต์ในปัจจุบัน 

Database system concepts and Architecture.  Data model.  Relational model and the relational 

algebra. Structured Query Language. Logical database design. Database design theory and 

methodology. Physical database design and tuning. Database system implementation. Database security 

and authorization.  Emerging database technologies and applications. 

 

204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชงิธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Information Technology in Business 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

บทบาทของเทคโนโลยีกับโลกธุรกิจ  การจัดการสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างระบบ

การสื่อสาร  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบรักษาความปลอดภัย  

ภาษีและการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต   หัวข้อทางจรยิธรรมและกฎหมาย  แนวโน้มในอนาคต  กรณีศึกษา  

Roles of technology in global business.Managing Information and Innovation Change. 

Telecommunications infrastructure. Electroniccommerce. Electronic payment system. Security 

consideration and aspects. Taxation and Internet commerce. Legal and ethical issues. Future trends.Case 

studies. 

 

204731 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 

 Data Structure and Algorithms 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น  กราฟ ทรี  วิธีการ

เรียงล าดับและการเปรียบเทียบ  วิธีการคน้หา  เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี  โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอน

วิธีส าหรับหน่วยเก็บภายนอก 

Data structures and algorithms analysis. Linear data structures. Graphs. Trees. Sorting methods 

and comparisons. Searching methods. Algorithm design techniques.  Data structures and algorithms for 

external storage. 
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204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 

 Software Engineering 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :ไม่มี 

หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่าย และ

ตารางการด าเนินงาน วัฎจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ความต้องการของ

ซอฟต์แวร ์วิธีการออกแบบซอฟต์แวร ์การทดสอบและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

Principles of software engineering, tools and techniques for tracking cost and schedule, software 

development life cycle.  Tools for software requirement analysis.  Software design methodology.  

Software testing and maintenance. 

 

204733 การจัดการโครงงานซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

 Software Project Management 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงงานโดยทั่วไป การวางแผนและการควบคุมโครงงาน การจัด

องคก์ร และการประเมินผลส าหรับโครงงาน 

Overview concepts of project management.  Project planning and control.  Project organization 

and evaluation. 

 

204734 เทคโนโลยเีชิงวตัถุและการพัฒนา 3(3-0-6) 

 Object-Oriented Technology Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ไม่มี 

คลาสและวิธีการ ข้อความ  อินสแตนส์ และค่าเริ่มต้น กลไกส าหรับการน าซอฟต์แวรก์ลับมาใช้ใหม่ 

สับคลาส และสับไทป์ การแทนที่ และการขยายรายละเอียด การท าให้พัวพันและการสืบทอด การสืบทอด

หลายแบบ และการมีมากรูปแบบ การมองเห็นและการไม่อิสระ การออกแบบรูปทรงและโครงรา่ง รูปแบบเชิง

วัตถุ  การวิเคราะห์เชิงวัตถุ  การออกแบบเชิงวัตถุ   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบเชิงวัตถุ งาน

ประยุกต์ในเชิงวัตถุ 

 Classes and methods.Messages, instances and initialization.  Mechanisms for software reuse, 

subclasses and subtypes.Replacement and refinement, implications and inheritance.  Multiple inheritance 

and polymorphism.  Visibility and dependency.  Design patterns and frameworks. Object-oriented 

model. Object-oriented analysis. Object-oriented design. Object-oriented  programming. Object-

oriented testing. Application in object-oriented. 
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204735    การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(3-0-6) 

 Design and Analysis of Algorithms 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดของการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี รูปแบบการค านวณ เทคนิคส าหรับการ

ออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพส าหรับการค านวณในปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการรู้จ าแบบ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ปัญหาเอ็น-พีคอมพลีท และปัญหาซับซ้อนที่เป็นที่ยอมรับ 

Concepts of algorithm design and analysis, models of computation.  Techniques for designing 

algorithm.  Efficient algorithms for various computational problems such as pattern matching problems, 

mathematical problems, NP-complete problems and some provably intractable problems. 

 

204741 หลักการภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

 Principles of Programming Languages 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน :ไม่มี 

แนวความคิดของภาษาโปรแกรม ชนิดข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลโครงสร้าง โปรแกรมย่อยและชนิด

ข้อมูลที่ให้ผู้ใช้ก าหนดขึ้น การควบคุมล าดับและการควบคุมข้อมูล แนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิง

ฟังกชั์น และเชงิตรรกะ 

Programming language concepts.  Elementary and structured data types.  Subprograms and 

user-defined data types.  Sequence and data control.  Concepts of functional programming and logic 

programming. 

 

204742 การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดค าสั่ง 3(3-0-6) 

 Compiler Design and Construction 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ข้อก าหนดที่เป็นรูปแบบของภาษาโปรแกรม การใช้การกวาดตรวจ การตรวจหาความผิดพลาดและกู้

คนื วิธีการวเิคราะห์กระจาย การแทนชุดค าสั่งภาษาต้นฉบับแบบอินเทอมิเดียท การสรา้งรหัส และการท าให้

เหมาะสมที่สุด การจัดระเบียบและการจัดการที่เก็บข้อมูล 

Formal specification of programming language.  Scanner implementation.  Error detection and 

recovery.  Parsing methods.  Representation of source program intermediate form.  Code generation and 

optimization.  Storage organization and management. 
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204752 ทฤษฎีและภาษาของการจ าลอง 3(3-0-6)   3(3-0-6) 

 Theory and Languages of Simulation 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

เทคนิคการวิเคราะห์และการสร้างรูปแบบจ าลองพื้นฐาน การจ าลองระบบแบบต่อเนื่องและแบบไม่

ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ในการจ าลองส าหรับระบบต่อเนื่องและระบบไม่ต่อเนื่อง เทคนิคในการสรา้งกระบวนค าสั่ง

ให้เหมาะสมที่สุด และเทคนิคแวเรียน-รดีักชัน 

Overviews of data structure and algorithms analysis. Overviews of set. Graph. Trees. Sorting 

methods and comparison. Searching methods. Algorithm Design Techniques.  Data structures and 

algorithms for external storage. 

 

204753 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 

 Computational Theory 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 บทน า  ทฤษฎีออโตเมตาและภาษารูปแบบ  ทฤษฎีการค านวณได้ขั้นพื้นฐาน  ทฤษฎีการเรียกซ้ า  

ตรรกะและทฤษฎีความไม่สมบูรณ์  ทฤษฎีความซับซ้อนพื้นฐาน ทฤษฎีความซับซ้อนขั้นสูง  คลาสพีซีพีและ

ผลที่ไม่สามารถประมาณได้ 

Introduction. Automata theory and formal languages. Basic computability theory. The recursion 

theorem. Logic and the incompleteness theorem. Basic complexity theory. Advanced complexity 

theorem. Class Probabilistically Checkable Proofs and Non-Approximability result. 

 

204754 วิทยาการเขา้รหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Cryptography and Computer Security 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

 เป้าหมายวิทยาการเข้ารหัสลับ บล็อกไซเฟอร์  ฟังก์ชันแฮช  การเข้ารหัสลับแบบสมมาตร  การ

พิสูจน์ข้อความจริง การเข้ารหัสลับแบบไม่สมมาตร  ลายเซ็นดิจิตอล  การพิสูจน์ข้อความจริงและการ

กระจายของเซสชันคีย์  การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล  การส ารวจโพรโทคอลร่วมสมัย  การตรวจสอบการ

ล่วงล้ า 

Cryptographic goal. Block ciphers. Hash function. Symmetric encryption. Message authentication. 

Asymmetric encryption. Digital signatures. Authentication and session-key distribution. Access control. 

Survey of contemporary protocols. Intrusion detection. 
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204755 โครงขา่ยประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี 3(3-0-6) 

 Neural Networks and Fuzzy Logic 

เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

บทน าเกี่ยวกับโครงข่ายประสาท  โครงข่ายแบบฮอบฟิลด์และส่วนขยาย เพอร์เซบตรอนอย่างง่าย  

โครงข่ายแบบหลายช้ัน  โครงข่ายแบบรีเคอร์เรนท์  การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีของเฮบเบียน  การเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยการแข่งขัน  แนวคิดพื้นฐานของระบบฟัซซี ความสัมพันธ์แบบฟัซซีและการวัดค่า  ขั้นตอนวิธี

เชิงพันธุกรรม     ระบบประสาทลูกผสม 

Introduction to neural networks.  The Hopfield nets and extensions.  Simple perceptrons.  Multi-

layer networks.  Recurrent networks.  Unsupervised Hebbian learning.  Unsupervised competitive 

learning.  Basic concepts of fuzzy systems.  Fuzzy relations and measures.  Genetic algorithms.  Hybrid 

neural systems. 

 

204761 การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Data Communications and Computer Networks 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน: ไม่มี 

การส่งผ่านข้อมูล สื่อการส่งผ่าน การเข้ารหัสข้อมูล การเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล การควบคุมการ

เช่ือมต่อของข้อมูล มัลติเพล็กซิง วงจรสวิทชิง แพคเกจสวิทชิง เฟรมรีเลย์ ภาวะการส่งแบบไม่ประสานเวลา 

เทคโนโลยีแลน สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล ความปลอดภัยของเครอืข่าย 

Data transmission. Transmission media. Data encoding. Data communication interface. Data link 

control. Multiplexing. Circuit switching. Packet switching. Frame relay. Asynchronous transfer mode. 

Local area network technology. Communications architecture and protocol. Network security. 

 

204763 ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

 Distributed System 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ระบบแบบกระจาย สถาปัตยกรรมและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายของการออกแบบ 

ลักษณะเฉพาะของการเรียกกระบวนค าสั่งระยะไกล การให้บริการแฟ้มข้อมูล ไดเรคทอรี และรายการ

เปลี่ยนแปลง การให้บริการร่วมกันและการท าแฟ้มข้อมูลซ้ า การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของ

แฟม้ข้อมูล กรณีศึกษาในระบบแบบกระจาย 

Distributed system.  Architectural and transaction models and design goals.  Characteristics or 

remote procedure calling.  File, directory and transaction services.  Collaborating servers and file 

replication.  File protection and security.  Case studies in distributed system. 
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204764 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ประวัติและการประยุกต์ ปรภิูมิของปัญหาและการคน้หา ขั้นตอนวิธีการคน้หาและการคน้หาแบบฮิว

รสิติค การแทนความรู ้การเขา้ใจภาษาธรรมชาติและระบบช านาญการ 

History and applications.  Problem spaces and search.  Search algorithms and heuristic search.  

Knowledge representations.  Natural language understanding and expert system. 

 

204765 ระบบช านาญการ 3(3-0-6) 

 Expert System 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

เทคโนโลยีของระบบช านาญการ การแทนความรูแ้ละการรับความรู้ แนวความคิดของเครื่องอนุมาน 

การออกแบบระบบช านาญการแบบวัตถุและแบบผสม 

Expert system technology.  Knowledge representation and acquisition.  Concepts of inference 

engine.  Object and hybrid expert system design. 

 

204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) 

 Computer Graphics 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนวความคิดอย่างกว้างของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการแปลงแบบสองมิติ แนวความคิดของ

วินโดว์ และขั้นตอนวิธีของคลิปปิง กราฟิกเชิงโต้ตอบ กราฟิกแบบสามมิติ 

Overview concepts of computer graphics.  Two-dimensional transformation principles.  

Windowing concepts and clipping algorithms.  Interactive graphics.  Three-dimensional graphics. 

