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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร   xxxxxxxxxxxxxx 
1.2 ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
ภาษาอังกฤษ     Doctor of Philosophy Program  

in Information Technology and Digital Innovation 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Information Technology 

and Digital Innovation) 
ชื่อย่อภาษาไทย      ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Information Technology and Digital Innovation) 

 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1    (ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท) มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2556) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  15/2560  วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  2/2561  วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา 2563 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1   นักวิจัย และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.2 ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 

 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 คุณวุฒิ    Ph.D.  (Electronics and Electrical Engineering) University of  
      Southampton, UK (2008) 
     วท.ม.  (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
     วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
       (2539) 
 9.2   นายคทา ประดิษฐวงศ์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ   Ph.D.  (Computer Science) University of Birmingham, UK (2008) 
     วท.ม.  (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 

    วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      (2539) 

9.3  นายณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 ต าแหน่ง   อาจารย์ 
 คุณวุฒิ   ปร.ด.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

(2558) 
  วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
    ลาดกระบัง (2548) 
  วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ที่อยู่ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย โดยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและดิจิทัล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน มีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้านได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 
(2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและท างานแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of 
Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced 
Robotics) (6) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) (9) การ
พิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้น
ก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ และเป็นสาขา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ระบบการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
องค์ความรู้ ให้ทันต่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยต้องมีการพัฒนาระบบ
การศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสูง โดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เพื่อประโยชน์การใช้งาน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน  

สาขาวิชาจะต้องมีการน าความรู้ในหลายสาขา มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้
งานในสาขาเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ที่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน และภาคธุรกิจต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยให้สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของสังคมไทย  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ที่
ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้ค านึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  
สังคมในทุกวันนี้มีการใช้สารสนเทศอยู่ทั่วไป ผู้ใช้สารสนเทศมีหลายลักษณะ ความก้าวหน้าทาง

สารสนเทศ และการสื่อสารท าให้ไม่มีขีดจ ากัดในด้านพ้ืนที่ขอบเขตของข้อมูล จึงมีความจ าเป็นที่จะพิจารณา
การใช้กรอบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ยุคสมัยและผู้ใช้งาน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
เอ้ือประโยชน์กับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
และตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาโดยส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความส าคัญกับ
ประเทศเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเท่านั้น แต่ยังมี
ความส าคัญต่อการขยายการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ 
และสร้างระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง 
จึงเป็นการสร้างสังคมให้มีความเจริญ และเป็นการสร้างสังคมองค์ความรู้ของประเทศด้วย โดยการผลิต
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการขับเคลื่อน

สังคมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  ปณิธานในการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องเน้นให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสม ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ศักยภาพ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 
   “ผลิตบัณฑิตทีส่ร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ พัฒนาวิชาการขั้นสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”   
   ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และมี
ศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมทั้ง
การสร้างงานวิจัยในสาขาวิชาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถน างานวิจัยไปประยุกต์ในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 

1.2  ความส าคัญ 
   เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือช่วยให้ธุรกิจ องค์กร ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร 
พัฒนาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขานี้ขึ้น เพื่อมีส่วนช่วยสร้างบุคลากรที่มีความแข็งแกร่งในเชิงลึกใน
สาขาดังกล่าว สามารถพัฒนาต่อยอด งานวิจัยในสาขา และถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้ 
 
   1.3  วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการขั้นสูงซึ่งมีความรู้ ทักษะในการวิจัย 
สามารถริเริ่มงานวิจัย และนวัตกรรมที่ทันสมัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

1.3.2 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.3.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการสร้างซอฟต์แวร์ ระบบดิจิทัลและงานประยุกต์ที่
เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชนต์่อการพัฒนาประเทศ  

1.3.4 เพ่ือสร้างดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ในการ
ตอบสนองความต้องการบุคลากรระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐ และเอกชน 
 



  มคอ. 2 

 

6 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 
 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. เอกสารมาตรฐานหลักสูตร มคอ 1 
ตามความร่วมมือของเครือข่าย 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม  
3. ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลการได้งานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี 

แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปร่วม
ประชุมวิชาการ 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
แก่คณาจารย์ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
ไปน าเสนอ 
 

แผนการพัฒนาอาจารย์ และ
บริการวิชาการ 

1. สนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาตนเอง 
2. สนับสนุนให้มีการน าความรู้
จากการวิจัย ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จริง 
3. ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

1.จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ี
จัดในแต่ละปี 
2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองทุกปี 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้น ามาใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่ 
4. จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มี
การเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน   อาจมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
             ภาคการศึกษาต้น       เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
         ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550   ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   2.3.1 นักศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานบางรายวิชา  
   2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าและด าเนินการวิจัย   
   2.3.3 ขาดทักษะด้านการเขียนบทความภาษาอังกฤษ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
   2.4.1 จัดรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน หรือให้ไปศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
โทในวิชาทีน่ักศึกษายังมีพ้ืนฐานไม่ดีมากนัก 
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   2.4.2 ให้ไปศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทในวิชาวิธีการด าเนินงานวิจัย และ
จัดรายวิชาสัมมนาเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัย น าเสนอ อภิปรายงานวิจัยต่าง ๆ 
ร่วมกับคณาจารย์ท่านอ่ืน ๆ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในด้านวิชาการและในด้านการวิจัย 
   2.4.3 จัดอบรมภาษาอังกฤษ หรืออบรมการเรื่องการเขียนบทความวิชาการส าหรับ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

   
 2.6  งบประมาณตามแผน 
          2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าลงทะเบียน 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าธรรมเนียม 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
 
    2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก.  งบด าเนินการ  
ทุนการศึกษา 100,000 300,000 700,000 700,000 700,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  300,000 400,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก) 400,000 700,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 500,000 300,000 500,000 300,000 
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รวม (ข) 100,000 500,000 300,000 500,000 300,000 

รวม (ก) +  (ข) 500,000 1,200,000 1,500,000 1,700,000 1,500,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   100,000 120,000 100,000 113,333 100,000 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

               [ ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตรมีค่าเทียบเท่า 48  หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  แบบ  1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

1. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)           4  หน่วยกิต 
2. วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)           6   หน่วยกิต 
3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)        48  หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวิชา 
                     3.1.3.1  รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก 
             เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
         517  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

  เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
   เลขตัวแรก  หมายถึง  ระดับการศึกษา   

7-8  หมายถึง  ระดับบัณฑิตศึกษา 
         เลขตัวที่สอง  หมายถึง กลุ่มของรายวิชา 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
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1 หมายถึง กลุ่มวิชาเขียนโปรแกรม 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
5 หมายถึง กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อผสม 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาเรื่องคัดเฉพาะทาง 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือสัมมนา   

         เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
       3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
        รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
        รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฎิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 หรือ 4 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์  
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้ว
หารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 

 

 จ านวนหน่วยกิต   =     บ + ป + น 
            3 
 

 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
    เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
              เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
       เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 3.1.3.3   รายวิชา 
 วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 4 หน่วยกิต 
517 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1     1*(0-2-1)
 (Seminar in Information Technology and Digital Innovation I)  
517 792 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2     1*(0-2-1) 
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 (Seminar in Information Technology and Digital Innovation II) 
517 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3     1*(0-2-1) 
 (Seminar in Information Technology and Digital Innovation III) 
517 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4     1*(0-2-1) 
 (Seminar in Information Technology and Digital Innovation IV) 

 

 วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6 หน่วยกิต 
517 781 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1   3*(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology and Digital  
 Innovation I) 
517 782 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2   3*(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology and Digital  

 Innovation II) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
517 783 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3   3*(3-0-6) 
 (Selected Topics in Information Technology and Digital  

 Innovation III) 
 
 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
517 891 วิทยานิพนธ์                มีค่าเทียบเท่า  48 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 แบบ 1.1 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 
517 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 1*(0-2-1) 
 วิชาเลือก 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน 0 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

517 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 1*(0-2-1) 
517 891 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3*(3-0-6) 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

517 793 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3 1*(0-2-1) 
517 891 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

517 794 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 1*(0-2-1) 
517 891 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

517 891 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 10 

รวมจ านวน 10 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

517 891 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

            
517 781   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Information Technology and Digital  
Innovation I) 
เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

ดิจิทัลยุคปัจจุบัน 
Selected topics in information technology including current 

development of digital innovation. 
 

