รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมเครือข่าย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
Master of Science Program in Network Engineering

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชือ่ เต็ม (ไทย) :
ชือ่ ย่อ (ไทย) :
ชือ่ เต็ม (อังกฤษ):
ชือ่ ย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
วท.ม. (วิศวกรรมเครือข่าย)
Master of Science (Network Engineering)
M.Sc. (Network Engineering)

3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย การนักศึกษาต่างชาติ ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง

5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแล้ว
ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2553
เมือ่ วันที่
25 ตุลาคม 2553
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรแล้ว
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2553
เมือ่ วันที่
26 พฤศจิกายน 2553
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
มีค วามพร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลัก สู ต รคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรเครือข่าย
(2) ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายและเครือ่ งแม่ขา่ ย
(3) ผูด้ แู ลความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(4) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(5) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบเครือข่าย
(7) ผูจ้ ดั การระบบเครือข่าย
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ชื่ อ นามสกุล เลขประจ าตัว บัต รประชาชน ต าแหน่ ง และคุณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2

อาจารย์

ดร. ประวิทย์ ชุมชู

3

อาจารย์

ดร. สาวัสดิ ์ บุณยะเวศ

ที่

ชื่อ-สกุล
ดร. ศุภกร กังพิศดาร

คุณวุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Computer Science and
Software Engineering), 2548
Ph.D. (Telecommunication
Engineering), 2547
Ph.D. (Electrical Engineering), 2548

10 สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีทางระบบเครือข่ายได้มกี ารพัฒนาไปอย่างมาก จากการสือ่ สารด้วยข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาเป็ นการส่งผ่านเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนในปจั จุบนั แนวโน้มของ
การใช้งานระบบเครือข่ายเริม่ เน้นการส่งข้อมูล สือ่ ประสมผ่านระบบเครือข่ายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
เครือข่ายภายในองค์กรหรือเครือข่ายขนาดใหญ่
นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมปจั จุบนั ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้บริการกับหน่วยงาน
อื่น เป็ นลักษณะผูใ้ ห้บริการมากขึน้ ดังนัน้ ลักษณะของการออกแบบ ใช้งาน รวมถึงการพิจารณา
ประสิทธิภาพของเครือข่ายสมัยใหม่จงึ ต้องมีแนวทางการพิจารณาเพิม่ เติม
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายก็เป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเป็ นการเปิดโอกาสให้คนจากทีห่ า่ งไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีผา่ นการสือ่ สารไร้สาย
ระยะไกล ดังนัน้ การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องพิจารณาปจั จัยดังทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ สิน้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีการสือ่ สารข้อมูลและระบบเครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาสังคมในประเทศไทย เนื่องจากในปจั จุบนั โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเครือข่ายได้รบั การ