 

204767 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

 Image Processing 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

การมองเห็นภาพ การแสวงหา การเก็บตัวอย่างภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทนภาพ การ

ปรับปรุงภาพให้ดีขึน้ การแบง่ย่อย การสรา้งภาพขึน้มาใหม่ การบบีข้อมูลภาพ 

Image perception. Image acquisition. Image sampling and quantization. Image transformation. Image 

representation. Image enhancement. Image segmentation. Image reconstruction. Image data 

compression
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204771 เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็ 3(3-0-6) 

 Internet Technologies 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

สถาปัตยกรรมอินเทอรเ์น็ต  ทีซีพี/ไอพีและการประยุกต์ การค านวณแบบกระจาย เทคโนโลยีการจัด

เส้นทาง เว็บแคชชิง การขยายเว็บและเว็บเซิฟเวอรข์นาดใหญ่ การวิเคราะห์ความแออัดและสมรรถนะ การส

วิชชิงและการขนถ่ายข้อความ ระบบมัลติเลเบลโพรโทคอล การประยุกต์แบบขึ้นกับข้อความ การจัดการ

องคก์ร หัวข้อความปลอดภัยส าหรับระบบกระจาย 

Architecture of internet.  TCP/IP and applications. Distributed computing.  Routing technology.  

Web caching.  Web scalable and large size web server.  Traffic analysis and performance.  Contents 

switching and delivery. Multi Label Protocol System.  Content based application.  Enterprise 

management.  Security issues for distributed system. 

 

204772 เทคโนโลยีมัลติมเีดีย 3(3-0-6) 

 Multimedia Technology 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

บทน าเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เครื่องมือที่ใช้มัลติมีเดีย การผลิตและอินทิเกรชัน การเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย ภาษาการจัดท ารูปแบบเสมือนจรงิ 

Introduction to multimedia technology. Multimedia tools, production and integration. Multimedia 

programming.  Virtual Reality Modeling Language. 

 

204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ 3(3-0-6) 

 Web Application Development 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

ขอบเขตการท างานของงานประยุกต์บนเว็บ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล   อภิข้อมูลและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บแบบกระจาย  เทคโนโลยีการร่วมมือและกรุปแวร ์ 

หัวข้อด้านความปลอดภัยของงานประยุกต์บนเว็บ 

Web application frame work. Open Data Base Connectivity. Meta data and electronic data 

interchange. Distributed web application development.Collaboration technology and groupware. Security 

issues of web application. 
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204774 เหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 

 Data Mining 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

บทน าเกี่ยวกับเหมอืงข้อมูล การแยกประเภทของเทคนิคเหมืองขอ้มลู  การอธิบายเหมืองข้อมูล : 

คุณลักษณะและการเปรยีบเทยีบ การวเิคราะห์รูปแบบ แนวโน้มและความเบีย่งเบน รูปแบบของเหมอืงข้อมูล 

กระบวนการของเหมอืงขอ้มูล ความสามารถของเหมืองขอ้มูลในเดตาแวร์เฮาส ์ การรวมเครื่องมือของเหมือง

ข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล งานประยุกต์ของเหมอืงขอ้มูล แนวโน้มของเหมืองข้อมลู 

Introduction to data mining. Classification of data mining techniques. Descriptive data mining : 

characterization and comparison. Analysis of patterns, trends and deviations. Data mining models. Data 

mining process. Enabling data mining through data warehouse. Integration of data mining tools with 

database systems. Data mining applications. Trends in data mining. 

 

204779   หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 

 Selected Topics in Computer Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ  ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์อย่างเข้ม 

Intensive study of current interesting topics and new development in various fields of computer 

science. 

 

204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Computer Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ อย่างเข้ม 

Intensive study of current interesting topics and new development in various fields of computer 

science. 

 

204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1(1-0-2) 

 M.S.Seminar in Computer Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : นักศึกษาปริญญาโท 

การอภิปรายความกา้วหน้าและปัญหาในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ 

Discussion of recent advances and problems in various interesting topics in Computer Science. 
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204792 ระเบียบวิธวีิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Computer Science 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ไม่มี 

แนะน าการท างานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน จริยธรรมและงานวิจัย วิธีการ

สุ่มตัวอย่างประชากร การวัดและความถูกต้อง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิเชิงพรรณนา 

การเขยีนแผนงานวิจัย 

An Introduction to Research, types of Research, variables and Hypothesis, ethics and Research, 

sampling Strategies, measurement and Validity, data collection, data analysis and descriptive statistics, 

writing a Research Proposal. 

 

204798 การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแลว้ 

 

204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 

 M.S. Thesis 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแลว้ 
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ภาคผนวก 2 

ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วิจัย 

 

รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณชิ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1. Phasit Charoenkwan, Watshara Shoombuatong, Hua-Chin Lee, Jeerayut Chaijaruwaich, Hui-

Ling Huang, and Shinne-Ying Ho, SCMCRYS: Predicting Protein Crystallization Using an 

Ensemble Scoring Card Methos with Estimating Propensity Scores of P-Collocated Amio Acid 

Pairs,  International Journal PLOS ONE, 8(9), September 2013, p1-11. 

2. Sitthichoke Subpaiboonkit, Chinae Thammarongtham, Robert Cutler, and Jeerayut 

Chaijaruwanich, RNA secondary structure prediction using conditional random fields model, 

Inernational Journal on Data Mining and BioinformaticsI, 7(2), April 2013, p118-134. 

3. Sitthichoke Subpaiboonkit, Chinae Thammarongtham, Jeerayut Chaijaruwanich, RNA Family 

Classification Using Conditional Random Fields Model, Chiang Mai International Journal of 

Science and Technology, 2012, 39(1), p1-7. 

4. Cheevadhanarak S., Paithoonrangsarid K., Prommeenate P., Kaewngam W., Musigkain A., 

Tragoonrung S., Tabata S, Kaneko T., Chaijaruwanich J., Sangsrakru D., Tanghatsornruang 

S., Chanprasert J., Tongsima S., Kusonmano K., Jeamton w., Dulsawat S., Klanchui A., 

Vorapreeede T., Chumchua V. Khannapho C., Thanmmarongtham C., Plengvidhya V., Subudhi 

S., Hongsthong A., Ruengjitchatchawalya M, Meechai A., Senachak J. and Tanticharoen M., 

Draft genome sequence of Arthrospira platensie C1, Stand Genomic Sci., 6(1), 19 Mar 2012, p 

43-53. 

5. Watshara Shoombuatong, PatrineeTraisathit, Sukon Prasitwattanaseree, Chatchai Tayapiwatana, 

Robert Cutler, Jeerayut Chaijaruwanich, Prediction of the Disulfide Bonding State of 

Cysteines in Proteins using Conditional Random Fields, International Journal on Data Mining and 

Bioinformatics, 2011, 5(4), p449-64. 

การเสนอผลงานในที่วารสารวิชาการระดับชาติ 

1. Wilawan Yathongkhum, Natsima Suradet and Jeerayut Chaijaruwanich, “Word Retrieval from 

Lann Document Images by Snsthetic Word Image Matching”, Naresuan University Journal 2013,  

p1-8. 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Natsima Suradef, Wilawan Yathognkhum, Krirk Akarachinores, Udom Rugnruangsri, and 

Jeerayut Chaijarewanich, “Analysis of Lanna Morphology using Graph Mining Technique”, 

International Join conference on Computer Science andSoftware Engineering (JCSSE), May 2011. 
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ผศ.ดร.วัชร ี  จ าปามูล 

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

1. Prompong Sugunnasil, Samerkae Somhom, Watcharee Jumpamule and Natee Tongsiri, 

“Modeling a Neural Network Using an Algebraic Method” , ScienceAsia indexed in ISI, 

Vol. 40, No. 1, pp. 42-49 (2014) 

2. Prompong Sugunnasil, Watcharee Jumpamule, Natee Tongsiri, and Samerkae Somhom, “A 

Study of Structure and Evolution of Marketing Research Collaboration Network”, Proceeding of 

the 4th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE), September 1-

2 2012, p503-508. 

 

ผศ.ดร.วารนิ  เชาวทัต 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

1. Varin Chouvatut and Burin Thunnom: Automatic Checking for Multiple Choice Answer Sheet 

Using Adaptive Template Matching, International Journal of Advances in Management, 

Technology & Engineering Sciences (Published by IRCCETS), Vol. II, Issue 6(I), March 2013, 

ISSN: 2249 – 7455, pp. 103 – 107. 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Varin Chouvatut, Wattana Jindaluang, Chanun Yotsombat and Rapeepat Sriwichai, Multi-view 

Hand Detection Applying Viola-Jones Framework Using SAMME AdaBoost, 2015 7th 

International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2015), January 28–31, 

2015, Chonburi, Thailand, p30-35. (Also indexed by IEEE Xplore Digital Library and SCImago) 

2. Varin Chouvatut, Wattana Jindaluang and Kulangkun Putanamatada, Longan’s Leaf Analysis 

for Chemical-Substance Usage, 2015 7th International Conference on Knowledge and Smart 

Technology (KST 2015), January 28–31, 2015, Chonburi, Thailand, p36-41. (Also indexed by 

IEEE Xplore Digital Library and SCImago) 

3. Varin Chouvatut and Supachaya Prathan, The Flexible and Adaptive X-Mark Detection for the 

Simple Answer Sheets, 2014 International Computer Science and Engineering Conference 

(ICSEC 2014), 2014, pp. 381 – 387. (Also indexed by IEEE Xplore Digital Library)  

4. Wattana Jindaluang, Sanpawat Kantabutra and Varin Chouvatut, The Complexity of the 

Overlay Network Verification and Its Related Problems, 2014 International Computer Science 

and Engineering Conference (ICSEC 2014 iTAG Workshop), 2014, pp. 519 – 524. (Also indexed 

by IEEE Xplore Digital Library) 

5. Wattana Jindaluang, Varin Chouvatut, Sanpawat Kantabutra, Under-sampling by Algorithm 

with Performance Guaranteed for Class-imbalance Problem, 2014 International Computer 
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Science and Engineering Conference (ICSEC 2014), 2014, pp. 230 – 236. (Also indexed by IEEE 

Xplore Digital Library) 

6. Varin Chouvatut and Wattana Jindaluang, Virtual Piano with Real-Time Interaction Using 

Automatic Marker Detection, 2013 International Computer Science and Engineering Conference 

(ICSEC 2013), September 4-6, 2013. Nakorn Pathom, Thailand, p222-226. (Also indexed by 

IEEE Xplore Digital Library) 

 

อ.ดร.ดุษฎี    ประเสรฐิธิติพงษ์ 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Dussadee Prasertttitipong and Peraphon Sophatsathit, " An Agent Model for Information 

Filtering using Revolutionary RSVD Technique”, Chiang Mai Journal of Science(CMJS), 2014 (In 

Press). 

2. Dussadee Prasertttitipong and Peraphon Sophatsathit, "A Loosely Collaborative Dependency 

Framework for a Fast Adaptive Agent Model using Extended RSVD ,"International Journal of 

Artificial Intelligence (IJAI), 2013 Autumn (October), Volume 11, Number A13 - Part A: Regular 

Issue, pp.1-19, Oct.2013. 

3. Dussadee Prasertttitipong and Peraphon Sophatsathit, "A Distributed Recommender Agent 

Model based on User's Perspective SVD Technique ," International Journal of Digital Content 

Technology and its Applications (JDCTA), vol. 6, no. 10, pp. 108-117, Jun. 2012. 

4. Dussadee Prasertttitipong and Peraphon Sophatsathit, "A Collaborative Agent Model using a  

Revolutionary RSVD Technique ," Chiang Mai Journal of Science (Accepted) 

 

อ.ดร.อารรีัตน์  ตรงรศัมีทอง 

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

1. Areerat Trongratsameethong, Saejao, P., Dynamic web application for managing and 

searching antique and art object information, The 16th International Conference on Asia-Pacific 

Digital Libraries indexed in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture 

Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), November 5-7, 2014, Chiang 

Mai, Thailand, p336-343. 