517 782   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2   3(3-0-6) 
(Selected Topics in Information Technology and Digital  
Innovation II) 
เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

ดิจิทัลยุคปัจจุบัน 
Selected topics in information technology including current  

development of digital innovation. 
 
517 783   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Information Technology and Digital  
Innovation III) 
เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลยุคปัจจุบัน 

Selected topics in information technology including current  
development of digital innovation. 

 
517 791   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1     1(0-2-1) 
     (Seminar in Information Technology and Digital  

Innovation I) 
     เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การน าเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   

Presentation and discussion on topics related to information 
technology and digital innovation. 

 
517 792   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2     1(0-2-1) 
     (Seminar in Information Technology and Digital  

Innovation II) 
     เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การน าเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  

Presentation and discussion on topics related to information 
technology and digital innovation. 

 
517 793   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3     1(0-2-1) 
     (Seminar in Information Technology and Digital  

Innovation III) 
     เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การน าเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  
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Presentation and discussion on topics related to information 
technology and digital innovation. 

 
517 794   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4     1(0-2-1) 

(Seminar in Information Technology and Digital  
Innovation IV) 

     เงื่อนไข : โดยความยินยอมจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
        วิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

การน าเสนอและอภิปรายในหัวเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

Presentation and discussion on topics related to information 
technology and digital innovation. 

 
517 891   วิทยานิพนธ์            มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 

(Thesis) 
การวิจัยในหัวข้อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
Research on topics in the information technology and digital 

innovation under the supervision of a thesis advisor. 
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  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Electronics and 
Electrical Engineering) 
University of 
Southampton, UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

9 9 

2 ผศ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
University of Birmingham, 
UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

9 9 

3 อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2558) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2548) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 

6 6 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อ.ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Electronics and 
Electrical Engineering) 
University of 
Southampton, UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

9 9 

2 ผศ.ดร.คทา ประดิษฐวงศ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
University of Birmingham, 
UK (2008) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

9 9 

3 อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2558) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2548) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 

6 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

4 อ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science 
and Engineering)  
The Pennsylvania State 
University, USA (2011) 
M.Sc. (Computer Science 
and Engineering) The 
Pennsylvania State 
University, USA (2006) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2544) 

6 6 

5 อ.ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2549)  
M.Sc. (Computer Science) 
Tasmania University, 
Australia (1996) 
วท.บ. (สถิติ)   
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530) 

9 9 

6 อ.ดร.วัสรา รอดเหตุภัย 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
University of 
Southampton, UK (2009) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2545) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

9 9 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

7 รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
Asian Institute of 
Technology, Thailand 
(2000) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2535) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล (2527) 
 

6 6 

8 อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
National Institute of 
Development 
Administration, Thailand 
(2014) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2547) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

14 12 

9 อ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Computer Science) 
University of Missouri-
Columbia, USA (2012) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (2545) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

6 9 



  มคอ. 2 

 

20 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

10 อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2558) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2551) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (2541) 

6 6 

11 อ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2554) 
M.Sc. (Applied Computer 
Science and Technology)  
Azusa Pacific University, 
USA (1998) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน)  
มหาวิทยาลัยรังสิต (2535) 

6 6 

12 อ.ดร.วีณาวดี  ม่วงอ้น 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2556) 
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

(2549) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(2545) 

13 อ.ดร.เสาวลักษณ์  
อร่ามพงศานุวัต 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2555) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ (2547) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

6 6 

 
 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษ เป็นรายภาคการศึกษา 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)   
 ไม่มี 
 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือ

เครือข่าย ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
การศึกษาทฤษฎี ความรู้ที่มีอยู่เดิม และน ามาพัฒนาต่อยอด หรือสร้างทฤษฎีใหม่ ที่เกิดประโยชน์
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    สามารถเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอปากเปล่าระดับ
นานาชาติ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถท าวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัยเพ่ือน าเสนอออกสู่สังคมได้
ด้วยตนเอง ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์  เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

5.3  ช่วงเวลา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  ถึงชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   
5.4  จ านวนหน่วยกิต   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48  หน่วยกิต 
 
5.5  การเตรียมการ 

(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
(2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
(3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
(4)  มีตัวอย่างการตีพิมพ์ผลงานและงานวิจัยที่ผ่านมาให้ศึกษา 
(5)  มีสถานที่ท างานของนักศึกษา 
(6)  มีระบบอินเทอร์เน็ตให้นักศึกษาทุกคน 
(7)  มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ หรือค าแนะน า 
(8)  มีทุนในการเดินทางน าเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยในและ/หรือต่างประเทศในที่

ประชุมวิชาการ 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาก าหนดหัวข้อ   และเกณฑ์/มาตรฐานการประเมิน 
ผลรายวิชา 

(2)   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย  จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอตามระยะเวลา 

(3)  นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
(4)  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
(5)  นักศึกษาน าเสนอผลการวิจัย และรับการประเมินผล ต่อคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(6)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 นักศึกษาในหลักสูตรจะมีลักษณะเด่นในด้านต่าง ๆ เช่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
เป็นกลุ่มได้ดี มีเทคนิคในการเจรจาโต้ตอบ รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการท าวิจัย มีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม และมีวินัยในการท างาน  โดยในกระบวนการสอนในหลักสูตรจะมีกลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการส่งเสริมในแต่ละด้านดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ: มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของส่วนรวม 

มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย  การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างาน ในการ
ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ และการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืน  

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ: มีความเข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเข้าใจ
ผลกระทบของงานต่อสังคม 

ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในวิชาชีพ 
มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านวิชาการ: มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

1. มอบหมายให้มีการค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ สัมมนาประเด็นจุดเด่น
จุดด้อยของงานวิจัย เอกสารทางวิชาการนั้น ในรายวิชาสัมมนา 
2. มอบหมายให้มีการเขียนงานวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาด้วยปาก
เปล่าในที่ประชุมวิชาการ ส่งงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเอง: มีความตรงต่อเวลา 
สามารถประเมินและพัฒนา
ตนเองได้ 

1. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา  เข้า
เรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 
2. ในรายวิชาสัมมนา มีการก าหนดให้นักศึกษาเสนอแผนการเรียนใน
แต่ละภาค และประเมินผลการด าเนินการตามแผนในปลายภาค
การศึกษา เพ่ือฝึกฝนการท างานอย่างมีการวางแผน และรับผิดชอบ
งานตามแผนนั้น 

ด้านภาวะผู้น า: พร้อมเสนอ
แนวคิดต่อสาธารณะ และ
สามารถชี้แนะผู้อ่ืนในทาง
วิชาการ 

ก าหนดให้มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในรายวิชาสัมมนา เป็นผู้น าเสนอ
ประเด็น ให้ผู้ ฟังมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม  อาจมีการ
ก าหนดให้เป็นผู้ช่วยสอน วิทยากรในรายวิชาปริญญาตรี  เพ่ือฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
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ด้านความคิดสร้างสรรค์: 
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ดี
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

ในวิชาสัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษาจะผลักดันให้นักศึกษาได้ศึกษา
งานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมโลก เพ่ือให้นักศึกษาคุ้นเคยกับ
แนวความคิดในงานวิจัยที่ส าคัญต่อวงการ รวมถึงการศึกษา
นวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมหรือชีวิตประจ าวัน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่น  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมไป
พร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา  