พัฒนาไปอย่างมาก ประชาชนในทุกภูมภิ าคสามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตได้มากขึน้ จานวนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้กม็ ปี ริมาณมากขึน้ และราคาถูกลง แนวโน้ม
ของประชาชนในการใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีมสี ูงขึน้ เครือข่ายสังคม (Social Networking)
ออนไลน์ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมได้ จากอุปกณ์ส่อื สารไร้
สายได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้การสือ่ สารทีส่ ามารถระบุตาแหน่งของผูใ้ ช้งานมีปริมาณมากขึน้
ทาให้เกิดข้อถกเกียงในเรื่องความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้งานกันอย่างแพร่หลาย ประชาชนใช้ชวี ติ อยู่
กับบ้านและติดต่อกันผ่านระบบเครือข่ายมากขึน้ ทาให้การพบปะกันนัน้ น้ อยลง เทคโนโลยีการ
สือ่ สารไร้สายบางชนิด เช่น เครือข่ายการรับรู้ (Sensor Networks) เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึง
และเก็บข้อมูลจากพืน้ ทีท่ ม่ี นุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย เป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในทุกสาขาของวิศวกรรมเครือข่าย จากการทีเ่ ทคโนโลยีระบบเครือข่าย
ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตรฯ จึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี และจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
จากการที่พนั ธกิจ ของมหาวิท ยาลัยได้มุ่งเน้ น ถึงการพัฒนาหลักสูตรและมหาบัณฑิตที่มคี วามรู้
ความสามารถ มีศกั ยภาพในการทาวิจยั รวมทัง้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและการ
ประกอบอาชีพ เป็ น แรงผลัก ดัน ให้การพัฒ นาและปรับ ปรุ งหลักสูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายจาเป็ นต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนัน้ ยังรวมถึงการสังสอน
่
ให้คาแนะนาในการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต
ให้มคี ุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย
13 ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
บางวิชาในหลักสูตรนี้ได้มกี ารเปิดสอนอยูใ่ นภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
การเรีย นการสอนดาเนิน การโดยอาจารย์ผู้ท รงคุณวุฒทิ งั ้ จากภายในและภายนอกคณะ โดยที่
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผแู้ ทนจากในคณะอื่น โดยมีการจัดการประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ
รวมทัง้ การประเมิน การผลการสอนของอาจารย์ท่ีส อนภายในหลัก สูต รทุ ก คนในช่ว งปิ ด ภาค
การศึกษา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ปรัชญาของหลักสูตรคือการมุง่ มันในการผลิ
่
ตมหาบัณฑิตให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ทางด้าน
ทฤษฎีและทางด้านปฏิบตั ิ มีจริยธรรมและคุณธรรมทีด่ งี าม เพือ่ นาความรูอ้ อกไปรับใช้สงั คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากวิศวกรรมเครือข่ายเป็ นเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทา
ให้การผลิตมหาบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถ ทัง้ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิในสาขาวิศวกรรม
เครือข่ายนัน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนทีด่ ี อาจารย์ทม่ี คี ุณภาพ ห้องปฏิบตั ิ การ
ทีม่ อี ุปกรณ์และเครื่องมือทีก่ า้ วทันเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ รวมไปถึงห้องสมุดทีม่ หี นังสือใหม่ๆ