 

อ.ดร.จักรเมธ  บุตรกระจ่าง 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. A. Kaban, Jakramate Bootkrajang, R.J. Durrant. Towards Large Scale continuous EDA: 
Arandom Matrix Theory Perspective. Evo.utionary Computation, MIT Press. To appear 22 April 
2015. (doi:10.1162/EVCO_a_00150) 
 

http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijai/issue/view/193
http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijai/issue/view/193
http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijai/issue/view/193
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35115619700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35115619700&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84909594964&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Trongratsameethong&sid=405A0CA69F1F866AFD5A5071AB3D0576.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a340&sot=b&sdt=b&sl=31&s=AUTHOR-NAME%28Trongratsameethong%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Trongratsameethong%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84909594964&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Trongratsameethong&sid=405A0CA69F1F866AFD5A5071AB3D0576.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a340&sot=b&sdt=b&sl=31&s=AUTHOR-NAME%28Trongratsameethong%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28Trongratsameethong%29
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25674&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=25674&origin=resultslist
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การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Jakramate Bootkrajang, “A Generalised Label Noise Model for Classification”, Proceeding of 

the 23rd European Symposium on Artificial Neuralnetworks, Computational Intelligence and 

Machine Learning (ESANN 2015), pp349-354 

 

ผศ.ดร.ชุร ีเตชะวุฒ ิ

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Cheree Techawut, Papangkorn Inkeaw, Jeerayut Chaijaruwanich, and Trongjai Hutangkura, 

“The Metadata Schema Design and Utility Architrcture for Thai Lanna Inscription Collection”, In 

Shalini R. Urs, Jin-Cheon Na, and George Buchanna (Eds.): ICADL 2013, LNCS 8279, Springer 

Interantional Publishing Switzeland, 2013, p157-160. 

 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 

1. Lalita Thepweerapong and Cheree Techawut, “Experimental Study on Automating Metadata 

Interoperability Model Among Application Profiles at Simple Level”, In CMU Graduate Research 

Conference, November 2012, p195-202 

 

ผศ.ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภทัร 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Chumphol Bunkhumpornpat, Sinapiromsaran, K.: CORE: Core-based Synthetic Minority 
Over-sampling and Borderline Majority Under-sampling Technique. International Journal of Data 
Mining and Bioinformatics (IJDMB) indexed in ISI , vol. 12, no. 1, pp. 44--58. 2015 

2. Chumphol Bunkhumpornpat, Sinapiromsaran, K.: Safe Level Graph for Majority Under-
sampling Techniques. Chiang Mai Journal of Science (CMJS) indexed in ISI, vol. 41, no. 5/2, pp. 
1419--1428. 2014 

3. Takum, J., Chumphol Bunkhumpornpat, Parameter-Free Imputation for Imbalance Datasets. 
In: Tuamsuk, K. (eds.) 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL). 
Chiang Mai, Thailand. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 8839, pp. 260--267. 
Springer, Switzerland. 2014 

4. Chumphol Bunkhumpornpat, Sinapiromsaran, K., Lursinsap, C.: DBSMOTE: Density-Based 
Synthetic Minority Over-sampling TEchnique. Applied Intelligence (APIN) indexed in ISI, vol. 36, 
no. 3, pp. 664--684. 2012 

 
การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Chumphol Bunkhumpornpat, Subpaiboonkit, S.: Safe Level Graph for Synthetic Minority 
Over-sampling Techniques. In: 13th International Symposium on Communications and 
Information Technologies (ISCIT) indexed in IEEE Xplore, pp. 570--575. Samui Island, Thailand. 
2013 
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2. Chumphol Bunkhumpornpat, Sinapiromsaran, K., Lursinsap, C.: MUTE: Majority Under-
sampling Technique. In: 8th International Conference on Information, Communications, and 
Signal Processing (ICICS) indexed in IEEE Xplore, pp. 1--4. Singapore. 2011 

 

อ.ดร.ปราการ  อุณจักร 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

1. Zhu, C., P. Unachak, J.R. Llera, D.B. Knoester, E.S. Runkle, L. Xu, and E.D. Goodman. 2014. 

Robust multiobjective evolutionary optimization to allow greenhouse production /energy use 

tradeoffs. Acta Horticulturae 1037:525-532. 

 

รศ.พรรณิภา   ไพบูลยน์ิมติร 

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับชาต ิ

1. Panipa Phaiboonnimit, Analysis of Rainfall rate by a Doppler radar image, Naresuan 

University Journal, 2009, 19(1), p1-4. 

 

อ.ดร.เมทินี   เขียวกันยะ 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 

1. Matinee Kiewkanya, Dusadee Prasertthitipong and Jirasak Moolrungsri, “An Algorithm for 

Recommender System Based on Existing Resources, Case Study: Thai Menu Recommendation”,  

Proceedings of the 14th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC), 

Thailand, November 17-19 2010. 

 

ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์   สุขะหุต 

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Rattasit Sukhahuta and Prasert LueKhong, “Thai Character Cluster for Braille Printing 

Characters Translation”, Proceedings of the 7th International Conference on Natural Language 

Processing and Knowledge Engineering (NLPKE), Japan, November 2011, p. 

2. Rattasit Sukhahuta and Chadchai Sukanun, “Event Recognition from Information-Linkage 

Based Using Phrase Tree Traversal”, Proceedings of the 8th International Joint Conference on 

Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Thailand, May 2011, p. 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 

1. Yupawadee Inthakrue and Rattasit Sukhahuta, “Separation characteristics of the image by 

using Sobel for presenting pictures Braille”, Northeastern Computer Science and Engineering 

Conference (NECSEC), June 2010, p. 

 

http://202.28.94.55/necsec2005/download/necsec_program.pdf
http://202.28.94.55/necsec2005/download/necsec_program.pdf
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อ.ดร.วิจักษณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Wijak Srisujjalertwaja, and Dussadee praserttitipong, “A Hybrid of Singular Value 

Decomposition and Regression Analysis Collaborative Filtering with Linear Incremental Update 

Method”, Paper ID: 28316, Jounal of Theoretical and Applied Information Technology (E-ISSN 

1817-3195/ISSN 1992-8645), Vol. 80 No.2, October 2015, p247-256. 

 

ผศ.ดร.เสมอแข  สมหอม 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Teerapat Threepatcharatip and Samerkae Somhom, 2014, “A Guided Gentic Algorithm for 

Bilateral Negotiation with Incomplete Information”, Advanced Materials Research, Vols. 931-

932 Z2014X. pp. 1422-1426  

2. Prompong Sugunnasil, Samerkae Somhom, Watcharee Jumpamule, Natee Tongsiri, 2014, 

“Modelling a neural network using an algebraic method”, ScienceAsia, Vols. 40 (2014). Pp. 94-

100. 

 

การเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

1. Kanokwatt Shiangjen, Jeerayut Chaijaruwanich, Wijak Srisujalertwaja and Samerkae Somhom 

2015, “Enhancing the Efficiency of Heuristic Placement Algorithm for Two-dimensional Orthogonal 

Knapsack Packing Problem”, 2015 6th IEEE International Conference on Software Engineering and 

Service Science (ICSESS 2015) will be held on September 23-25,2015 

2. Prompong Sugunnasi, Watcharee Jumpamule, Natee Tongsiri and Samerkae Somhom 2012. “A 

Study of Structure and Evolution of Marketing Research Collaboration Network”, The 4th 

International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2014). Pp. 503-508. 

Phuket Thailand, 1-2 September 2012. 

 

รศ.ดร.เอกรัฐ   บุญเชียง 

การเสนอผลงานในที่ประชมุทางวิชาการ ระดับนานาชาต ิ

1. Ekkarat Boonchieng, “Performance and Security Issue on Open Source Private Cloud”, 2014 

International Electrical Engineering Congress (IEECON 2014). Chonburi, Thailand, 19 March 2014 

through 21 March 2014, p 1-5 (doi:10.1109/iEECON.2014.6925941) 

2. Ekkarat Boonchieng, Duangchaemkarn K., “Application of Cloud Computing in the Hospital 

Drug Information Center in Thailand”, 6th Biomedical Engineering International Conference, 

BMEiCON 2013; Krabi; Thailand; 23 October 2013 through 25 October 2013; Category 
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numberCFP1358R-ART; Code 102371, p 1-4 (doi:10.1109/BMEiCon.2013.6687678)   

3. Ekkarat Boonchieng, Duangchaemkarn K., “Myocardial Iron Measurement in Thalassemia 

using Cardiac Magnetic Resonance Image Processing Software”, 5th 2012 Biomedical 

Engineering International Conference, BMEiCON 2012; Muang, Ubon Ratchathani; Thailand; 5 

December 2012 through 7 December 2012; Category numberCFP1258R-ART; Code 95960, p 

1-4 (doi:10.1109/BMEiCon.2012.6465497)   
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ภาคผนวก 3 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 

ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2544 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

ก .กระบวนวิชาเรยีน ก .กระบวนวิชาเรยีน  

  1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑิตศึกษา         ไม่น้อยกว่า  24 หนว่ยกิต   

  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต

   1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                     10 หนว่ยกิต 

 1.  กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑิตศึกษา       ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

     1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  13 หน่วยกิต 

    

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากมกีารเพิ่มกระบวนวิชาบังคับมากขึน้ เพื่อให้

นักศึกษาได้มอีงค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการ

ท างานวิจัยมากขึน้ 

 

ย้ายมาเป็นกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนีเ้พื่อให้

นักศึกษาคุ้นเคยกับโครงสรา้งขององค์ประกอบ

ฮารด์แวร์หลักของคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นพืน้ฐานหลัก

ของคอมพิวเตอร์ 
 

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก เนื่องจากเกณฑ์

มาตรฐานปัจจุบัน เน้นองค์ความรู้ไปยังเนื้อหา

ทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์(Computer 

   

           

 

 

 

 

 

  204726 ว.คพ. 726 การออกแบบและการจัดการ 

                           ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต 

           

   204711 ว.คพ. 711   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3 หน่วยกิต 

    

 

             

 

 

 

  - ไม่มี  - 
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  204735 ว.คพ. 735 การออกแบบและวิเคราะห์ 

                                    ขั้นตอนวิธี                            3 หน่วยกิต 

    

          

 

 

 

    

   204761 ว.คพ. 761 การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่าย 

                          คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

          204791 ว.คพ. 791 สัมมนาปริญญาโททาง 

                                   วิทยาการคอมพิวเตอร ์             1 หน่วยกิต 

 

 

           

 

 

 

    

 

    เหมอืนเดิม 

 

            204753 ว.คพ. 753 ทฤษฎกีารค านวณ 3 หน่วยกิต 

    

 

             

 

 

   - ไม่มี  - 

  

 

 

               

 

    เหมอืนเดิม 

 

            204792 ว.คพ. 792 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาการ 

                          คอมพิวเตอร์ 3 หนว่ยกิต 

            

 

 

 

architecture) และความซับซ้อน (Complexity) ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละงานวิจัยที่สูงขึ้นแทน 

 

 

ย้ายจากกระบวนวิชาเลอืกมาเป็นกระบวนวชิาบังคับ

แทน เพื่อเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความซับซ้อน 

(Complexity) ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน าความรูด้ังกลา่ว ไปต่อยอดการวิจัยได้ดี

ขึน้ 

 

ย้ายไปเป็นวิชาเลอืกแทน เนื่องจากเนือ้หาเกี่ยวกับ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร ์

ของกระบวนวิชานี ้เป็นเนือ้หาเฉพาะทาง ซึ่ง

นักศึกษายังคงสามารถเลือกเรยีนได้ตามความสนใจ

และความถนัด 

 

 

 