1)   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจน

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญของปัญหาได้  
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและ

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน   
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา   ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น  ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อ่ืน 
เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  เสียสละ  
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
  1)   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
  2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต   และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1)   มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2)   มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการใน
สาขาทีศ่ึกษา 

3)   มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ศึกษา 
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ   ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ดังนี้ 
 1)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
 2)  ประเมินจากวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาน าเสนอ 
 3)  ประเมินจากการน าเสนอสัมมนาในชั้นเรียน 
 4)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการอย่างเป็นระบบ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
   2)  สามารถสรุปและประยุกต์ทักษะความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม  
   3)  สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัยขั้นสูง และบูรณาการ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานในสาขาที่เก่ียวข้อง 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  การท ากรณีศึกษาจากงานวิจัยอื่น ๆ  
   2)  การอภิปรายกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และการมีส่วนร่วมในกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง 
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   3)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น  
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การวิเคราะห์วิจารณ์  รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม  
และการสัมมนา 
 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมาก 
   2)  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความพร้อมในแสดงบทบาทการเป็น
ผู้น าและการให้ค าแนะน าประเด็นการวิจัย มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
   3)  สามารถน าเสนอประเด็นความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างเหมาะสม 
   4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   3)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สัมมนา
ทางวิชาการในหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   มีการประเมินหลายด้าน  โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์  ดังนี้ 
   1)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
   2)  การประเมนิทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
   3)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างานอย่างเหมาะสม 
   2)  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือ
วิเคราะห์และอภิปรายผลทางสถิติต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างมีเหตุผล 
   3)  มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปของ
เอกสารและแบบปากเปล่า รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศ และฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและ
เนื้อหาที่น าเสนอ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 
   2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ 
   3)  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย   
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
  1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  1.3  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญของปัญหาได้ 
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  1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อ่ืน 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1  มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 
  2.2  มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการในสาขา 
ที่ศึกษา 
  2.3  มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับงานวิจัยในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
อย่างเป็นระบบ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  3.2  สามารถสรุปและประยุกต์ทักษะความรู้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม  
  3.3  สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ พัฒนางานวิจัยขั้นสูง และบูรณาการงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนางานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมาก 
  4.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความพร้อมในแสดงบทบาทการเป็นผู้น า
และการให้ค าแนะน าประเด็นการวิจัย มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
  4.3  สามารถน าเสนอประเด็นความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างเหมาะสม 
  4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานอย่างเหมาะสม 
  5.2  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิเคราะห์
และอภิปรายผลทางสถิติต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล 
  5.3  มีความสามารถในการอธิบายผลงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปของเอกสารและ
แบบปากเปล่า รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
517 781  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
             ดิจิทัล 1 

                 

517 782  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
             ดิจิทัล 2 

                 

517 783  เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
             ดิจิทัล 3 

                 

517 791  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1                   
517 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2                  
517 793  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3                  
517 794  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4                  
517 891  วิทยานิพนธ์                  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุน
ว่านักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อยซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้  การให้คะแนนตรงตามความจริง  การให้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
   ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
   1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียน
ได้รับมอบหมาย  
   2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
   เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง  และน าผล
วิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
   1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะ เวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
   2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ   เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 3 เป็นต้น 
   3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
   4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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   5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
   6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ   ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา  
   7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ านวนสิทธิบัตร  จ านวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ      
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

3. เกณฑ์เพ่ิมเติมของหลักสูตร คือ ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 1.2  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
   2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย 
   3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
   4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   5)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
   1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
   2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
   3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ   
   4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ 
   5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
   6)  ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
   7)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ  
   8)  สนับสนุนคณาจารย์ในการท าวิจัยหลังปริญญาเอก โดยอาจมีการสนับสนุนทุนค่าใช้จ่าย
บางส่วน 
   9)  ส่งเสริมระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ในการท าวิจัย และการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ภาควิชาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบภาระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐาน 
 
2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีการ
ด าเนินการด้านคุณภาพของบัณฑิต โดยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
ผลการประเมินและการส ารวจจะถูกน ามาหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี

คุณภาพเพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา และมีการ

ก าหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และภาควิชา นอกจากนี้หลักสูตรใช้การสัมภาษณ์ผู้สมัครเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานและทักษะที่ผู้สมัครมี 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่จะรับเข้ามีคุณภาพท่ีเหมาะสม 

3.2  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 

1) โครงการปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) โครงการปรับความรู้ พ้ืนฐาน  ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในวิชาพ้ืนฐานบางอย่างที่

ภาควิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเข้าเรียนเพ่ือทบทวนและเสริมสร้าง
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ความรู้ของตนได้ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะท างานร่วมกับนักศึกษาเพ่ือระบุว่าความรู้ด้านใดที่นักศึกษาควร
ปรับปรุงอย่างเต็มที ่
 3.3 การควบคุมดูแลในการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวการศึกษา 
   หลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่มีประสบการณ์สอนและวิจัยเพ่ือให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและการวางแผนการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา
และได้มาตรฐานตามท่ีหลักสูตรฯ และ สกอ. ได้ก าหนดไว้ 
 3.4 การคงอยู ่
   หลักสูตรฯ จัดให้มีการส ารวจการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการส ารวจนี้ มาใช้พิจารณาเพ่ือให้ค าแนะน าหรือจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาให้
นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามก าหนดเวลา 
 3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
    ในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการของหลักสูตรฯ นั้น มีการจัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการหลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
น าเสนอภาควิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือด าเนินการพิจารณาแนวทางปรับปรุงคุณภาพในการจัดการการศึกษา
ต่อไป 
 
4.  อาจารย ์
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการร่วมกับภาควิชาเพ่ืองานด้านคุณภาพอาจารย์ดังนี้ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้มีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
   หลักสูตรฯ ส ารวจอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยค านึงถึงคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในสาขาที่ต้องการ และทบทวนพิจารณารับอาจารย์เพ่ิมตาม
แผนและต าแหน่งจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือให้การด าเนินหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ปฏิบัติงานสอนและควบคุม
วิทยานิพนธ์ 
 4.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   หลักสูตรฯ ได้จัดงบประมาณด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การ
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ และการอบรมและศึกษาดูงานต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือกระตุ้น
ให้คณาจารย์พัฒนาตนเองและงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียนดังต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย 

การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ในสาขาวิชา 

1.  จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
สากล (หากมีการก าหนด) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 
ปี 

หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด โ ด ย
ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ชี พ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
ทันสมัยและมีการปรั บปรุ ง
สม่ าเสมอ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียน
ที่สร้างทั้งความรู้ 
ความสามารถในวิชาการ 
วิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง 
 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์  และมีจ านวนคณาจารย์
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือด้านที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
4. จัดท าฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่วมมือกับ

1. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม 
2. จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนรู้  
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน  อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
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เป้าหมาย 

การด าเนินการ การประเมินผล 

ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี 
และภายนอกอย่างน้อยทุก  
4 ปี 
2. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

1. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 2 ปี 
2. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการภายนอกทุก 4 ปี 
3. ประเมินผลโดยบัณฑิตทุก 2 
ปี 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ด าเนินการ
โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นต้นสังกัดในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการ
จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรด าเนินการวางแผนโดยการก าหนดช่วงเวลาและเก็บข้อมูล จาก
การส ารวจ/ตรวจสอบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากการประเมินผลในแต่ละรายวิชาของ
นักศึกษา จากการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน จากนั้น
รวบรวมและสรุปเพื่อในเสนอภาควิชาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการจัดสรรเวลาในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่นอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต ารา/หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้และฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร นอกจากนี้ โดย
สามารถจ าแนกทรัพยากรได้ดังนี้ 

6.2.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอ่ืน ๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น     ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง   รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 