อยู่ตลอดเวลา เนื้อหาของหลักสูตรจาเป็ นที่จะต้องมีการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
พืน้ ฐานทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วข้องอันได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่า ยโทรคมนาคม
นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้วางแนวทางให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาในภาพรวมของวิศวกรรม
เครือข่ายอย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะทาให้มหาบัณฑิตที่จบไปประกอบวิชาชีพในสาขาที่ตนเองถนัด
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลงของสภาพสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั วิศวกรรมเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว
ปจั จุบนั นี้ประเทศต่างๆได้ตระหนักเป็ นอย่างดีว่าวิศวกรรมเครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทต่อ
องค์กรไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทต่างๆ การศึกษาทางด้านวิศวกรรม
เครือข่ายถือเป็ นการศึกษาพหุสาขาซึง่ เกิดจากการบูรณาการองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากหลาก
ลายสาขาเข้า ด้ว ยกัน อัน ได้ก่ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาและการวิจยั ทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายถือได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญอันหนึ่งใน
การพัฒนาประเทศทัง้ ในยุคปจั จุบนั และอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีม่ คี วามจาเป็ นในการ
พัฒนาทางด้านนี้ ซึง่ ทรัพยากรพืน้ ฐานสาคัญอันหนึ่งในการพัฒนานี้กค็ อื ทรัพยากรมนุ ษย์ จากการ
วิจ ัย และการตรวจสอบสภาวะตลาดแรงงานได้พ บว่ า ปริม าณของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีค วาม
เชีย่ วชาญทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั และทีค่ าดว่าจะมีในอนาคตยังไม่เพียงพอต่อ
การขยายตัวของวิศวกรรมเครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้เล็งเห็น
ความสาคัญของปญั หาดังกล่าว จึงได้จดั ตัง้ หลักสูตรนี้ขน้ึ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมเครือข่ายทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถพร้อม
ทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ทีอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อส่ง เสริม การศึก ษา การพัฒ นาและการวิจยั ทางด้า นวิศวกรรมเครือข่า ย เพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2.3 เพือ่ ผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตทีม่ จี ริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลีย่ นแปลงในความต้องการ - ความพึง พอใจในทัก ษะ ความรู้
ความต้องการของธุรกิจ และการ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ความสามารถในการท างานของ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี สารสนเทศ
บัณฑิต โดยเฉลีย่ ในระดับดี
สารสนเทศ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามความเปลีย่ นแปลงในความต้องการ - รายงานผลการประเมิน ความพึง
ความต้องการของธุรกิจ และการ ของผูป้ ระกอบการด้านระบบเครือข่าย
พอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของสถาน
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรม
ประกอบการ
- ความพึง พอใจในทัก ษะ ความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลีย่ ในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให้ มี ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก
อาจารย์ในหลักสูตร
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ - สนับสนุ นและผลักดัน ให้บุคลากรด้านการ - ใบรับรองวิชาชีพ
เพี ย ง พ อต่ อก า รถ่ าย ท อดใ ห้ เรี ย นการสอนได้ เ ข้ า อบรมหลั ก สู ต รที่ - จานวนหลักสูตรอบรมต่อจานวน
นักศึกษา
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมภายนอก
อาจารย์ต่อปี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น เดือนมีนาคม-พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้
เทียบเท่า ไม่จากัดสาขา
(2) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงและแพทย์มคี วามเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะสมทีจ่ ะเข้าเรียนได้
(3) ไม่มคี วามประพฤติทส่ี งั คมรังเกียจและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(4) มีผรู้ บั รองซึง่ มีทอ่ี ยูท่ ท่ี างมหาวิทยาลัยฯสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากการดาเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรทีผ่ า่ นมาพบว่าปญั หาของนักศึกษาแรกเข้าแบ่งออกได้
เป็ นสองปญั หาคือ ปญั หาจากการทีน่ กั ศึกษามีพน้ื ฐานด้านการเขียนโปรแกรมไม่เพียงพอ เนื่องจาก
นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ คิด ว่า การเรีย นในหลัก สูต รนี้ ไ ม่จ าเป็ น ต้อ งอาศัย ทัก ษะทางด้า นการเขีย น
โปรแกรม แต่ในความเป็ นจริงแล้ว การเขียนโปรแกรมเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อการดูแลระบบเครือข่าย
นอกจากนี้ยงั จาเป็ นต่อการทาโครงงานในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอีกด้วย
ปญั หาทีส่ องทีพ่ บคือ นักศึกษามีพน้ื ฐานทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ต่า ทาให้นักศึกษา
แรกเข้าไม่สามารถผ่านหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและบทความวิชาการภาษาอังกฤษได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
แนวทางแก้ไขปญั หาทัง้ สองข้อคือ การวางแผนการสอนปรับพืน้ ฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม
และภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมเครือข่ายขึน้ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของแต่ละปี เพื่อ
สร้างความมันใจให้
่
แก่นกั ศึกษาก่อนเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 นอกจากนี้ในระหว่างทีเ่ ปิ ดภาค
การศึกษาไปแล้วจะขอความร่วมมือจากนักศึกษารุ่นพีใ่ นการเปิ ดติวนักศึกษาแรกเข้าทีส่ นใจนอก
เวลาเรีย นอีกด้วย รวมทัง้ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 1 ชัวโมง
่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ชัน้ ปีท่ี 1
70
70
70
70
70
ชัน้ ปีท่ี 2
70
70
70
70
รวม
70
140
140
140
140
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
70
70
70
70
2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่อหัวนักศึกษา 41,554.01 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)