 

เพิ่มกระบวนวชิา 204792 เป็นกระบวนวชิาบังคับท่ี

เปิดใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้นีเ้พื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

และเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ระเบียบ และขั้นตอน
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  1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก   ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกิต 

  เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มทฤษฎี 

   204731 ว.คพ. 731 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี     3 หนว่ยกิต 

          204741 ว.คพ. 741 หลักการภาษาโปรแกรม              3 หน่วยกิต 

          204742 ว.คพ. 742 การออกแบบและการสรา้ง 

                                   ตัวแปลชุดค าสั่ง                        3 หน่วยกิต 

          204752 ว.คพ. 752 ทฤษฏแีละภาษาของการจ าลอง    3 หน่วยกิต 

          204753 ว.คพ. 753 ทฤษฎกีารค านวณ                    3 หน่วยกิต 

 

   204754 ว.คพ. 754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความ 

                           ปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์         3 หนว่ยกิต 

           204755 ว.คพ. 755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์ 

                                     แบบฟัซซี                              3 หน่วยกิต 

   กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   204711 ว.คพ. 711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

      

 

 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก  เหมอืนเดิม 

    เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถเลอืกได้ทุกกลุม่ 

 กลุ่มทฤษฎี    

 

 

 

 

               

  - ไม่มี  - 

 

 

 

                  

 

 กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

  - ไม่มี  -  

 

 

          

ในการท างานวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ

มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานวิจัยทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ช่วยให้งานวิจัยของนักศึกษามีทิศทางการ

ด าเนินการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204753 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาเลอืก ไปเป็นกระบวนวิชาบังคับแลว้ 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204711 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาเลอืก ไปเป็นกระบวนวิชาบังคับแลว้ 

ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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          204714 ว.คพ. 714 แนวคดิขั้นสูงในระบบปฎิบัติการ 3 หนว่ยกิต 

          204716 ว.คพ. 716 การประมวลผลแบบขนาน 3 หนว่ยกิต   

          204717 ว.คพ. 717 การโปรแกรมแบบคอนเคอรเ์รนท์ 3 หนว่ยกิต 

            

           

 

 

           204763 ว.คพ. 763 ระบบแบบกระจาย 3 หนว่ยกิต 

     กลุ่มระบบสารสนเทศ 

     204722 ว.คพ. 722 การค้นคืนสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต 

     204723 ว.คพ. 723 การวเิคราะห์และออกแบบ 

                               ระบบสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต 

     204724 ว.คพ. 724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 หนว่ยกิต 

                              - ไม่มี - 

      

 

 

     204727 ว.คพ. 727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ  3 หนว่ยกิต 

     204732 ว.คพ. 732 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์                3 หนว่ยกิต 

     204733 ว.คพ. 733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์    3 หนว่ยกิต  

     204734 ว.คพ. 734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา 3 หนว่ยกิต 

     204764 ว.คพ. 764 ปัญญาประดษิฐ ์                     3 หนว่ยกิต 

     204765 ว.คพ. 765 ระบบช านาญการ                  3 หนว่ยกิต 

     204766 ว.คพ. 766 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 หนว่ยกิต 

               

 

        

          204761 ว.คพ. 761 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

                                   คอมพิวเตอร ์                      3 หนว่ยกิต 

 

 

          เหมอืนเดมิ 

 กลุ่มระบบสารสนเทศ 

       

      

 

          

          204726 ว.คพ. 726 การออกแบบและการจัดการ 

                                   ระบบฐานข้อมูล                        3  หน่วยกิต  

   

 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204761 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาบังคับ มาเป็นกระบวนวชิาเลอืก 

ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204726 ได้ถูกเปล่ียนแปลง

จากกระบวนวิชาบังคับ มาเป็นกระบวนวชิาเลอืก 

ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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    204767 ว.คพ. 767 การประมวลผลภาพ  3 หน่วยกิต 

           204771 ว.คพ. 771 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 3 หนว่ยกิต 

           204772 ว.คพ. 772 เทคโนโลยีมัลติมเีดยี 3 หน่วยกิต 

           204773 ว.คพ. 773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ 3 หน่วยกิต 

           204774 ว.คพ. 774 เหมอืงข้อมูล 3 หน่วยกิต 

           204779 ว.คพ. 779 หัวขอ้พิเศษทางด้าน 

                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 หนว่ยกิต 

           204789 ว.คพ. 789 หัวขอ้พิเศษทางด้าน 

                                      วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3 หนว่ยกิต 

  หรอืกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

       1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้าม)ี  ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

   1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ    ไม่มี 

   .1.2 2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้าม)ี ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

         เลือกจากสาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธ์ เช่น สาขาวิชาในคณะ

วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
 

2. กระบวนวชิาในระดับปรญิญาตรขีั้นสูง (ถ้าม)ี ไม่มี 
 

ข. วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 

ค. กระบวนวชิาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    

    

     

          

           

           

 

          

 

   

   

 

   

 

 

     

 

 

 
 

เหมอืนเดิม 
 

เหมอืนเดิม 
 

เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  

204700 ว.คพ. 700 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม 2 หนว่ยกิต 

และ/หรอื  

204701 ว.คพ. 701 เครอืข่ายและระบบปฏบัติการ 2 หนว่ยกิต 

      

 

 

 

 

 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  

 

 

 

 

 

 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรอืสว่นหน่ึงของผลงาน  ไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์

ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

และมชีื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

     ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 

เนื่องจากมกีารเพิ่มกระบวนวิชาบังคับดังกลา่ว

ข้างต้น 
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 ก. กระบวนวิชาเรยีน 

    1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑิตศึกษา             

     ไม่น้อยกว่า 33 หนว่ยกิต 

   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    

     ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 10 หนว่ยกิต

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           204726 ว.คพ. 726 การออกแบบและการจัดการ 

                           ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

ก. กระบวนวิชาเรยีน 

 1.  กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑิตศึกษา         

                      เหมอืนเดมิ 

  1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ        

      เหมอืนเดิม

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  13 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

   204711 ว.คพ.711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์        3 หน่วยกิต 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากมกีารเพิ่มกระบวนวิชาบังคับมากขึน้ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มอีงค์ความรู้ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการ

ท างานวิจัยมากขึน้ 

 

เปลี่ยนกระบวนวิชา 204711 ให้เป็นกระบวนวิชา

บังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้นีเ้พื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย

กับโครงสรา้งขององค์ประกอบฮารด์แวร์หลักของ

คอมพิวเตอรซ์ึ่งเป็นพื้นฐานหลักของคอมพิวเตอร์ 
 

 

ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือก เนื่องจากเกณฑ์

มาตรฐานปัจจุบัน เน้นองค์ความรู้ไปยังเนื้อหา

ทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์(Computer 

architecture) และความซับซ้อน (Complexity) ซึ่ง

เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูแ้ละงานวิจัยที่สูงขึ้นแทน 



 

81 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2544 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

   204735 ว.คพ. 735 การออกแบบและวิเคราะห์ 

                                    ขั้นตอนวิธี 3 หน่วยกิต 

           

 

 

 

 

 

          204761 ว.คพ. 761 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

                          คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

 

 

 

 

          204791 ว.คพ. 791 สัมมนาปริญญาโททาง 

                                   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เหมอืนเดิม 

            204753 ว.คพ. 753 ทฤษฎกีารค านวณ               3 หน่วยกิต 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           เหมอืนเดมิ 

 

           204792 ว.คพ. 792 ระเบียบวธิีวิจัยทางวิทยาการ 

                         คอมพิวเตอร์ 3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนกระบวนวิชา 204753 จากกระบวนวิชาเลือก

มาเป็นกระบวนวิชาบังคับแทน เพื่อเน้นองค์ความรู้

เกี่ยวกับ ความซับซ้อน (Complexity) ตามเกณฑ์

มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้

ดังกลา่ว ไปต่อยอดการวิจัยไดด้ขีึ้น 

 

ย้ายไปเป็นวิชาเลอืกแทน เนื่องจากเนือ้หาเกี่ยวกับ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร ์

ของกระบวนวิชานี ้เป็นเนือ้หาเฉพาะทาง ซึ่ง

นักศึกษายังคงสามารถเลือกเรยีนได้ตามความสนใจ

และความถนัด 

 

 

 

 

เพิ่มกระบวนวชิา 204792 เป็นกระบวนวชิาบังคับท่ี

เปิดใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้นีเ้พื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

และเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ระเบียบ และขั้นตอน

ในการท างานวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบระเบียบ
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  1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก   

    ไม่น้อยกว่า 17 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

  เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ 

 

   กลุ่มทฤษฎี 

     204731 ว.คพ. 731 โครงสรา้งข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 หนว่ยกิต 

          204741 ว.คพ. 741 หลักการภาษาโปรแกรม 3 หนว่ยกิต 

          204742 ว.คพ. 742 การออกแบบและการสรา้ง 

                                   ตัวแปลชุดค าสั่ง 3 หนว่ยกิต 

          204752 ว.คพ. 752 ทฤษฏแีละภาษาของการจ าลอง 3 หนว่ยกิต 

          204753 ว.คพ. 753 ทฤษฎกีารค านวณ 3 หนว่ยกิต 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก 

     ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

     เลอืกจากกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถเลอืกได้ทุกกลุม่ 

   กลุ่มทฤษฎี 

    

           

           

 

           

  

 

 

 

 

มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานวิจัยทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม ช่วยให้งานวิจัยของนักศึกษามีทิศทางการ

ด าเนินการท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

 

 

เนื่องจากมกีระบวนวิชาเลอืก 1 กระบวนวิชา 

กลา่วคือ กระบวนวิชา 204753 ไดถู้กเปลี่ยนแปลง 

ย้ายไปรวมเป็นกระบวนวิชาบังคับท้ังน้ีเนื่องมาจากมี

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาบังคับ ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204753 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาเลอืก ไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ

แลว้ ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

 

เหมอืนเดิม 
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204754 ว.คพ. 754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความ 

                           ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3 หนว่ยกิต 

           204755 ว.คพ. 755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์ 

                                     แบบฟัซซี   3 หนว่ยกิต 

   กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   204711 ว.คพ. 711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หนว่ยกิต 

 

 

          204714 ว.คพ. 714 แนวคดิขั้นสูงในระบบปฎิบัติการ 3 หนว่ยกิต 

          204716 ว.คพ. 716 การประมวลผลแบบขนาน  3 หนว่ยกิต  

           204717 ว.คพ. 717 การโปรแกรมแบบคอนเคอรเ์รนท์ 3 หนว่ยกิต 

            

           

 

          204763 ว.คพ. 763 ระบบแบบกระจาย 3 หนว่ยกิต 

  กลุ่มระบบสารสนเทศ 

    204722 ว.คพ. 722 การค้นคืนสารสนเทศ 3 หนว่ยกิต 

    204723 ว.คพ. 723 การวเิคราะห์และออกแบบ 

                               ระบบสารสนเทศ  3 หนว่ยกิต 

    204724 ว.คพ. 724 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 3 หนว่ยกิต 

      

 

 

     

           

 

           

 

           กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   

 

  

                     

           

        

          204761 ว.คพ. 761 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 

                                   คอมพิวเตอร ์ 3 หนว่ยกิต 

 

          เหมอืนเดมิ 

    กลุ่มระบบสารสนเทศ 

     

        

 

           

          204726 ว.คพ. 726 การออกแบบและการจัดการ 

                                   ระบบฐานข้อมูล  3 หน่วยกิต 

    

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204711 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาเลอืก ไปเป็นกระบวนวิชาบังคับ

แลว้ ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204761 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาบังคับมาเป็นกระบวนวิชาเลือก

แลว้ ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากกระบวนวิชา 204726 ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