1) หนังสือ และต าราเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน  4,893  เล่ม 
2) วารสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      จ านวน  60 รายการ 
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3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ           จ านวน      15  ฐาน 
ฐานข้อมูล ACM Portal 
ฐานข้อมูล IEEE 
ฐานข้อมูล Science Direct 
ฐานข้อมูล H.W. Wilson 
ฐานข้อมูล Web of Science 
ฐานข้อมูล CASC (Computer and Applied Sciences Complete) 
ฐานข้อมูล ProQuest 
ฐานข้อมูล SpringerLink 
ฐานข้อมูล EBScoHost 
ฐานข้อมูล DOAJ (Directory of Open Access Journal) 
ฐานข้อมูล Acedemic Search Complete 
ฐานข้อมูล Journal Link 
ฐานข้อมูล ThaiLis 
ฐานข้อมูล ThaiResearch 
ฐานข้อมูล Cambridge Books Online 

นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของวิทยาเขตได้อีกด้วย  

6.2.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถเสนอแนะหนังสือ/ต ารา ตลอดจนวารสารต่าง ๆ 

เพ่ือให้หลักสูตรและภาควิชาคอมพิวเตอร์พิจารณาด าเนินการจัดซื้อ โดยใช้ขั้นตอนดังนี้ 
1)   ผู้บริหารคณะวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของ

คณะ 
2)   ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ต่อคณะกรรมการ 
3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ  
4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 

 6.3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
   จัดท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   หลักสูตรมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนและงานวิจัยโดยส ารวจ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบ
เครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง  ทรัพยากร สื่อ 
และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน  การบันทึกเพ่ือเตรียม
จัดสร้างสื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพระดับสากล  เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ  สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง  หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเองด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ต ารา และสื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้  

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ และ
สถิติการใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 



มคอ. 2 

 

39 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
 

X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
 มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดย
พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยผู้สอนจะท าการประเมินดังนี้ 

1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือ

น ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะท าโดยบุคคลต่อไปนี้ 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
   2)  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
   3)  ด าเนินการส ารวจข้อมูล เพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี 
และจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
   คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
   1)  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ ์
   2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
   จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบ
โครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
   การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็น
ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
   2)  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
   3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
   4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530สภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับได้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550”  

ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็น 
ต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด  ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าท่ีไม่ขัด
กับข้อบังคับนี้ 
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หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
ข้อ 6 นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม 
ข้อบังคับนี้ 

6.2 นักศึกษาทดลองศึกษาได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม
ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเม่ือได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว
จึงจะปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็น
กรณีพิ เศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเ พ่ือขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี ้
7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ก าหนด 

7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 

7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และผ่าน
การพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว ดังนี้ 

7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียน
ดีมาก หรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่น  และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

              7.4.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการ
เรียนดี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง  ๆ ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด  ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
         7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 



มคอ. 2 

 

46 

         7.7 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ตามข้อ 9 
ข้อ 8 ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1  
และข้อ 6.2 

ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 
 9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิต

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 

     9.1.1  ภาคทัณฑ์ 
             9.1.2  พักการศึกษา 
              9.1.3  พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  
   9.2  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภท ตามระเบียบการสอบของ

บัณฑิตวิทยาลัย  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณา
ว่าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน  และให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

    9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต  ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

              9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจากข้อ 
9.2.1 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และให้ถือก าหนดวัน
ตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของ    การนับวัน
ตามก าหนดวันในข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 

 
หมวดที่  2 

การจัดการศึกษา 
 ข้อ 11 ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ  ภาค

การศึกษาปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
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 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก
ภาคหนึ่งก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์  แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  ทั้งนี้ ให้จัดชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวม
เวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม  ข้อ 
19.1.1.1 

 ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลา

การศึกษาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
          13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5  ปีการศึกษา 
   13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา

ปริญญาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต  ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการ
พิเศษ  หรือหลักสูตรนานาชาติ  ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 

 ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปี
การศึกษาถัดไป   หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปี
การศึกษาถัดไป  แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"   
 การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
   14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่

น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง  2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 
30 ถึง 45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ  และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษา  ใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   หรือตั้งแต่  45 
ถึง 90 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

   14.4 การค้นคว้าอิสระ  หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60  ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
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ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา  
แต่อย่างน้อยท่ีสุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต  โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 

    15.2.1 แผน ก. เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษา
ตามแผน ก.  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

      15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต  และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

      15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
และต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

    15.2.2 แผน ข. เปน็แผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบ
ประมวลความรอบรู้ 

15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน

เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
15.3.1.1  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน  
15.3.2 แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิ

ตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้  
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต      
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน  
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ข้อ 16 การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
16.1.1 ได้  S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้

ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
    16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ

แบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับ
สัญลักษณ์ SP 

  16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค
ดังนี้ 

16.2.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่ 
16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือ

นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาใน
ระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจาก
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

      16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก.  แบบ ก 2  หรือแผน ข. ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปหรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป   

  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี  หากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี  ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์   IP ด้วย 

   16.2.2   นักศึกษารอพินิจ  ได้แก่ 
      16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ

นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  ที่ลงทะเบียน
เรียน และหรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิ พนธ์  
โดยได้สัญลักษณ์  UP และหรือได้สัญลักษณ์  NPหลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว  

      16.2.2.2  นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรื อระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก.  แบบ ก 2 หรือ แผน ข. ในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ า
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ต่ ากว่า 3.00  หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ 2  เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สัญลักษณ์  U  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ     
หรือได้สัญลักษณ์  NP  หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว              

 ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา  การเปลี่ยนระดับการศึกษา  การโอน
หน่วยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
 19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 

19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้อง
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลา
พักการศึกษาดังกล่าวแล้ว   นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

19.1.1.1  นักศึกษาถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์  

โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร  หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย     
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ด้วย    ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1   

       นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษา
สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียน
รายวิชาแล้ว  และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษา  
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

    19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร  หรือความ
จ าเป็นสุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติติดต่อกัน  แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

    19.1.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับ
เข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่
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น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

  19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาท่ีประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนการสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอ
ลาออกนั้นยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  และค าสั่งต่าง ๆ  
ของบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

 ข้อ 20  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50  

หรือนักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00  และหรือได้รับ
สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

               20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
    20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
    20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต  และตามข้อ 34.2.2  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัด
คุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 33.5 

   20.5 ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน  3 ปี
การศึกษา  ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีท่ีมาจาก
พ้ืนฐานระดับปริญญามหาบัณฑิต  หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กรณีท่ีมาจากพ้ืนฐานระดับปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น      

   20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
   20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
   20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 

หรือไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1  และข้อ  22.2 
   20.9  สอบวิทยานิพนธ์ตก 
   20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
   20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
   20.12 ตาย 
   นักศึกษาท่ีพ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายใน

ก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร    
ก็อาจอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด  ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
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หมวดที่  3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ 21 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนด 
21.2 ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอัน

สมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา 
ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา 

22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร
ก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา  มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ   ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาศึกษา
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นกรณี
พิเศษ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา ส าหรับ
ภาคการศึกษานั้น ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว  ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษา
ปกติตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ในกรณี
ที่รายวิชานั้นไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง  หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต  จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  และให้น ามานับหน่วย
กิต และค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
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22.6 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพทุก
ภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 2 หรือแผน ข. หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2  ที่
ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือ    การ
ค้นคว้าอิสระ  ต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้ 

22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 

15 หน่วยกิต 
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  แต่ไม่

เกิน 9 หน่วยกิต 
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 

22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า  หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้
ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  

      ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตท่ีต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่าตามที่
ก าหนดไว้ใน   ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2  ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 

 ข้อ 23 การขอถอน และขอเพ่ิมรายวิชา 
   23.1  การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
     23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 

วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  รายวิชาที่ขอถอน
นั้นจะไมป่รากฏในระเบียน 

23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา     
นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์  W ในรายวิชาที่ขอถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
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พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับ
อนุมัติให้ถอนนั้น 

23.2 การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 
7 วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาขอเพ่ิมรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษา    ผู้นั้นจะต้อง
มีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีท่ีนักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียม
คืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่  4 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 

25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา  
โดยอาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า 
หรือวิธีอ่ืน ๆ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
หรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ  ก็ได้   

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผล  ตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 

25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับ  การวัดผล
ในรายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา     ทั้งหมดใน
ภาคการศึกษานั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจ
ของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 
26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ  ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

            ผลการศึกษา          สัญลักษณ์         ค่าระดับ        
ดีมาก  A 4.0 
ดี B+  3.5 
 B 3.0 
พอใช้ C+ 2.5 
 C 2.0 
อ่อน D+      1.5 
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 D 1.0 
ตก F 0 

 
26.2 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผล

การศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 
      สัญลักษณ์         ผลการศึกษา 
      S (satisfactory)        เป็นที่พอใจ 
               U (unsatisfactory)        ไม่เป็นที่พอใจ 

26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษา
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      สัญลักษณ์        ผลการศึกษา 
       I (incomplete)       ไม่สมบูรณ์ 
      W (withdrawn)       ถอนรายวิชา 
       Au (audit)        ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
       IP (in progress)                มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้ 

เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถ
ด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นภาค
การศึกษา)    

       SP (satisfactory progress)           ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
       UP (unsatisfactory progress)   ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
  26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

    26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์  
หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง  โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 

26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

         ดีมาก      Excellent 
          ดี       Good 
          ผ่าน      Passed 
      ตก       Failed 

26.5 การให้สัญลักษณ์  F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 

      26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
26.5.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1 
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26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 

26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทาง
ราชการรับรองตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษา   

การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ผู้สอนให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 
10 วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I  เป็น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเม่ือเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตร
ระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 

การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ  และหลักสูตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 

26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ     

การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ 
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9 การให้สัญลักษณ์  IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การ
เรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ   ดังนี้  

26.9.1 ให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ  โดยมีข้อก าหนด 
ให้นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้ 
นั้น     เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว  ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 



มคอ. 2 

 

57 

     26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่
อยู่ในระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้า เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่   ภาค
การศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
   26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และข้อ  
23.1.3  
   26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

ข้อ 27 การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
     27.1 การนับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้นับหน่วย
กิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับ   ผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์  S  ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้  S  ส่วนนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  
B 

27.2 นักศึกษาท่ีสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U   ใน
รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรอืได้รับ
สัญลักษณ์ S  แล้วแต่กรณี 

27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์  U  ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่  หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกันก็ได้ 

27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 

27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชา
ที่เป็นวิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด   
การนับหน่วยกิตตามข้อ 27.1  ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค  โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
สะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา  ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 

 ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของ
แต่ละรายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต
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ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง   หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม    
มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 

การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้  โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม
มีค่าตั้งแต่   5 ขึ้นไป ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
   ข้อ 30 รายวิชาใดท่ีมีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์  I,S,U,SP,UP, IP,NP,W และ Au 
ไม่ให้น ารายวิชานั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 
   ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18  มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้น
มาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 

หมวดที่  5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 

ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ต้องสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของ

ตน ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิน

การศึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U   ในกรณีทีน่ักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์   U นักศึกษามีสิทธิขอ
สอบได้อีก 

32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ     โดยได้ศึกษาและหรือ
สอบผ่านภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้          

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบใน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 

32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม
นอกหลักสูตร 

32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
โดยไม่นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U  
นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
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32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน  

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือวัด    ความ 
รอบรู้ในวิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์
ความรู้ตลอดจนการน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
    33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์  
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2  ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่
หลักสูตรก าหนด 

33.2  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
33.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ

ภาควิชา 
33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ

ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
ข้อ 34  การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสม

ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความ
รอบรู้  หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2  นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ใน

ปฏิทินการศึกษา 
34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้

ตามค าแนะน าของภาควิชา 
34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา 
    34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 
หมวดที่  6 

การท าวิทยานิพนธ์ 
   ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 

35.1  การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

 35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 

35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก. แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และ
มีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  
3 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
           35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์    
จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ  รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่
สาขาวิชาก าหนดและผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือ
ภายใน 5 ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญาบัณฑิต  
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็น
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหัวข้อ
และโครงการวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว   ทั้งนี้  ในกรณี
ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน  3 คน  

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ
อนุมัติแล้วที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่
ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ  35.1.3 เพ่ือพิจารณาใหม่ 

35.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
         35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อ
และโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 

35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
การศึกษา  โดยอาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว  หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ  ตามที่
ภาควิชา หรือสาขาวิชาพิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

35.2.3  ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์  โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP 
แล้วแต่กรณี 

 
 

35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือขอรับอนุมัติ

นั้น  นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้   
ในกรณีที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ  
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็
ได้ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้  หาก
ประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
ภาควิชามอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่
แรก  ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์   หรือตามเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ  และให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้
แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้
ผ่านเป็นเอกฉันท์   หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน  ให้คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไป  
ตามข้อ 26.4.2 

35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหรือภาษาต่างประเทศตามที่
ก าหนดในหลักสูตร   ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้บัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ    กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้   หากประสงค์
จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน  

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้

โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  หมายถึง สารนิพนธ์หรือ

รายงานอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน  ข. 
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด

ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้      
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ  จ านวน

ไม่เกิน 3 คน 
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36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
มาใช้โดยอนุโลม 

36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
 

หมวดที่  7 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 37  คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
    37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 

37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
แผน ก. แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 

37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่
หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ   ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับผล
การศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบ

ประมวลความรอบรู้  และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัด
คุณสมบัติอีกด้วย 

37.8  สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้

อนุมัติแล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก. แบบ ก 1 และ

แบบ ก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(proceeding) หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงาน  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น  หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา  
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ข้อ 39  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา     
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติดี 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้ ให้
น าระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2542และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    14   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
(ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา 
    (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
  



มคอ. 2 

 

65 

 



มคอ. 2 

 

66 

 
 
 



มคอ. 2 

 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Electronics and Electrical Engineering) University of Southampton, UK (2008) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ และวีณาวดี ม่วงอ้น. (2558). “การแปลภาษา 
ไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2):23-33. (TCI 1) 

 
Boonmatham, P., Sunee Pongpinigpinyo, and Tasanawan Soonklang. (2017). 

“Thai Classical Music Matching using t-Distribution on Instantaneous 
Robust Algorithm for Pitch Tracking Framework.” Journal of 
Information Processing Systems, Vol.13, No.5 (October), 2017, 1213-
1228. (Scopus) 

 
   Proceedings 

Hashimoto, K., T. Soonklang, and S. Hirokawa. (2016). “Feature Words of 
Moves in Scientific Abstracts.” In proceedings of the 5th International 
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Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI), Kumamoto, Japan, 
July 10-14, 2016, 144-149.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี   
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 510 670  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 517 511  ภาษาโปรแกรมชั้นสูง 
 517 521  พ้ืนฐานการค านวณ 
 517 592   สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 517 791  สัมมนา 1 
 517 792  สัมมนา 2 
 517 793  สัมมนา 3 
 517 794  สัมมนา 4     
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
     (อาจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง) 
   วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายคทา ประดิษฐวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Computer Science) University of Birmingham, UK  (2008) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

คทา ประดิษฐวงศ์, และ ธีรศักดิ์ ทะเลทอง. (2559). “ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการ
ค้นเฉพาะที่ส าหรับการแก้ปัญหาการบรรจุผลิตภัณฑ์ในสามมิติ .” Veridian E-
Journal Science and Technology Silpakorn University 3(6) :  43-56. 
(TCI 2) 

 
Srisook, P. and K. Praditwong. (2014). “Automatic feature weight assignment 

based on image retrieval using genetic algorithm.” Advanced 
Materials Research 931-932: 1402-1406. (Scopus) 

        
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ 
     หนังสือ 

คทา ประดิษฐวงศ์. (2560). การเรียนรู้ด้วยเครื่องกล. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. จ านวน 186 หน้า. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี   
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 517 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
 517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 517 664 การค านวณแบบวิวัฒนาการ 
 517 793 สัมมนา 3  
 517 794 สัมมนา 4  
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คทา ประดิษฐวงศ์) 
  วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นายณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2558) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2548) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ     
   Proceedings 

อรทัย คงธรรม, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์, และ สัจจาภรณ์ ไวจรรยา. (2560). “ระบบตัดพยางค์
และแปลงหน่วยเสียงส าหรับตรวจกลอนสุภาพ.” ใน Proceedings รวมบทความ
วิจัยน าเสนอใน 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
(AUCC2017), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 20-23 เมษายน, 2560, 52-60. 