2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก
ก . หมวดวิ ชาบังคับ
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค . หมวดวิ ชาสัมมนาและวิ ทยานิ พนธ์
3
หน่วยกิต
ง. หมวดวิ ทยานิ พนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
ก . หมวดวิ ชาบังคับ
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเลือก
21
หน่วยกิต
ค . หมวดวิ ชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิ ชา
รายวิชาในหลักสูตร จะใช้ตวั อักษร 4 หลัก และตัวเลข 4 หลักนาหน้าชือ่ ทุกรายวิชา

แผน ก
ก. หมวดวิชาบังคับ

จานวน 9 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

NETE 0501

ระเบียบวิธวี จิ ยั
(Research Methodology)
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Mathematics for Network Engineering)
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks)

NETE 0502
NETE 0520

ข. หมวดวิชาเลือก

ชื่อรายวิชา

NETE 0513

การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Programming for Network Engineering)
ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Security)
การจัดการเครือข่าย
(Network Management)
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัน้ สูง
(Advanced Internetworking Technologies)
ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunication Networks)
การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์โดย
รูปแบบเว็บ
(Web-Based Application and Internet
Programming)
การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขัน้ สูง
(Advanced Internet Programming)
การวิเคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย
(Network Performance Analysis)
การประยุกต์ใช้งานระบบแบบกระจาย
(Distributed System Applications)
ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั ้ สูง
และการนาไปปฏิบตั ิ
(Advanced Computer Network Security and
Implementation)

NETE 4620
NETE 0521
NETE 4621
NETE 4622

NETE 4624
NETE 4628
NETE 4629
NETE 4630

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

จานวน 12 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

NETE 0519

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

NETE 4631
NETE 4632
NETE 4633
NETE 4634
NETE 4635
NETE 4636
NETE 4637

NETE 4638
NETE 4639
NETE 4640
NETE 4641
NETE 4642
NETE 4643
NETE 4644

NETE 4645
NETE 4646

ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย
(Networked Information Systems)
การบริหารจัดการระบบขัน้ สูง
(Advanced System Administration)
เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Networks)
การออกแบบโพรโทคอลเครือข่าย
(Network Protocol Design)
การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Analysis and Design)
การตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Audit)
อาชญากรรมไซเบอร์และการพิสจู น์หลักฐานทาง
ดิจทิ ลั
(Cybercrime and Digital Forensics)
เครือข่ายเครื่องรับรู้
(Sensor Networks)
การจัดการโครงการขัน้ สูง
(Advanced Project Management)
การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ
(Ethical Hacking)
เครือข่ายสือ่ ประสม
(Multimedia Networking)
สัมมนาเชิงธุรกิจสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Business Seminar for Network Engineering)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเครือข่าย
(Selected Topics in Network Engineering)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางความมันคงปลอดภั
่
ยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Network Security)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางการจัดการเครือข่าย
(Selected Topics in Network Management)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีเครือข่าย
(Selected Topics in Networking Technologies)

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

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

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

ค. หมวดวิชาสัมมนา
รหัสรายวิชา
NETE 1601
NETE 1602

จานวน 3 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา

สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)

2(0-4-2)

ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
รหัสรายวิชา
NETE 1612
NETE 1622

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)

จานวน 12 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา

วิทยานิพนธ์ 1
(Thesis I)
วิทยานิพนธ์ 2
(Thesis II)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

แผน ข
ก. หมวดวิชาบังคับ

จานวน 9 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

NETE 0513

การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Programming for Network Engineering)
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks)
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัน้ สูง
(Advanced Internetworking Technologies)

NETE 0520
NETE 0521

ข. หมวดวิชาเลือก
รหัสรายวิชา
NETE 0501

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน 21 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา

ระเบียบวิธวี จิ ยั
(Research Methodology)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

NETE 0502
NETE 0519
NETE 4620
NETE 4621
NETE 4622

NETE 4624
NETE 4628
NETE 4629
NETE 4630

NETE 4631
NETE 4632
NETE 4633
NETE 4634
NETE 4635
NETE 4636
NETE 4637

NETE 4638

คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Mathematics for Network Engineering)
ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Security)
การจัดการเครือข่าย
(Network Management)
ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunication Networks)
การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์โดย
รูปแบบเว็บ
(Web-Based Application and Internet
Programming)
การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขัน้ สูง
(Advanced Internet Programming)
การวิเคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย
(Network Performance Analysis)
การประยุกต์ระบบแบบกระจาย
(Distributed System Applications)
ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั ้ สูง
และการนาไปปฏิบตั ิ
(Advanced Computer Network Security and
Implementation)
ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย
(Networked Information Systems)
การบริหารจัดการระบบขัน้ สูง
(Advanced System Administration)
เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Networks)
การออกแบบโพรโทคอลเครือข่าย
(Network Protocol Design)
การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Analysis and Design)
การตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Audit)
อาชญากรรมไซเบอร์และการพิสจู น์หลักฐานทาง
ดิจทิ ลั
(Cybercrime and Digital Forensics)
เครือข่ายเครื่องรับรู้
(Sensor Networks)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(3-0-6)