จากกระบวนวิชาบังคับ มาเป็นกระบวนวิชาเลือก

แลว้ ดว้ยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น 

 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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 204727 ว.คพ. 727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ 3 หนว่ยกิต 

    204732 ว.คพ. 732 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 หนว่ยกิต 

    204733 ว.คพ. 733 การจัดการโครงงานซอฟตแ์วร์ 3 หนว่ยกิต  

    204734 ว.คพ. 734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา 3 หนว่ยกิต 

    204764 ว.คพ. 764 ปัญญาประดิษฐ ์ 3 หนว่ยกิต 

    204765 ว.คพ. 765 ระบบช านาญการ 3 หนว่ยกิต 

    204766 ว.คพ. 766 คอมพิวเตอรก์ราฟิก 3 หนว่ยกิต 

   204767 ว.คพ. 767 การประมวลผลภาพ 3 หน่วยกิต 

          204771 ว.คพ. 771 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต 3 หน่วยกิต 

          204772 ว.คพ. 772 เทคโนโลยีมัลติมเีดยี 3 หนว่ยกิต 

          204773 ว.คพ. 773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ 3 หนว่ยกิต 

          204774 ว.คพ. 774 เหมอืงข้อมูล 3 หนว่ยกิต 

          204779 ว.คพ. 779 หัวขอ้พิเศษทางด้าน 

                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 หนว่ยกิต 

          204789 ว.คพ. 789 หัวขอ้พิเศษทางด้าน 

                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

       หรอืกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

     

          

          

          

          

          

                        

          

                                     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม 
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  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้าม)ี ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

   1.2.1  กระบวนวชิาบังคับ   ไม่มี 

   1.2.2 กระบวนวิชาเลอืก (ถ้าม)ี ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 

  

เลือกจากสาขาวิชาท่ีมีความสัมพันธ์  เช่น สาขาวิชาในคณะ

วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะ

เศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 

 

2. กระบวนวชิาในระดับปรญิญาตรขีั้นสูง (ถ้าม)ี  ไม่มี 

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  

ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประจ าสาขาวิชาอาจแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  

204700 ว.คพ. 700 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม   2 หนว่ยกิต 

และ/หรอื  

  204701 ว.คพ. 701 เครอืข่ายและระบบปฏบัติการ  2 หนว่ยกิต 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  เหมอืนเดิม 

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

  เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ท้ังนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสท างานค้นคว้าวิจัย

มากยิ่งขึ้น ท าให้โครงงานวิจัยท่ีได้มีประโยชน์อย่าง

แท้จรงิยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมอืนเดิม 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

ง. สอบประมวลความรู ้ 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดย

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป หรืออาจารย์ท่ีปรกึษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

     ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ท้ั ง นี้  เ ป็ น ก า รท ด ส อบค วาม รู้ ใน แน วก ว้ า ง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและ

เนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรู้มา

แก้ปัญหาของนักศึกษา 

 

 

เนื่องจากมกีารเพิ่มกระบวนวิชาบังคับดังกลา่ว

ข้างต้น 
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ภาคผนวก 5 

ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

  

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 

ว.คพ. (204)735 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวธิี 3 

  วิชาเลือก 3 

   

  รวม 9 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

ว.คพ. (204)711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 

ว.คพ. (204)735 การออกแบบการวเิคราะห์ขัน้ตอนวธิ ี 3 

  วิชาเลือก 3 

  รวม 9 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)761 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

  วิชาเลือก 6 

   

 

  รวม 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์ 

ว.คพ. (204)753 ทฤษฎีการค านวณ 3 

ว.คพ. (204)792 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 

  วิชาเลือก 3  3 6 

  รวม 9 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

  วิชาเลือก 5 

  รวม 6 

 

 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

ว.คพ. (204)799        วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                    3 

  วิชาเลือก 8 

 รวม 12 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 

 

  รวม 12 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

  สอบวิทยานิพนธ ์

  รวม 9 
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หลักสูตรแผน ข และแผน ข  (ภาคพิเศษ) 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล 3 

ว.คพ. (204)735 การออกแบบและวิเคราะห์ขัน้ตอนวธิี 3 

  วิชาเลือก 6 

 

  รวม 12 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

ว.คพ. (204)711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 

ว.คพ. (204)735 การออกแบบการวเิคราะห์ขัน้ตอนวธิ ี 3 

  วิชาเลือก 6 

  รวม 12 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)761 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 

  วิชาเลือก 6 

 

 

  รวม 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

เสนอหัวขอ้โครงรา่งการคน้ควา้อิสระ 

ว.คพ. (204)753 ทฤษฎีการค านวณ 3 

ว.คพ. (204)792 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 

  วิชาเลือก 6  3 6 

  รวม 12 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาปรับปรงุใหม่ 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

  วิชาเลือก 8 

  รวม 9 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

ว.คพ. (204)798 การค้นควา้แบบอิสระ 3 

  วิชาเลือก 8 

 รวม 12 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)798 การคน้ควา้แบบอิสระ 3 

  วิชาเลือก 3 

  รวม 6 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2  หน่วยกิต 

ว.คพ. (204)798 การค้นควา้แบบอิสระ 3 

  สอบประมวลความรู ้

  รวม 3 
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ภาคผนวก 6 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
 

- ส าเนา – 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------- 

 

 เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสอดคลอ้งกับความมุ่ง

หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมมีาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.

๒๕๕๑ และโดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม ครัง้ท่ี   ๗/

๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึออกข้อบังคับไว ้ดังต่อไปนี้   

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รยีกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  

  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปรญิญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาเอก ของสาขาวิชาตา่งๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  แต่ไมใ่ชบั้งคับกับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมคีวามกลา่วไวแ้ลว้ในข้อบังคับนี้ หรือ ซึ่งขัด หรอืแย้งกับ

ความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับฉบับนี ้ 

               “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 

               “บัณฑิตวิทยาลัย”       หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        “สว่นงาน”                 หมายความว่า  คณะ  วิทยาลัย หรอืสว่นงานวิชาการท่ีเรียกชื่อ

อย่างอ่ืน ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับนี้ 

   “อาจารย์ประจ า”   หมายความว่า ผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ที่ด ารง

ต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักทางดา้นการสอนและการวจิัย

โดยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

        ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรรว่มระหว่างสถาบัน หรือหลักสูตรความร่วมมอืของหลายสถาบัน 

อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจ าของสถาบันอ่ืนให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของข้อบังคับนีด้ว้ย 

     “อาจารย์พิเศษ”  หมายความว่า บุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรอืมี

ความรู้ ความช านาญในวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าดว้ยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วิธีการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  

   “อาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายความว่า  อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใน

การท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ และอาจารย์ผู้สอบประมวลความรูซ้ึ่งไดร้ับการแตง่ต้ังจาก

มหาวิทยาลัยให้ท าหน้าท่ีข้างตน้ 
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   “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าท่ีปฏบัิติงานเต็มเวลาตามภาระงานท่ี

ได้รับมอบหมายในหลักสูตรท่ีประจ า ซึ่งอาจไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าแบบอิสระ  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  และอาจารย์ผู้สอบประมวล

ความรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

    “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   หมายความว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีไดร้ับมอบหมายให้

ท าหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามประเมนิผลหลักสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวิทยาลัยมหีน้าท่ีจัด ควบคุมและอ านวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม ข้อบังคับนี้  รวมท้ังมี

หน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดยปรับปรุงให้

ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

   ๖.๑ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และมคีุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละ

สาขาวิชา ดังนี้ 

       ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรระดับปริญญาโท   

    ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรอืเทียบเท่า 

         ๖.๑.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่ีีมรีะยะเวลาการศึกษา  ๖ ปี หรอื 

       (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา่  

         ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก    

    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเทา่ท่ีมีผลการเรียนดมีาก (มคี่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้ังแต ่๓.๕๐ ขึน้ไป) หรือ 

   (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา่ หรอื      

      (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา่ท่ีมีผลการเรียนด ี(มคี่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้ังแต ่๓.๐๐ ขึน้ไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

                                    (๓.๑)  ยอมรับเงื่อนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับปรญิญาโท

ตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาก าหนด 

                               (๓.๒)  คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแลว้

เห็นว่าสมควรรับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๖.๒ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  ๖.๓ เป็นผู้ท่ีไมเ่ป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

     ๖.๔ มคีุณสมบัติอย่างอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา 

  บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณารับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลอืกหรอืสอบคัดเลือกหรอืวิธีการ

อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจะประกาศให้ทราบลว่งหน้าเป็นคราวๆ ไป   

   ท้ังน้ี ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  แต่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาตามข้อ ๖ มหาวิทยาลัย

จะรับรายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อมคีุณสมบัติครบถ้วนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา 

  ๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายความว่า นักศึกษาที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้า

ศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา   
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  ๘.๒ นักศึกษาสมทบ หมายความว่า นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา หรอื

ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย  หรอืท าการวจิัย โดยไม่มีสทิธิ์รับปรญิญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื

ประกาศนียบัตรชัน้สูงจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๙ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

     ผู้ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึน้ทะเบียนเป็น

นักศึกษาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

  ข้อ ๑๐ ระบบการศึกษา 

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยใชร้ะบบทวิภาค หรอืระบบหน่วยการศึกษา (module)   

 (๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบท่ีแบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไมบั่งคับ ใช้

ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจัดจ านวนชั่วโมงเรยีนของแต่ละกระบวนวิชาให้เทา่กับภาคการศึกษาปกติ 

      ในกรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบดว้ยกระบวนวิชาท่ีจ าเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อ

การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการกระบวนวิชานั้น ไมถ่ือเป็นการศึกษา

ภาคฤดูร้อน  แต่ให้ถือเสมือนว่าเป็นสว่นหน่ึงของภาคการศึกษาปกติ 

             (๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบท่ีแบง่ช่วงการจัดการเรยีนการสอนให้เป็นไปตาม

หัวข้อการศึกษา โดยมีปรมิาณการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง และจ านวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค  

  ๑๐.๒ มหาวิทยาลัยใชร้ะบบหน่วยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและก าหนดปรมิาณ

ความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิตให้เทยีบกับเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 

ดังนี ้   

    (๑) กระบวนวิชาใดใชเ้วลาบรรยาย หรอือภปิรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิต   

    (๒) กระบวนวิชาใดใชเ้วลาในการปฏบัิติทดลองหรอืปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

    (๓) กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรอืฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

    (๔) วิทยานิพนธ์และการคน้คว้าแบบอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  

๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีปรมิาณเป็น ๑ หน่วยกิต  

  ๑๐.๓ มหาวิทยาลัย อาจก าหนดเงื่อนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาเพื่อให้นักศึกษา

สามารถเรยีนกระบวนวิชาน้ันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งน้ีการลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไขของกระบวนวิชาใดให้ถอืเป็นโมฆะใน

กระบวนวิชาน้ัน 

  ๑๐.๔ กระบวนวิชาหน่ึงๆ  มชีื่อกระบวนวชิาและรหัสกระบวนวิชาก ากับไว้ 

  ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชา ประกอบดว้ยชื่อย่อของสาขาวิชาและเลขประจ ากระบวนวิชา 

  ๑๐.๖ เลขประจ ากระบวนวิชา ประกอบดว้ยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถึงระดับการศึกษาของกระบวนวิชาดังน้ี 

   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นสูง 

   “๑”   “๒”  แสดงถงึ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรขีั้นต้น  

  ๑๐.๗ ในกรณีท่ีปิดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ให้ส่วนงานตรวจสอบว่าไมม่นัีกศึกษาตกค้างท่ีจะลงทะเบียน

