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 ปรชัญำ 

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์  

ควบคูก่ับการมีคุณธรรม จริยธรรม  

สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้เรียนไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
พัฒนา วิจัยเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ใน
วิทยาการของศาสตร์นี้ต่อไป 



 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ ที่สามารถออกไปปฏิบัติงานสนองความต้องการของ
หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน และสามารถไปศึกษาหรือวิจัยต่อใน
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันได้ 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต่ ากวาระดับอุดมศึกษา และถ่ายทอด
ความรู้สู่ภาคสังคม 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ สร้างผลงาน
วิชาการ และผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการแกสังคม 

 



 ผลกำรเรยีนรู้ท ีค่ำดหวงั (ELOs) 

1.  อธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 

2.  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาเชิงวิชาการ
หรืออุตสาหกรรม 

3.  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยจากการบูรณาการ
ความรู้และทักษะในสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์  

4.  ติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6.  มีทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ 

7.  มีคุณธรรม จริยธรรม ทางวิชาการและวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ 



แผนการศึกษา 

 3 แผนการศึกษา 
 แผน ก 1 
 เน้นท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
 แผน ก 2 
 เน้นท าวิทยานิพนธ์และการเรียนรายวิชา 
 แผน ข  
 เน้นการศึกษารายวิชา โดยท าสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 



โครงสร้างหลักสตูร 

2 วิชา 
2 วิชา 

2 วิชา 6 วิชา 



เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

พี่หทัย  – อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคล 
พี่ศิเนตร  – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมม.อ. 



 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 แผน ก แบบ ก1  
 แผน ก แบบ ก2  
 เรียนครบตามหลกัสูตร ไดแ้ต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
สอบผ่านวิทยานิพนธ ์ 
มีผลงานตีพิมพ์ใน journals หรือ proceedings 

 แผน ข  
 เรียนครบตามหลกัสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
สอบผ่านสารนิพนธ์  
สอบผ่านการประมวลความรอบรู ้
มีผลงานตีพิมพ์ใน journals หรือ proceedings หรือในรูปแบบบทความ

อื่น ๆ หรือสื่อดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

พ่ีหทัย  – อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคล 

พ่ีศิเนตร  – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมม.อ. 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 



เมือ่ลงวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพจน์ 

 รายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธแ์ละสาร

นิพนธ ์ในทุกภาคการศึกษา 

 



ทนุการศึกษา 
ทุนผู้ช่วยสอน  
 4,000 บาท/เดือน (6 เดือน/1 ภาคการศึกษา) 

ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 
 ฟรีค่าเล่าเรียน 2 ปี 
 7,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 24 เดือน  
 เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 (ศิษย์เก่า) , 3.5 (ทั่วไป) ขึ้นไป 
 มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติฐาน ISI  
 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี (PSU-TEP, CU-

TEP, IELTS, TOEFL) 



ทนุอุดหนนุการท าวิจัย เพือ่วิทยานิพนธ์  

 ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท 
 ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 

 

  



ทนุสนับสนนุการไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

ระดับชาต ิ
 Poster 4,000 บาท 

 Oral 5,000 บาท 

 นานาชาต ิ
 จัดในไทย 10,000 บาท 

 จัดต่างประเทศ 20,000 บาท 

  

เงื่อนไข 
 รับทุนได้ 1 ครั้ง / คน 
 เขียนร่วมกับอ.ที่ปรึกษา 
 นักศึกษาเป็นชื่อแรก 
 ผ่านการสอบโครงรา่ง 
 ระดับนานาชาติ -- ต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินทักษะภาษาตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

เบิกได้ตามที่จ่ายจริง 



ทนุสนับสนนุท าวิจัยต่างประเทศ 

 ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท 
 

  



4 กลุม่วจิยั + 1 หน่วยพฒันำ 
 Artificial Intelligence and Informatics Innovations 

Research Lab   
 กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์และสารสนเทศข้อมูล 

 IoTs and Networks Research Lab  
 กลุ่มวิจัยระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ทของสรรพสิง่ 

 Software Development and Digital Image 
Processing Research Lab 

 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟแวร์และการประมวลผลภาพ 

 Management Mathematics with Computing 
Research Lab 

 กลุ่มวิจัยการค านวณและคณิตศาสตร์เพือ่การจัดการ  
 

http://172.25.3.205/air


1 หน่วยพฒันำ 

 Computer Science Innovations Hub 
 หน่วยพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อ

ชุมชนและอุตสาหกรรม 



ส่ิงสนับสนนุท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 



ข้อมลูหลักสตูร และช่องทางร้องเรียน 
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