NETE 4639
NETE 4640
NETE 4641
NETE4642
NETE 4643
NETE 4644

NETE 4645
NETE 4646

การจัดการโครงการขัน้ สูง
(Advanced Project Management)
การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ
(Ethical Hacking)
เครือข่ายสือ่ ประสม
(Multimedia Networking)
สัมมนาเชิงธุรกิจสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
(Business Seminar for Network Engineering)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมเครือข่าย
(Selected Topics in Network Engineering)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางความมันคงปลอดภั
่
ยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Network Security)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางการจัดการเครือข่าย
(Selected Topics in Network Management)
วิชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีเครือข่าย
(Selected Topics in Networking Technologies)

ค. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รหัสรายวิชา
NETE 1610
NETE 1620

ชื่อรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
(Independent Study I)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 2
(Independent Study II)

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

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

จานวน 6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE 0520
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NETE xxxx
วิชาเลือก 1
NETE xxxx
วิชาเลือก 2
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE 0501
ระเบียบวิธวี จิ ยั
NETE 0502
คณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
NETE xxxx
วิชาเลือก 3
NETE 1601
สัมมนา 1
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10(x-x-x)

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE xxxx
วิชาเลือก 4
NETE 1602
สัมมนา 2
NETE 1612
วิทยานิพนธ์ 1
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(x-x-x)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
8(x-x-x)

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE 1622
วิทยานิพนธ์ 2
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
9(9-0-18)
9(9-0-18)

แผน ข
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE 0513
การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
NETE 0520
การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
NETE xxxx
วิชาเลือก 1
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
9(x-x-x)

ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE 0521
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัน้ สูง
NETE xxxx
วิชาเลือก 2
NETE xxxx
วิชาเลือก 3
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE xxxx
วิชาเลือก 4
NETE xxxx
วิชาเลือก 5
NETE 1610
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
รวมจานวนหน่วยกิต

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

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
NETE xxxx
วิชาเลือก 6
NETE xxxx
วิชาเลือก 7
NETE 1620
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 2
รวมจานวนหน่วยกิต

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

3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
ดูในภาคผนวก (ภาคผนวก ข)
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ค)
3.2.2 อาจารย์ประจา (ภาคผนวก ค)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ภาคผนวก ค)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรืองานวิ จยั
ข้อกาหนดในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องเป็ นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับ การประยุกต์นาเอาองค์
ความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการเรียนการสอนมาพัฒนาระบบทีส่ ามารถใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม ส่วน
งานวิจยั จะต้องเป็ นงานทีม่ กี ารพัฒนา ปรับปรุง และนาเสนอแนวคิดทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายใหม่
โดยทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการวิจยั ต่อไปในอนาคต การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและงานวิจยั ต้องเป็ นงาน
ที่ถูกจัดทาขึ้นโดยนัก ศึกษาเพียงคนเดียวเท่านัน้ มีเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามที่สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายทีน่ ักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ี
นามาใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีขอบเขตของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทีส่ ามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
งานวิจ ยั ทางด้านวิศวกรรมเครือข่า ยจะต้องเป็ น การน าเสนอแนวคิดใหม่ การปรับ ปรุ ง
แนวคิดทีม่ อี ยูใ่ ห้ดขี น้ึ และต้องได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการตามทีร่ ะบุ
ไว้โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีขอบเขตที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถจัดทาโครงงานและงานวิจยั ได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ รวมทัง้ ได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้า นในหัวข้อที่ตนสนใจ รวมทัง้ โครงงานและงานวิจยั มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ 15 หน่วยกิตสาหรับงานวิจยั
5.5 การเตรียมการ
มีการชีแ้ จงเรือ่ งการทาโครงงานและงานวิจยั แก่นกั ศึกษา ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาได้ มีการประกาศรายละเอียดและแนวทางการ
ทาโครงงานและงานวิจยั ผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตร (www.msne.mut.ac.th)
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
การประเมินผลสามารถทาได้โดยการสอบโครงงานและวิทยานิพนธ์เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 1
ของปีการศึกษาที่ 2 เพือ่ ประเมินผลความคืบหน้า และการสอบเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 2 เพือ่ ประเมินผลความสมบูรณ์ของโครงงานและงานวิจยั