 
อรพรรณ เมฆพายัพ, จันจิรา ก าชัยถาวรรัตนะ, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ พรหม 

ฤทธิ์. (2560). “ครูกลอน: เกมพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพ.” ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน 5th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUCC2017), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 20-
23 เมษายน, 2560, 130-137.  
 

Promrit, N., and Sajjaporn Waijanya. (2017). “Convolutional Neural Networks 
for Thai Poem Classification.” In Proceedings of the 14th International 
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Symposium on Neural Networks (ISNN 2017), Sapporo, Hokodate, and 
Muroran, Hokkaido, Japan, 449-456.  

 

Promrit, N., and Sajjaporn Waijanya. (2017). “The Poet Identification Using 
Convolutional Neural Networks.” Paper presented in the 12th 
International Conference on Computing and Information Technology 
(IC2IT 2017), Bangkok, Thailand, 179-187. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
517 541  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
517 591  ระเบียบวิธีวิจัย  
517 592  สัมมนา 

 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
     (อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์) 
  วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Computer Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA 
(2011) 
M.Sc. (Computer Science and Engineering) The Pennsylvania State University, USA 
(2006) 

 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Kiranantawat, K., N. Sitpahul, P. Taeprasartsit, J. Constantinides, A. Kruavit, V. 
Srimuninnimit, N. Punyahotra, C. Chatdokmaiprai, and S. Numhom. 
(2014). “The first Smartphone application for microsurgery monitoring: 
SilpaRamanitor.” Plastic and Reconstructive Surgery 134(1): 130-139. 
(Scopus) 

 
Proceedings 
Taeprasartsit, P. (2016). “Rice-root cortex segmentation using graph 

optimization and multi-resolution analysis.” In Proceedings ofthe  20th 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 
Chiang Mai, Thailand, December 14-17, 2016, 140-145.  
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Tangjui, N. and P. Taeprasartsit. (2016). “Using FFT range-power spectrum to 
improve accuracy for contact-free pulse measurement.” In 
Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE), Khon Kaen, Thailand, July 

13-15, 2016, 291-296. 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี  

ระดับบัณฑิตศึกษา   
517 521  พ้ืนฐานการค านวณ 
517 591  ระเบียบวิธีวิจัย 
517 592  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 662  การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 
517 794  สัมมนา 4 

 
  

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
   (อาจารย์ ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์) 
  วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)  
 M.Sc. (Computer Science)  Tasmania University, Australia (1996) 
 วท.บ. (สถิติ)  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, (2559). “การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับการพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กออทิสติก.” Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University 3(6): 363-379. (TCI2) 

 
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ และวีณาวดี ม่วงอ้น. (2558). “การแปลภาษา 

ไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2):23-33. (TCI1) 
  

Boonmatham, P., Sunee Pongpinigpinyo, and Tasanawan Soonklang. (2017). 
“Thai Classical Music Matching using t-Distribution on Instantaneous 
Robust Algorithm for Pitch Tracking Framework.” Journal of 
Information Processing Systems, Vol.13, No.5 (October), 2017, 1213-
1228. (SCOPUS). 
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Proceedings  
ปองคุณ ปานเกิด, ตวงสิทธิ์ ธิราบุตร, ทศพล ท าดวง และสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ. (2560). 

"การใช้การเรียนรู้แบบเชิงลึกส าหรับการรู้จ าตัวอักษรพิมพ์ไทย" ใน Proceedings 
ร ว ม บ ท ค ว า ม วิ จั ย น า เ สน อ ใ น  In Proceedings of the 13 th National 
Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2017) , 
July 6–7, 2017, Bangkok, Thailand, 181-186. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
101 503  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
510 670  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
517 591  วิธีวิจัย 
517 592  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 631  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
517 639  เหมืองข้อมูล 
517 791  สัมมนา 1 
517 792  สัมมนา 2 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
           (อาจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ) 
    วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นางวัสรา รอดเหตุภัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Computer Science) University of Southampton, UK (2009)  
 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545) 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539)  
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings 

ภวิสาณัชช์ ศรศิริวงศ์, วัสรา รอดเหตุภัย, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, วิสูตร  วรสง่าศิลป์, และ  
สมาธิ นิลวิเศษ. (2558). “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ, 16-17 
กรกฎาคม 2558, 1856-1857.  
 

นภาพร บุญศรี, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, วัสรา รอดเหตุภัย, วิสูตร วรสง่าศิลป์,  
และ รัชดาพร คณาวงษ์. (2558). “การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการ
ออนไลน์ กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร” ใน Proceedings 
รวมบทความวิจัยน าเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ, 16-17 กรกฎาคม 2558, 
1245-1246.  
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วนัญญา อมรวัฒนา, วัสรา รอดเหตุภัย, วิสูตร วรสง่าศิลป์, และ ปานใจ ธารทัศนวงศ์
(2558). “การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดตารางเวลาด้วยวิธีขั้นตอนเชิงพันธุกรรม 
รณีศึกษา การจัดตารางเวรของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” ใน Proceedings รวมบทความวิจัย
น าเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ, 16-17 กรกฎาคม 2558, 2113-2114.  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 19 ปี  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

101 503  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
510 670  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
517 541  ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
517 592  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 792  สัมมนา 2 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
   (อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย) 
  วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand (2000) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2527) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ศศิมา มณฑาสุวรรณ, ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์. (2558). “การพัฒนา
ระบบค้นหารหัส ICD-10 ส าหรับงานเวชระเบียน”, Veridian E-Journal 
Science and Technology Silpakorn University 2(1): 74-88.  
(TCI 2) 

 
Chaowalit, O., Suchitra Adulkasem, Panjai Tantatsanawong, Witawat 

Pongsananurak, and Paradee Pipatkarn. (2015). “A Prototype of Data 
Transfer System for Patient Health Monitoring” The Journal of 
Industrial Technology 11(3): 27-41. (TCI 1) 

 

Silachan, K., and Panjai Tantatsanawong. (2015). “An Inner Distance 
Combination Transform for Classification of Temporal Medical Data.” 
Journal of Convergence Information Technology 10(3): 16-24. 
(Scopus) 
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Silachan, K., and Panjai Tantatsanawong. (2014). “Imputation of Medical Data 
Using Subspace Condition Order Degree Polynomials. ”  Journal of 
Information Processing Systems 10(3): 395-411. (Scopus) 

Proceedings 
Dontongdang, S., Panjai Tantatsanawong, and Ajchariya Saeung. (2015). “Big 

Data Testbed for Research and Education Networks Analysis.” In 
Proceedings of the 12th APAN-Network Research Workshop 2015 (APAN-
NRW2015), Kuala Lumpur Malaysia, August 10, 2015, 110-114.   