เรยีนในกระบวนวิชาน้ัน และให้คงรหัสกระบวนวิชาน้ันไวเ้ป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ปี 

 ข้อ ๑๑ หลักสูตร 
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  ๑๑.๑ มาตรฐานของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๑๑.๒ โครงสรา้งหลักสูตร 

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มลีักษณะเบ็ดเสร็จใน

ตัวเองและมิใชเ่ป็นสว่นหน่ึงของหลักสูตรปรญิญาโท เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชา

เฉพาะ เพื่อให้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดด้ยีิ่งขึน้ โดยมหีน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วย

กิต   

    หากต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเ้ข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปรญิญาโทในสาขาวิชา

เดยีวกัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินรอ้ยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 

    (๒) หลักสูตรปรญิญาโท 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตา่งๆ โดย

กระบวนการวจิัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมอิีสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง

ความกา้วหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ื์นไดอ้ย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยม ี    หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต   

   หลักสูตรปรญิญาโท  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 

   แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวจิัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังน้ี 

    แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

    แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อย ๑๒ หน่วยกิตและเรยีนกระบวนวิชาในระดับ

บัณฑิตศึกษาอย่างน้อย ๑๘ หน่วยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวิชา และท าการค้นคว้าแบบอิสระ โดยท าการ

เรยีนกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาไมน้่อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และท าการค้นคว้าแบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต    

   (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา  

๖ ปี หรือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งมลีักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมใิชเ่ป็นสว่นหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก เน้น

การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้

ดยีิ่งขึน้ โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

                         หากต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน 

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 

   (๔) หลักสูตรปริญญาเอก  

   เป็นหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดมีาก 

หรอืส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูง

ในสาขาวิชาตา่งๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใ้หมไ่ด้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถใน

การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ี์ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 

มคีุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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    หลักสูตรปรญิญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวจิัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพชั้นสูง คือ 

     แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมกีารท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้

ใหม ่ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

      แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า ๔๘ หน่วยกิต 

      แบบ ๑.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียน

ดมีาก  จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

    แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมกีารท าวิทยานิพนธ์ท่ีมคีุณภาพสูง เพื่อ

ก่อให้เกิดความก้าวหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ และมกีารศึกษากระบวนวชิาเพิ่มเตมิ ดังน้ี 

     แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอกีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

     แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเทา่ท่ีมีผลการ

เรยีนดมีาก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอกีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

  ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   (๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program (หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีใช้

ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรยีนการสอน และอาจมบีางกระบวนวิชาท่ีใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรยีนการสอนตาม

ความเหมาะสมหรือความจ าเป็นด้วยก็ได้ 

   (๒) หลักสูตรนานาชาติ หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีมีโครงสรา้งกระบวนวิชา 

และวิธีการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาร่วมกันโดยใชภ้าษาต่าง 

ประเทศเป็นสื่อในการเรยีนการสอน 

   ๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังนี ้ 

    (๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไมเ่กิน

สองเท่าของระยะเวลาเรยีนตามแผนก าหนดการศึกษา  

    (๒) หลักสูตรปรญิญาโท  ให้ใชเ้วลาศกึษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรยีนตามแผนก าหนด

การศึกษา  

   (๓) หลักสูตรปรญิญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาดังนี้ 

          (๓.๑) ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา่ ให้ใช้เวลาศึกษาไมเ่กิน ๗ 

ปีการศึกษา   

          (๓.๒) ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาโท หรือเทียบเทา่ ให้ใช้เวลาศึกษาไมเ่กิน ๕ ปี

การศึกษา 

     ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาให้ท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทางวิชาการ หรือมเีหตุสุดวิสัย 

ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

     (๑) นักศึกษาที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  บัณฑิตวิทยาลัยอาจผ่อน

ผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อไดค้รัง้ละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไมเ่กิน ๒ ครัง้ 

    (๒) นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบ

อิสระ จะต้องมคีวามกา้วหน้าอย่างเดน่ชัด  

                                     (๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เมื่อรวมระยะเวลาทัง้หมดแล้วต้องไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนดดังน้ี 

          (๓.๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องไม่เกิน 

๓ ปีการศึกษา 
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  (๓.๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องไมเ่กิน ๕ ปีการศึกษา 

         (๓.๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องไมเ่กิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้น

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า และตอ้งไมเ่กิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 

                     ๑๑.๖  นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาเอกท่ีไมส่ามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่ได ้ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ   

 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียน  

  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และใหนั้กศึกษาถือปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

   ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเรยีน 

 ๑๒.๑.๑ นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและระดับ

ปริญญาโท ให้มอีาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไปท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า และให้ค าปรกึษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคลอ้งกับ

แผนการศึกษา 

 ๑๒.๑.๒ นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ใหม้คีณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปรญิญา

เอกท าหน้าท่ีวางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

 ๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษา

ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบวา่ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

    ท้ังน้ี การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และมหาวิทยาลัยได้รับ

หลักฐานครบถ้วนแล้ว 

 ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอั้กษรล าดับขั้น B ขึน้ไป จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ าอีกไมไ่ด ้

และใหถ้อืว่าการลงทะเบียนท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนีเ้ป็นโมฆะ 

 ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาได้ไม่

เกิน ๑๕ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไ้ม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกิน

กว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๖ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนได้โดยใหค้ณบดขีองส่วนงานท่ีนักศึกษา

สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถอืว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และกระบวนวิชาที่

ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขน้ัน  ให้ไดร้ับอักษรล าดับขั้น W 

 ๑๒.๑.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้ารว่มศึกษากระบวนวิชาเรยีนใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ได ้โดยไดร้ับอักษรล าดับขั้น V  

   หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล าดับขั้น V แลว้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับ

การวัดและประเมินผลเป็นอักษรล าดับขั้นท่ีมกีารน ามาคิดค่าล าดับขั้นหรืออักษรล าดับขั้น S หรอื U ให้ปฏบัิติตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๒ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ ให้มีแนวปฏบัิติเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย 

  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

  นักศึกษาที่ไม่ไดล้งทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงค์จะใช้บรกิารของ

มหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรอืท ากิจกรรมอ่ืนใด ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารและช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้

บรกิารตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

 ข้อ ๑๔ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

   ๑๔.๑ ให้มีการประเมนิผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้  

  ๑๔.๒ ให้ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมนิผลการศึกษาใน   แต่ละกระบวน

วิชา โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น ๓ กลุม่ คือ อักษรล าดับขั้นท่ีมคี่าล าดับขั้นอักษรล าดับขั้นท่ีไมม่ีค่าล าดับขั้น และ

อักษรล าดับขั้นท่ียังไม่มกีารประเมินผล 

   ๑๔.๓ อักษรล าดับขั้น ความหมาย และค่าล าดับขั้น  

   ๑๔.๓.๑ อักษรล าดับขั้นท่ีมคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังน้ี 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

             A  ดเียี่ยม  (EXCELLENT)   ๔.๐๐ 

        B+           ดมีาก (VERY GOOD)  ๓.๕๐ 

    อักษรล าดับขั้น  ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

            B       ด ี (GOOD)                     ๓.๐๐ 

               C+     ดพีอใช้ (FAIRLY GOOD)     ๒.๕๐ 
              C              พอใช้ (FAIR)                        ๒.๐๐ 

               D+           อ่อน (POOR)                        ๑.๕๐ 

              D            อ่อนมาก (VERY POOR)           ๑.๐๐ 

                 F              ตก (FAILED)                      ๐.๐๐ 

   ๑๔.๓.๒ อักษรล าดับขั้นท่ีไม่มีคา่ล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 

                อักษรล าดับขั้น             ความหมาย 

     S            เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 

                              V       เข้ารว่มศึกษา (VISITING) 

                                      W              ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 

   ๑๔.๓.๓ อักษรล าดับขั้นท่ียังไมม่กีารประเมนิผล ให้ก าหนดดังน้ี 

                      อักษรล าดับขั้น        ความหมาย                

                                    I                 การวัดผลยังไมส่มบูรณ์ (INCOMPLETE) 

          P                   การเรยีนการสอนยังไม่ส้ินสุด  

                                                                      (IN PROGRESS) 

                    T             วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ยังอยู่ใน                                                                        

                                                                      ระหว่างการด าเนินการ (THESIS/     

                                                                      INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       ๑๔.๔ อักษรล าดับขั้น I แสดงว่า การประเมนิผลในกระบวนวิชานั้นยังไมเ่สร็จสมบูรณ์เนื่องจากมเีหตุ

สุดวิสัยท่ีท าให้การวัดผลไม่สามารถด าเนินการได้ การให้อักษรล าดับขั้น I ต้องไดร้ับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าสว่นงานท่ีกระบวนวชิาน้ันสังกัดอยู่  

  นักศึกษาต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมนิผลเพื่อแก้อักษรล าดับขั้น I ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ๒ 

สัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น I เป็นอักษร

ล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๕ อักษรล าดับขั้น P แสดงว่า กระบวนวิชาน้ันยังมีการเรยีนการสอนต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มกีารวัดและ

ประเมนิผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังน้ี ให้ใช้เฉพาะบางกระบวนวิชาท่ีหลักสูตรก าหนด 
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   อักษรล าดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมนิผลแลว้ ทัง้น้ี ต้องก่อนวันสุดท้ายของ

ก าหนดการสอบไลป่ระจ าภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกลา่ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน

อักษรล าดับขั้น P ให้เป็นอักษรล าดับขั้น F หรอื U 

  ๑๔.๖ อักษรล าดับขั้น T แสดงว่ายังไมม่กีารวัดและการประเมนิผลวิทยานิพนธ์ หรอื     การค้นคว้าแบบ

อิสระ เนื่องจากการวจิัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

   ๑๔.๗ อักษรล าดับขั้น V แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้ารว่มศึกษา โดยไม่ต้อง

เข้ารับการวัดและประเมนิผลในกระบวนวชิาน้ัน แต่ต้องมเีวลาเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนท้ังหมด หากเวลา

เรยีนไม่ครบตามท่ีก าหนดหรอืนักศึกษาไมป่ฏบัิติตามข้อก าหนดส าหรับการเรยีนการสอนในกระบวนวิชาน้ัน อาจารย์ผู้สอน

อาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรล าดับขั้น V เป็น W  

  ๑๔.๘ อักษรล าดับขั้น W แสดงว่า 

   (๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

   (๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

   (๓) การเรยีนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามข้อ ๑๔.๗ 

   (๔) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

   (๕) นักศึกษาไดถ้อนกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้   

       (๖) นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาหัวข้อโครงร่างฯ ในระดับสาขาวิชา ในภาคเรียนแรกท่ีมีการ

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ 

    (๗) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรอืมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ถอนทุกกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียน 

  ๑๔.๙ กระบวนวิชาบังคับของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หากได้ต่ ากว่า C 

ต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นซ้ าอกีจนกระทั่งได้อักษรล าดับขั้นไมต่่ ากว่า C  

   กรณีท่ีกระบวนวิชาบังคับมกีารประเมนิผลเป็นอักษรล าดับขั้น S หรอื U นักศึกษาต้องได้อักษรล าดับขั้น S 

หากนักศึกษาไดอั้กษรล าดับขั้น U ต้องลงทะเบียนเรยีนกระบวนวิชาน้ันซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับอักษรล าดับขั้น S 

  ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตร ีให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วย

การศึกษาขั้นปรญิญาตรีในสว่นท่ีเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา การวัดผลและการ

ประเมนิผล ส าหรับกระบวนวิชานั้นโดยอนุโลม 

  การพิจารณาเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนของแต่ละกระบวนวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนกระบวน

วิชา 

น้ัน ๆ    

  ๑๔.๑๑ อักษรล าดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade 

Point Average, GPA) 