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

ด้านทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
มีการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูป แบบของการสัมมนา
เพือ่ ให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมของการเรียนใน
ระดับปริญญาโทได้ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้า
สังคม เทคนิคการเจรจา สือ่ สาร การมีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี และการ
วางตัวในการทางานในบางรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
-กาหนดให้มรี ายวิชาซึง่ นักศึกษาต้องทางานเป็ นกลุม่ และมีการ
กาหนดหัวหน้ากลุม่ ในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคน
มีสว่ นร่วมในการนาเสนอรายงาน เพือ่ เป็นการฝึกให้นกั ศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิกกลุม่ ทีด่ ี
-มีกจิ กรรมนักศึกษาทีม่ อบหมายให้นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ น
หัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพือ่ ฝึกให้นกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาทีจ่ ะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอการมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
- กาหนดให้จดั กิจกรรมทางวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ค้นคว้า
หาข้อ มูล ด้ว ยตนเองจากแหล่ง ข้อ มู ล ที่ มีอ ยู่ท ัง้ จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพือ่ ให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่างราบรืน่
และเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักศึกษาในหลักสูตรนี้เมื่อสาเร็จการศึกษา
ออกไปล้วนแล้วแต่มบี ทบาทเกีย่ วข้องกับการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แทบทัง้ สิน้
ดังนัน้ นักศึกษาจึงจาเป็ นต้องไปรับการปลูกฝงั ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
กาหนดให้อาจารย์ผสู้ อนทุกคนพยายามปลูกฝงั คุณธรรมจริยธรรมในด้านการประกอบวิชาชีพ
ให้แก่นกั ศึกษา รวมทัง้ พยายามจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาได้ทาเพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี

การทางานเป็ นทีม รวมทัง้ ความเสียสละ การยกย่องนักศึกษาที่มคี ุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
ประจาปี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ทีม่ อบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2.2. ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรูใ้ นด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรมเครือข่าย รวมทัง้ สาขาเฉพาะทีต่ วั
นักศึกษาสนใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศกึ ษานัน้ ต้องเป็ นสิง่ ที่
นั ก ศึก ษาต้ อ งรู้เ พื่อ ใช้ป ระกอบอาชีพ และช่ ว ยพัฒ นาสัง คม ดัง นั น้ มาตรฐานความรู้ต้ อ ง
ครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือข่าย
ั หา เข้า ใจและอธิบ ายความต้อ งการของระบบเครือ ข่า ย รวมทัง้
(2) สามารถวิเ คราะห์ป ญ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเครือข่ายให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย รวมทัง้ การ
นาไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย
(8) สามารถบูร ณาการความรู้ในสาขาวิช าวิศวกรรมเครือข่า ยกับ ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิ ชาในชัน้ เรียน
ตลอดระยะเวลาทีน่ กั ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้แนวทางการสอนภาคทฤษฎีควบคูก่ บั ภาคปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นแนวทางหลักของการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั กิ ารนัน้ มีการนาเอาเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นทีน่ ิยม
ในภาคอุตสาหกรรมในขณะนัน้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
์
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึง่ ตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
ั ญาไปพร้อ มกับ คุ ณ ธรรม
แล้ว ดัง นั น้ นัก ศึก ษาจ าเป็ น ต้อ งได้ร ับ การพัฒ นาทัก ษะทางป ญ
จริยธรรม และความรูเ้ กีย่ วกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายในขณะทีส่ อนนักศึกษา อาจารย์ต้อง
เน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจทีม่ าและสาเหตุของปญั หา วิธกี ารแก้ปญั หารวมทัง้ แนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัตติ ่างๆ จากการสอนเพือ่ ให้เกิด
ทักษะทางปญั ญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาทางด้านระบบเครือข่ายได้อย่าง
เหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปญั หา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปญั หา และวิธกี ารแก้ปญั หาโดยการประยุกต์ความรู้ท่เี รียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบทีเ่ ป็ นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบทีใ่ ห้มา ไม่ควรมีคาถาม
เกีย่ วกับนิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์องค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรมเครือข่าย
(2) การอภิปรายกลุม่
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั จิ ริง
(4) การค้นคว้าจากบทความวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชัน้ เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเกีย่ วข้องกับคนทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน คนทีม่ า
จากสถาบัน อื่น ๆ และคนที่จ ะมาเป็ น ผู้บ ัง คับ บัญ ชา หรือ คนที่จ ะมาอยู่ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา
ความสามารถทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็ นเรื่องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ อาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตติ ่างๆ ต่อไปนี้ให้นกั ศึกษาระหว่างทีส่ อนวิชา ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปญั หาสถานการณ์ต่าง ๆ
ทัง้ ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
(5) สามารถเป็ นผู้ร ิเริ่ม แสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม่
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตติ ่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทากิจกรรรมร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนทีม่ กี ารกาหนดกิจกรรมให้มกี ารทางานเป็ นกลุ่ม การทางานทีต่ ้องประสานงานกับ
ผูอ้ ่นื หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผูม้ ปี ระสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ว่ มงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
่
(5) มีภาวะผูน้ า