 
Tantatsanawong, P., Somkiat Dontongdang, and Prasertsak U-Aroon. (2015). 

“Improving Big Data on Research and Education Networks using Future 
Internet Approach: A Case Study of Netwoks  Analysis.” In Proceedings 
of the 12 International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and 
Information Technolog, Petchaburi, Thailand, June 24-26, 2015, 1-5. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 24 ปี  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

104 503  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดก 
 ทางวัฒนธรรม 

     104 514  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล   
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
  วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวอรวรรณ เชาวลิต   
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์   
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Computer Science) National Institute of Development Administration, 
Thailand (2014) 

 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) 
            วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chaowalit, O., Suchitra Adulkasem, Panjai Tantatsanawong, Witawat 
Pongsananurak, and Paradee Pipatkarn. (2015). “A Prototype of Data 
Transfer System for Patient Health Monitoring” The Journal of 
Industrial Technology 11(3): 27-41. (TCI 1) 
 

Adulkasem, S., Apirat Suwanapech, Nichaphat Phongsai, and Orawan 
Chaowalit. (2015). “System Prototype of Control and Management 
Machine and Spare Part: A case study of Sugar Manufacturing Plant” 
Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 
2(2): 28-41. (TCI 2) 
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Adulkasem, S., Rungthip Somboonngeun, Orawan Chaowalit, Jitdumrong 
Preechasuk, and Pattaranattamon Panjapornpol. (2015). “System 
Prototype of Control and Management of Patients for Using a Service 
of Medical Equipment and Medical Laboratory: A case study of 
Nakhonpathom Hospital” Veridian E-Journal, Science and 
Technology Silpakorn University 2(1): 89-100.  (TCI 2) 

 
Chaowalit, O., and Ohm Sornil. (2014).  An Automatic Approach to Generating 

Abstractive Summary for Thai Opinions. International Journal of 
Advancements in Computing Technology 6(3): 142-150. (Scopus) 

 
         Proceedings 

กรัญญา สิทธิสงวน, และ อรวรรณ เชาวลิต. (2559). "ระบบน าทางท่องเที่ยวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์โดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดต าแหน่งและความเป็นจริงเสริม" ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน 8th National Conference on 
Information Technology (NCCIT 2016), กระบี่, 26-27 ตุลาคม 2559, 346-
350. 

Janphat, J., and Orawasn Chaowalit. (2016). “Automatic Question Generation 
on SQL Language Using Template-Based Method.” In Proceedings of 
the 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence 
(PRICAI 2016), August 22-26, 2016, Phuket, Thailand, 120-132. 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 510 670 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิติวิทยาศาสตร์ 
 517 534 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
 517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

      (อาจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต) 
   วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
   นางสาวรัชดาพร คณาวงษ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   Ph.D. (Computer Science) University of Missouri-Columbia, USA (2012) 
   วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545) 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)   
สังกัด 
   คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
   ผลงานวิจัย 
   ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
   ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
    Proceedings 

อกนิษฐ์ ผดุงพงษ,์ อภิสรา พันธ์เพ็ง, และ รัชดาพร คณาวงษ์. (2559). “เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อ
สืบค้นพรรณไม้มงคลและเสนอแนะแนวทางในการจัดสวนขนาดเล็ก.” ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4, 27-29 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัย
บูรพา, สระแก้ว, 1252-1256. 

 

เกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์, คุณากร บุตรบ ารุง, และ รัชดาพร คณาวงษ์. (2559). “ต้นแบบระบบ
บริหารการขายสินค้าร้านเครื่องแต่งกาย.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัย
น าเสนอใน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
ครั้งที่ 4, 27-29 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยบูรพา, สระแก้ว, 574-576. 

 
เอกราช บุณยเกียรติ์, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, รัชดาพร คณาวงษ์, และ ผุสดี ดอกพรม. (2558). 

“การพัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรการศึกษา กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.” ใน Proceedings รวมบทความ
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วิจัยน าเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 
16-17 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพฯ, 2770-2781. 

 
นภาพร บุญศรี, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, วัสรา รอดเหตุภัย, วิสูตร วรสง่าศิลป์, และ รัชดาพร 

คณาวงษ์. (2558). “การพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิชาการออนไลน์
กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร .” ใน Proceedings รวม
บทความวิจัยน าเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 5, 16-17 กรกฎาคม 2558, กรุงเทพฯ, 1245-1264. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
101 543 ระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการศึกษา 
517 521 พ้ืนฐานการค านวณ 
517 534 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
517 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 791 สัมมนา 1 

 
 
 ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 (อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์) 
 วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสัจจาภรณ์ ไวจรรยา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2558) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2551) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2541) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ     
   Proceedings 

อรทัย คงธรรม, ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์, และ สัจจาภรณ์ ไวจรรยา. (2560). “ระบบตัดพยางค์
และแปลงหน่วยเสียงส าหรับตรวจกลอนสุภาพ.” ใน Proceedings รวมบทความ
วิจัยน าเสนอใน 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
(AUCC2017), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 20-23 เมษายน, 2560, 52-60. 

 
อรพรรณ เมฆพายัพ, จันจิรา ก าชัยถาวรรัตนะ, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ พรหม 

ฤทธิ์. (2560). “ครูกลอน: เกมพัฒนาทักษะการแต่งกลอนสุภาพ.” ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน 5th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUCC2017), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 20-
23 เมษายน, 2560, 130-137. 

 

Promrit, N., and Sajjaporn Waijanya. (2017). “Convolutional Neural Networks 
for Thai Poem Classification.” In Proceedings of the 14th International 
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Symposium on Neural Networks (ISNN 2017), Sapporo, Hokodate, and 
Muroran, Hokkaido, Japan, 449-456. 

 

Promrit, N., and Sajjaporn Waijanya. (2017). “The Poet Identification Using 
Convolutional Neural Networks.” Paper presented in the 12th 
International Conference on Computing and Information Technology 
(IC2IT 2017), Bangkok, Thailand, 179-187. 

 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
517 531 ระบบสารสนเทศและการจัดการ  
517 591  ระเบียบวิธีวิจัย  
517 592  สัมมนา 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
    (อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา) 
    วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาววีณาวดี  ม่วงอ้น 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2556) 
 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549) 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วีณาวดี ม่วงอ้น, และ คฑาวุธ แก้วบรรจง. (2559). “ระบบการสืบค้นเว็บเซอร์วิสโดยการ
ใช้เวคเตอร์สเปซโมเดล.” Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University 3(5): 237-248. (TCI 2) 

 

วีณาวดี ม่วงอ้น, กรัญญา สิทธิสงวน, และ เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต. (2558). “ระบบ
ผู้ เชี่ยวชาญส าหรับระบุพันธุ์ เห็ดไทย.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2): 92-100. (TCI 1) 

 

ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง , สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ , และวีณาวดี ม่วงอ้น. (2558). “การ
แปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2): 23-33. (TCI 1) 
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   Proceedings 
Muangon, W. (2016). “Respiratory Diseases Retrieval System.” In Proceedings 

of the International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB), 
B-Con Plaza, Beppu, Japan, January 20-22, 2016, 134-137.  

 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
517 531  ระบบสารสนเทศและการจัดการ 
517 591  ระเบียบวิธีวิจัย  
517 592  สัมมนา 

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
    (อาจารย์ ดร. วีณาวดี  ม่วงอ้น) 
      วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
   อาจารย์             
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2554) 
M.Sc. (Applied Computer Science and Technology) Azusa Pacific University, USA  
(1998) 
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต (2535)  

สังกัด 
   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
   ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วีณาวดี ม่วงอ้น, กรัญญา สิทธิสงวน, และ เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต. (2558). “ระบบ

ผู้ เชี่ยวชาญส าหรับระบุพันธุ์ เห็ดไทย.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2): 92-100. (TCI 1) 

 
Amornchewin, R., and K. Sitdhisanguan. (2016). “Evaluation the impact of 

tablet screen size on children tracing performance.” Journal of 
Artificial Life and Robotics 22(69):1-6. (Scopus) 

      
Proceedings 
กรัญญา สิทธิสงวน, และ อรวรรณ เชาวลิต. 2559. "ระบบน าทางท่องเที่ยวรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์โดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดต าแหน่งและความเป็นจริงเสริม." ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน 8th National Conference on 
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Information Technology (NCCIT 2016), กระบี่, 26-27 ตุลาคม 2559, 346-
350. 