  ๑๔.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม 

   (๑) กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้อักษรล าดับขั้น A, B+, B, C+, C หรอื S เท่านัน้ จึงจะนับหน่วยกิ

ตของกระบวนวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    (๒) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาใดมากกว่าหน่ึงครัง้ ให้นับหน่วยกิตสะสมเพื่อ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดยีวและใหนั้บเฉพาะครัง้สุดท้าย ยกเว้นกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้

ลงทะเบียนซ้ าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกครั้ง 

    การนับหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นับรวมหน่วยกิตของกระบวนวิชาระดับ

ปริญญาตรขีั้นต้น 

   (๓) ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท่ีมีเนื้อหาในกระบวนวิชาเทียบเทา่กัน ให้นับ

หน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวิชาหน่ึงกระบวนวิชาใดเท่านั้น 
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   ๑๔.๑๓ มหาวิทยาลัยค านวณคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากจ านวนหน่วยกิต และค่าล าดับขั้นของกระบวน

วิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน ยกเว้นกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรล าดับขั้นตามข้อ   

๑๔.๑๑ กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นต้นและในหลักสูตรท่ีท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ นอกจากน้ันหากกระบวนวิชาใดท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนเรยีนซ้ าได้ และนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนมากกว่า ๑ ครัง้ ให้คดิทุกครัง้ 

  ๑๔.๑๔ การค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับ       ค่าล าดับขั้นของ

แต่ละกระบวนวิชา ตามข้อ ๑๔.๑๓ มารวมกัน แลว้หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของกระบวนวิชาท่ีมีการวัด

ประเมนิผลดว้ยอักษรล าดับขั้นท่ีมีค่าล าดับขั้น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ในการหารนีใ้ห้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ในกรณีท่ี

ทศนิยมต าแหน่งท่ี ๓  มคี่าตัง้แต่ ๕  ขึน้ไปให้ปัดค่าทศนิยมต าแหน่งท่ี ๒ ขึน้ 

  ๑๔.๑๕ กรณีท่ีนักศึกษาได้เรียนกระบวนวิชาใดท่ีจัดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบโอนกระบวน

วิชานั้นเข้าไวใ้นหลักสูตรสาขาวิชาอื่นได ้ทัง้นี ้ต้องไดร้ับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสว่นงานท่ีรับ

เทียบโอนกระบวนวิชาน้ันๆ แลว้แจง้ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

   ๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมกีารร้องเรยีน หรอืปรากฏข้อมูลว่า การให้อักษรล าดับขั้นในกระบวนวิชาใด ไมถู่กต้อง 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือไมเ่หมาะสม ให้อธิการบดีมอี านาจส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อท าการสบืสวนหาข้อเท็จจริง

ในกรณีดังกล่าว และให้อธิการบดีมอี านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาและการย้ายสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๖ การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

    ๑๗.๑ ทุกหลักสูตรต้องก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและวิธีการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตร ประกอบดว้ย ๔ ประเด็นหลัก คือ การบรหิารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอนและการวจิัย การ

สนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

    ๑๗.๒ โครงสรา้ง อ านาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติใดๆอันจะน าไปสู่วิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมกีารพัฒนาหลักสูตรให้มคีุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ มีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

   ๑๗.๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอใช้หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด ให้ยื่นค ารอ้งผ่านอาจารย์      ท่ีปรกึษา เพื่อ

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอใชห้ลักสูตรปรับปรุงดังกลา่ว 

  ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมจี านวนไมน้่อยกว่า ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน

กว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดยีวกันไมไ่ด้ 

    ท้ังน้ี การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกันท่ีมีการ

จัดการเรยีนการสอนในภาคปกติเหมอืนกัน ให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ หลักสูตร  เว้นแต่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วม

ท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีตนประจ าอยู่แลว้ให้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อีก ๑ หลักสูตร 

    ส าหรับกรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมอืของหลายสถาบัน อาจารย์

ประจ าของสถาบันอ่ืนในความร่วมมอืน้ันให้ถอืเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย และหากยังไม่มสีถาบันใดแตง่ต้ังให้เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรแลว้ ให้สามารถแตง่ต้ังเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได ้   

 ข้อ ๑๙ อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

  ๑๙.๑ อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป  

       อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไปส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

และระดับปรญิญาโท เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและข้อบังคับ

ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความ   จ าเป็นและเหมาะสม  
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  ๑๙.๒ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   ๑๙.๒.๑ ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท มอีาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้า

แบบอิสระหลัก เป็นผู้ให้ค าแนะน าและดูแลการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ   

    ท้ังน้ี  ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการตัง้แต่ 

๒ คนขึน้ไปก็ได ้และให้กรรมการ ๑ คน ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

         ๑๙.๒.๒ ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาเอก มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษา

ปริญญาเอก ท าหน้าท่ีวางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดนี้

จะตอ้งมจี านวนอย่างน้อย ๓ คน และใหก้รรมการ ๑ คน ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 

   อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป  อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักจะต้องเป็นอาจารย์

ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ 

  การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ัวไป อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การคน้คว้าแบบอิสระหลัก ให้

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสว่นงานเป็นผู้แต่งต้ัง 

 ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์รว่ม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วม จะเป็นอาจารย์

ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยหรอือาจารย์พิเศษก็ได้ 

  การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา  อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วม ให้

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสว่นงานเป็นผู้แต่งต้ัง 

   ข้อ ๒๑ คุณสมบัติของอาจารย์ 

  ๒๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท   

    ๒๑.๑.๑ อาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย 

    (๒) มคีุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

              ๒๑.๑.๒ อาจารย์ผู้สอน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได ้  

     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใชส่ว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

   ๒๑.๑.๓ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   ๒๑.๑.๔ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การค้นคว้าแบบอิสระร่วมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมี

ความรู้ความช านาญในวิชาการหรือวิชาชีพ 
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    ๒๑.๑.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย 

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

    (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

     (๔) มคีวามรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ 

   ท้ังน้ี อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องประกอบดว้ยอาจารย์ประจ าใน

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   อน่ึง อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/รว่ม หรอือาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก/

รว่ม ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้ารว่มอยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระด้วยทุกครัง้ 

โดยอาจรว่มในฐานะกรรมการสอบหรือผู้เข้ารว่มฟังก็ได ้  

   ๒๑.๑.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

    (๒) มคีุณวุฒิไมต่่ ากว่าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

        ๒๑.๑.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย 

    (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

     (๓) เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระและ/หรอือาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ และ/หรอือาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ัน 

    ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย 

    (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

  ๒๑.๒ หลักสูตรปริญญาเอก 

   ๒๑.๒.๑ อาจารย์ผู้สอน  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได ้  

     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมคีุณวุฒิปริญญาเอก  หรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยท่ีมใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

   ๒๑.๒.๒ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ซึ่งมคีุณวุฒิไมต่่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา่ใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
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     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   ๒๑.๒.๓ อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ต้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอือาจารย์พิเศษ ก็ได ้  

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรอืสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีท่ีไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา   

    (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

   ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติและกรรมการสอบประมวลความรูต้้องมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

    ๒๑.๒.๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย 

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  หรอื

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในกรณีท่ีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

    (๔) มคีวามรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

   ท้ังน้ี อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบดว้ยอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     อน่ึง อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/รว่ม ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ต้องเข้ารว่ม

อยู่ในกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง  โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบ หรือผู้เข้ารว่มฟังก็ได ้  

    ๒๑.๒.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

     (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

     (๒) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบการณ์ในการท าวิจัยที่มใิช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

   ๒๑.๒.๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัติ ดังน้ี 

    (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย  

               (๒) เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรอือาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตรน้ัน 

               (๓) มคีุณวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืเป็น 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 

 ข้อ ๒๒ หน้าที่และภาระงานของอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลักให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 

  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความว่า ภาษาที่ไมใ่ชภ่าษาหลักในประเทศท่ีเป็นภูมิล าเนาของนักศึกษา  และ

ใชเ้ป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพื่อการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 
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   ๒๓.๑ นักศึกษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก ต้องมผีลการเทยีบความรูภ้าษาต่างประเทศโดยการสอบหรือ

อ่ืนๆ ท่ีผ่านเกณฑ์ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์   

            ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข  การผ่านการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเงื่อนไขในการส าเร็จ

การศึกษา 

  ๒๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะก าหนดเงื่อนไขให้มีการสอบ

ผ่านภาษาต่างประเทศหรือไม ่ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ันๆ  

  ๒๓.๓ นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภูมลิ าเนามาจากประเทศท่ีใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ถือว่าผ่านเงื่อนไขการเทียบใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หากผู้เรยีนชาวตา่งประเทศ

รายใดท่ีเรียนในหลักสูตรท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมกีารท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย สามารถใช้การ

เทียบความรู้ภาษาไทยเป็นเงื่อนไขของการผ่านภาษาต่างประเทศได้  

 ข้อ ๒๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมนิความพรอ้มและความสามารถของ

นักศึกษาปรญิญาเอก เพื่อมสีทิธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี 

   (๑) นักศึกษาที่จะสอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก และยื่นค าร้องต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย 

  (๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน

แต่งต้ังอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยมีอาจารย์ท่ี

ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นประธาน และในจ านวนน้ันให้มีกรรมการ ๑ คน ท่ีมาจากสาขาวิชาเดยีวกัน หรอืใกลเ้คียง และ

ไม่ไดเ้ป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาปริญญาเอกน้ัน  

  (๓) เมื่อกรรมการสอบวัดคุณสมบัติด าเนินการสอบแลว้ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๑  สัปดาห์หลังวันสอบ 

                     ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติไมผ่่าน ให้มีสทิธิ์สอบแก้ตัวไดอี้ก ๑ ครัง้ โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบ

ใหม ่ทั้งน้ี การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก  

   ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นค ารอ้งต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชานัน้ 

หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

 ข้อ ๒๕  การสอบประมวลความรู ้(comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ในแนวกว้าง 

ความสามารถในการผสมผสานแนวความคดิและเนื้อหา และความสามารถในการน าเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสทิธิ์สอบต้อง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C  

   ๒๕.๑ การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปรญิญาโท แผน ข ส าหรับนักศึกษาปรญิญาโท แผน 

ก หรอืปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ัน  

            ๒๕.๒ การสอบประมวลความรู้ให้ด าเนินการดังน้ี  

   (๑) ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษาทั่วไป 

หรอือาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

   (๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าส่วนงานเป็นผู้แต่งต้ังอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้  

   (๓) เมื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนินการสอบแลว้ ให้ประธานคณะกรรมการสอบ

ประมวลความรู้ รายงานผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน ๑ สัปดาห์หลังวันสอบ  

   ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านให้มีสทิธิ์สอบแก้ตัวไดอี้ก ๑ ครั้งโดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

 ข้อ ๒๖ การท าวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าแบบอิสระให้มแีนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย  
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  ท้ังน้ี สิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีเกิดจากการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าแบบอิสระให้เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และใหม้กีารท าความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ ๒๗  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   (๔) ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อหน่ึงข้อใดตามข้อ ๖    

  (๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิไดร้ักษาสถานภาพการศึกษาภายใน 

๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

   (๖) เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๑๑.๔ นับต้ังแตว่ันเปิดภาคการศึกษาแรก 

  (๗) เป็นนักศึกษาที่ได้คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติ เป็น

ต้นไป  

  (๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัยให้โอนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท ตามข้อ ๒๔ 

  (๙) เป็นนักศึกษาท่ีไมผ่่านการอนุมัติหัวข้อและโครงรา่งวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าแบบอิสระ เมื่อศึกษาครบ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

(๙.๑) ระดับปรญิญาโท  เมื่อศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา     

(๙.๒) ระดับปริญญาเอก เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา   

   (๑๐) เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มหีน่วยกิตสะสมยกเว้นหลักสูตรท่ีมี

เฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๑๑) เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู ้ตามข้อ ๒๕ 

   (๑๒) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    (๑๓) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 

   (๑๔) มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 

 ข้อ ๒๘ การลา 

   ๒๘.๑ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรอืตลอดปีการศึกษาต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาที่ไดช้ าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวน

วิชาไปแลว้ 

  ๒๘.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค ารอ้งต่อบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อได้รับ

อนุมัติให้ลาออกแลว้ จึงถอืว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ท้ังน้ี ขั้นตอนการยื่นใบลาออกให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้อ ๒๙ การกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

  ๒๙.๑ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหมไ่ด้ 

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ หรอืเป็นกรณีท่ีพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถน ากระบวนวิชาเดมิท่ีเคยศึกษาไว้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันท่ี

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาใชใ้นการศึกษาไดอี้กตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๒๙.๒ เมื่อต้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๗(๒), (๓), (๕) และ (๑๒) 

อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได ้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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   ๒๙.๓ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มสีิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยได้อีก 

 ข้อ ๓๐ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะจบหลักสูตรการศึกษา  นักศึกษาต้องไปรายงานตัวคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาท่ีส านักทะเบียนและประมวลผล แลว้แจง้ให้ส่วนงานท่ีสังกัดทราบ โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ท่ี

ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก/การค้นคว้าแบบอิสระหลัก  

  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องผ่านเงื่อนไขตา่งๆ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตรน้ันๆ 

   (๒) มผีลการศึกษาไดค้่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมน้่อยกว่า ๓.๐๐ ยกเว้นหลักสูตรท่ีมีเฉพาะวิทยานิพนธ์ 

   (๓) มผีลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรอืวิธีการอ่ืนๆ 

    (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรูส้ าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข และส าหรับนักศึกษา

ปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาปริญญาเอกในหลักสูตรท่ีก าหนดเงื่อนไขใหม้ีการสอบประมวลความรู้ 

    (๕) สอบผ่านการสอบประเมนิผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 

    ท้ังน้ี  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจะต้องจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ   

    (๖) ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรอื แผน ก แบบ ก๒ ผลงานวิทยานิพนธ์

ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรอือย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงานหรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมรีายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็น

บทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถคน้หา หรือตรวจสอบไดใ้นรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการ

จดอนุสิทธิบัตรหรอืสทิธิบัตร  

    เว้นแต่ สาขาวิชาทางวิจติรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ อาจมกีารน าผลงานวิทยานิพนธ์ออก

เผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นแทนการตพีิมพ์หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการฯ  

  

   (๗) ส าหรบันักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรอือย่างน้อยต้องด าเนินการใหผ้ลงาน หรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ท่ีมีกรรมการภายนอกมารว่มกล่ันกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น หรอืมกีารจดสิทธิบัตร  

   (๘) การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษาโดยนักศึกษา จะต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรและมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

   ท้ังน้ี หลักสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    (๙) ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรน้ันๆ  

    (๑๐) มคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ว่าดว้ยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาท่ีจะ

ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรอืประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ข้อ ๓๑ การอุทธรณ์  

   เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและมีค าสั่ง หรอืมคี าวินิจฉัยในเรื่องใดอันเกี่ยวกับข้อบังคับนี ้หากนักศึกษาไม่

เห็นดว้ยกับค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยน้ัน ให้มีสทิธิอุทธรณ์ต่ออธิการบด ีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบค าสั่งหรอืค าวินิจฉัย

แลว้แต่กรณี และค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของอธิการบดถีอืเป็นท่ีส้ินสุด 
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 ข้อ ๓๒ ให้อธิการบดรีักษาการตามข้อบังคับนี้  

                     ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมอี านาจส่ังการและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

  การใดท่ีมิไดก้ าหนดตามข้อบังคับนี ้ให้อธิการบดมีีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีข้อบังคับก าหนด 

ซึ่งต้องไมข่ัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ แลว้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

 

 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี     ๑๒      กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

     

     (ลงนาม)                  เกษม  วัฒนชัย     

            (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก 7 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏบิัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 

การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การยา้ยสาขาวชิา 

การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 
 อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 14  

พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้าย

สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย น้ัน  เพื่อให้การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปในแนวเดยีวกัน  

และโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2551  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 

2551  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏบัิติให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดังต่อไปนี้ 

 1  .ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับท่ี  11/2547   เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา       ลงวันท่ี  

9  สิงหาคม  พ.ศ.2547  และใหใ้ชป้ระกาศนีแ้ทน 

 2  .การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผน และ/หรอืแบบการศึกษาในหลักสูตรระดับเดยีวกันของ

สาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  หรือระหว่างแบบ  1  และ   แบบ  2  ใน

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก  โดยท่ี 

        2. 1  นักศึกษาผู้ท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าศึกษาใน

หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่ตามท่ีระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ.2550  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรอืแบบท่ีต้องการเปลี่ยนใหม่น้ัน 

  2.2  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่าน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

แลว้จึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

  2.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา  หากเป็นการเปลี่ยนแผนจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตร

ภาคพิเศษเป็นหลักสูตรปกติ  จะมกีารเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม ่

  2.4 กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าท่ีนักศึกษาต้องการ  และน ามาค านวณค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

        2.5 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรอืหลักสูตรภาคพิเศษเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรอื

หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินจิของคณะกรรมการบรหิาร
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัย

อนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้เพียงครัง้เดยีวเท่านัน้ 

3. การย้ายสาขาวิชา 

           การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในคณะเดมิหรือระหว่างคณะโดยที่ 

     3.1  นักศึกษาที่ประสงคข์อย้ายสาขาวิชา  จะตอ้ง 

 1)  มคีุณสมบัติตามที่สาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 

     2)  มหีน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิไมน้่อย

กว่า 9 หน่วยกิต  และได้คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิไมน้่อยกว่า  2.75 

          3)  มหีน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อย

กว่า 6 หน่วยกิต  และได้คา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ไม่น้อยกว่า  3.00   

       ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรท่ีมี เฉพาะ วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท้ังสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 

          .23   ขั้นตอนด าเนินการให้นักศึกษายื่นค ารอ้งขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ  อาจารย์ท่ีปรกึษา

ท่ัวไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาเอก ผ่านประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิม และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเดิม  

แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า

คณะใหมเ่พื่อพิจารณา แลว้จึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   

    3.3 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อไดร้ับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ ค่าธรรมเนียม

การย้ายสาขาวิชา รวมท้ังได้รับการเปล่ียนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 

    3.4 การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ  ไป 

   3.5 การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 

                 1) กระบวนวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิ  ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดยีวกับกระบวน

วิชาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชาดังกล่าวท้ังหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสม

ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ท้ังนี้กระบวนวิชาท่ีได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน

จะตอ้งมผีลการศึกษาไดอั้กษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า  B  หรอือักษรล าดับขั้น  S 

            2) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรยีนในหลักสูตรสาขาวิชาเดมิซึ่งมไิดเ้ป็นกระบวนวิชาเดยีวกับ

กระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม ่แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้

พิจารณาเทียบโอนได ้ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาท่ี

สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอน

จะตอ้งมผีลการศึกษาได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรอือักษรล าดับขั้น S 

4. การโอนนักศึกษา 

 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชาเดียวกันหรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชา

เดยีวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

   4.1  การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดยีวกัน หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

                   1) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  ตามท่ี

สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  12  หน่วยกิตและมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึ้นไป 

หรอืมผีลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 2) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไปของ

นักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีจะให้โอนและรับโอน และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีจะใหโ้อนและรับโอนเพื่อพิจารณา แลว้จึงน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
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            3) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังไดร้ับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหมแ่ลว้ 

        4) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชาท่ีได้

ลงทะเบียนเรยีนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได ้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  และบัณฑิตวิทยาลัย 

 4.2 การโอนนักศึกษาจากระดับปรญิญาเอกเป็นระดับปรญิญาโท ในสาขาวิชาเดยีวกัน หรอื สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

               นักศึกษาปรญิญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปรญิญาโทไดห้าก 

      1) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปรญิญาเอกแลว้  แต่ไมส่ามารถสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  หรอื 

                2) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเงื่อนไขของ

หลกัสูตรน้ัน  หรอื 

              3) นักศึกษาอาจจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจได้รับการ

พิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท  

นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่อีกปริญญาหน่ึงได้  ทั้งนี ้ 

การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหลักสูตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอน

ดังกลา่ว 

        4.3 การรับโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

  นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์

กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

    4.4 การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 นักศึกษาปรญิญาโทอาจไดร้ับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันได้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่และ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

 .54   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  1) คุณสมบัติของผู้ท่ีจะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน

ของสาขาวิชาเดยีวกันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของสถาบันใดสถาบันหน่ึงท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

มาตรฐานการศึกษา และมคี่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00 

  2) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ  บัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับ

โอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวน    หน่วยกิตกระบวนวิชาเรยีน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาท่ีรับ

โอน   เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา   

กระบวนวิชาท่ีอาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S   ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอนได้

พิจารณาเห็นชอบแลว้     

  3) ในกรณี ท่ีค่ าล าดั บขั้ น ของกระบวนวิชา ท่ี ล งทะเบี ยน เรียน ในสถาบัน อ่ืนแตก ต่างจากของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องไดร้ับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบล าดับขั้น  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาท่ีรับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่รับโอน

แลว้ 

  4)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนระหว่างหลักสูตรท่ีมเีฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตาม

การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยกิต 
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วิทยานิพนธ์ท้ังหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีรับโอน 

  5) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มีการช าระ

ค่าธรรมเนียมการโอน รวมท้ังไดร้ับการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหมแ่ลว้ 

5. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามาแลว้  มีเงื่อนไขดังน้ี 

    .15   ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม ่สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใชใ้หม่ได้  ทั้งน้ี จะต้องศึกษา

มาแลว้ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้   

.25   ในกรณีท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรอืเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหนว่ยกิตไดต้ามการพิจารณาของคณะท่ีรับโอน  แต่ต้องไม่เกินครึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ไดร้ับการคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแลว้ไม่เกิน  5  ปี  นับจาก

วันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจ าคณะไดพ้ิจารณาเห็นชอบแลว้ 

6.  การเทียบโอนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

.16   นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่ีได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ขณะท่ียังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอ โอนหน่วยกิตมาเป็นหน่วยกิตสะสมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืนเป็นกระบวนวิชาท่ีสัมพันธ์หรือ

ใกล้เคียงกับกระบวนวิชาท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณา

เห็นชอบ 

 6.2  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น  ซึ่งจะน ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะแล้ว  

7.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรยีนของภาคการศึกษาที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาครัง้แรก   

กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ครัง้แรกในสถาบันเดมิ    

8.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใ่นทุกกรณี ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตามปกีารศึกษาแรก 

ท่ีลงทะเบียนตามข้อ 7 

 

 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี     12   พฤษภาคม   2551 

 

      (ลงนาม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก)์ 

        คณบดบัีณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 



 

 

111 

ภาคผนวก 8 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับ 

การเสนอให้ได้รับปรญิญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูง อนุปริญญา 

หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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ภาคผนวก 9 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก 10 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 11 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
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