 
Sitdhisanguan, K., and R. Amornchewin. (2017). "Designing Simulation Game 

Based on Association Rule Mining to Promote Road Safety in Thailand." 
In Proceedings of the 10th Annual International Conference on 
Computer Game, Multimedia and Allied (CGAT 2017), Singapore, April 
10, 2017, 81-84. 

 
Amornchewin, R., and K. Sitdhisanguan. (2016). “Evaluation the impact of  

tablet screen size on children tracing performance.” In Proceedings 
of the 21st International Symposium on Artificial Life and Robotics 
(AROB2016), Beppu, Japan, January 20-22, 2016, 167-170. 
 

Sitdhisanguan, K., and R. Amornchewin. (2016). “A comparative study on 
effectiveness of using tablet computer and traditional pencil-paper to 
enhance children's writing skill.” In Proceedings of the 10th 
International Technology, Education and Development Conference, 
Valencia, Spain, March 7-9, 2016, 1820-1827. 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
517 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 (อาจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน) 
 วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2555) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)     
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)    

สังกัด 
   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
   ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วีณาวดี ม่วงอ้น, กรัญญา สิทธิสงวน, และ เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต. (2558). “ระบบ

ผู้ เชี่ยวชาญส าหรับระบุพันธุ์ เห็ดไทย.” วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 8(2): 92-100. (TCI 1) 

 
Proceedings 
นิชากรณ์ พันธ์คง, เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต, นริศรา นาคเมธี. (2017) “Potential 

Customer Recommendation on Twitter for Local Woven Fabric 
Products.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยน าเสนอใน  13th National 
Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2017) ,  
กรุงเทพฯ, 6-7 กรกฏาคม 2560, 63-69. 

 
ฉัตรกมล บุญโอฬาร, เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต, รัชดาพร คณาวงษ์. (2017) “Mobile 

Application for Ordering from a La Carte Restaurant.” ใน Proceedings 
รวมบทความวิจัยน าเสนอใน  5th ASEAN Undergraduate Conference in 
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Computing (AUCC2017), มหาวิทยาลัยนเรศวร , พิษณุโลก, 20-23 เมษายน 
2560, 46-53. 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
517 591 ระเบียบวิธีวิจัย 
517 592 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
517 639 เหมืองข้อมูล 
517 793 สัมมนา 3 

 
 ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 (อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต) 
                 วันที่.......เดือน.................พ.ศ........... 
  



มคอ. 2 

 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับป ีพ.ศ. 2556) 

 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (2556-2560) 

 จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

แผนการรับ 5 5 5 5 5 
นักศึกษาเข้าศึกษาจริง 1 4 1 2 2 
พ้นสภาพ - 2 1 - - 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 1* - 2* - - 

หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาจบการศึกษาเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ.2551) 

 
ส่วนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนผู้ประเมิน ประกอบด้วย 
1.  อาจารย์  จ านวน 7  คน 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก   จ านวน  7 คน 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   5 คน 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 คน 
       รองศาสตราจารย์  1 คน 
 ประสบการณ์ในการสอน 1. มากกว่า 15 ปี   จ านวน  3 คน 
         2. 11-15 ป ี   จ านวน  3 คน 
         3. 5-10 ปี   จ านวน  - คน 
         4. น้อยกว่า 5 ป ี จ านวน  1 คน 
2. นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 5 คน 
 การประกอบอาชีพก่อนเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
   ไม่ได้ท างาน   0 คน  
   ประกอบอาชีพ  5 คน  แบ่งเป็น 
     -  รับราชการ   3 คน 
     -  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   1 คน 
     -  พนักงานบริษัทเอกชน   1 คน 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยยิ่งขึ้น  ในการประเมินได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ประจ า นักศึกษาปัจจุบัน  
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
 
จ านวนแบบประเมินหลักสูตร 

ผู้ประเมิน จ านวนส่ง จ านวนรับ ร้อยละ 
อาจารย์ 
นักศึกษา 

ดุษฎีบัณฑิต 
นายจ้าง 

7 
6 
- 
- 

7 
5 
- 
- 

100 
83.33 

- 
- 

รวม 13 12 92.30 
 

ส่วนของอาจารย์ 
  อาจารย์โดยส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี  โครงสร้างหลักสูตร
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  รายวิชาที่เปิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ความรู้พื้นฐานเดิมของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงดี  นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียน  และนักศึกษาให้เวลากับการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในการน าเสนอโครงงานวิชาสัมมนา อยู่ในเกณฑ์ดี สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบโดย
รวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  แต่ความเหมาะสมของห้องพักนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 
ส่วนของนักศึกษา 
  นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  รายวิชาที่
เปิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  แต่จ านวนรายวิชาสัมมนามีจ านวนมากเกินไปควรจะให้เหลือ
น้อยลงหลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและหน่วยงานต้นสังกัด  
อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สัมมนาและการควบคุมงานวิจัยของนักศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก  ให้ค าปรึกษาและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักศึกษา  สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบโดยรวม
อยู่ในระดับดี 
 
ภาพรวม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เห็นว่าปรัชญาและจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอยู่ใน
เกณฑ์ดี  รายวิชาที่เปิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความ
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เชี่ยวชาญในวิชาที่สัมมนา  และการควบคุมงานวิจัยของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  ให้ค าปรึกษาและมี
ทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา  สภาพแวดล้อมและปัจจัยประกอบโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุง 
  1.  หลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้เรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.  อาจารย์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สัมมนา  และการควบคุมงานวิจัย
ของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
  3.  นักศึกษาได้ท าวิทยานิพนธ์ที่ตรงกับความสนใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนา
งานของหน่วยงานต้นสังกัดได้ 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เนื่องจากต้องการเน้นให้ผู้เรียนในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล และขอให้ใช้คณะอนุกรรมการชุดเดิมในการพิจารณาหลักสูตรใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลแทน  โดยที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนสาขาวิชา และ
ยินยอมให้ใช้อนุกรรมการชุดเดิมในการพิจารณาหลักสูตร  

 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

จ านวน 
หน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

เดิม 
 

ปรับปรุง  

1. วิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) - 4 4 - 
2. วิชาเลือก (ไม่นับหน่วยกิต)  - 6  
3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 48 48 - 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
1. วิชาสัมมนา 1. วิชาสัมมนา  
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต   
517 791  สัมมนา 1 
517 792  สัมมนา 2 
517 793  สัมมนา 3 
517 794  สัมมนา 4 

517 791  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 
517 792  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 2 
517 793  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3 
517 794  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 

เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 
เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 
เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 
เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา 

2. วิชาเลือก 2. วิชาเลือก  ไม่นับหน่วยกิต จ านวน  6 หน่วยกิต เพ่ิมหมวดวิชา 
ไม่มี 
 

517 781 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ดิจิทัล 1 
517 782 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ดิจิทัล 2 
517 783 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ดิจิทัล 3 

รายวิชาใหม่ 
 
รายวิชาใหม่ 
 
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม 2556 หลักสูตรปรับปรุง 2561 หมายเหตุ 
3. วิทยานิพนธ์ 3. วิทยานิพนธ์  
มีค่าเทียบเท่า 48 
หน่วยกิต 

มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต  

517 891  วิทยานิพนธ์ 517 891  วิทยานิพนธ์ ไม่เปลี่ยนแปลง 
 