2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชัน้ เรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่ ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้
รูปแบบของสือ่ การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารผ่านเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปญั หา วิเคราะห์
ั หา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ป ญ
ั หา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภ าพของวิธีแก้ป ญ
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชัน้ เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุม่
นักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าต่า ง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปญั หาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมเครือข่าย หรือคณิตศาสตร์และสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง ประเมินจากความสามารถในการ
อธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆ ทีม่ ี
การนาเสนอต่อชัน้ เรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลัก สูต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ง)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผู้ร บั ผิดชอบหลักสูตรประเมิน ข้อสอบของแต่ละรายวิช า ว่า สอดคล้องกับ ความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรูห้ รือไม่
2.1.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านทีป่ ระชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการทีค่ ณะฯ
เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ก่อนประกาศผลสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธกี ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ทีท่ าอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจยั ทีไ่ ด้ยอ้ นกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรีย นการสอน และหลัก สูต รแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมิน คุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทาของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา เน้ น
เฉพาะผู้ท่ีย ัง ไม่ ไ ด้ท างาน ในด้า นของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็น ต่ อ ความรู้
ความสามารถ ความมันใจของมหาบั
่
ณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพือ่
ประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรูจ้ ากสาขาวิชา
ที่เ รีย น รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลัก สูต ร ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การประกอบอาชีพ ของ
มหาบัณฑิต รวมทัง้ เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย
(5) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ทีม่ าประเมินหลักสูตร หรือ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรูข้ องนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะถือว่าสาเร็จการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนเรียนครบ 36 หน่วยกิต ตามทีก่ าหนดใน
แผนการศึกษาของหลักสูตร สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติ ใช้
ระยะเวลากาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 2 ปี การศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปี การศึกษา และต้องได้รบั คะแนนเฉลีย่
สะสมไม่ต่ากว่า 3.0 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และไม่มพี นั ธะด้านหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1. มหาวิทยาลัย ฯ โดยสานักทรัพยากรมนุ ษย์ ทาหน้ าที่จดั โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และ
โครงการพัฒนาคณาจารย์ขนั ้ ต้น ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั คณาจารย์
ใหม่ ในเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ าเป็ น ดังนี้
(1) โครงสร้างบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
(2) กฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
(3) ระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(4) วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(5) จรรยาบรรณวิชาชีพครู
(6) จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ และการฝึกปฏิบตั ิ
(7) การวัดและประเมินผล
(8) การทาวิจยั การเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการ
(9) กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.2. ในระดับคณะและระดับภาควิชา มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้คณบดี/หัวหน้าภาควิชา หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายจากคณบดี/หัวหน้าภาควิชาทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง และให้คาแนะนาอาจารย์ใหม่ ในเรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาทีอ่ าจารย์ใหม่รบั ผิดชอบ และเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 ในระดับคณะ มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนทีแ่ ต่งตัง้ โดย
คณบดีตรวจประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ใหม่ และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ใหม่
รับทราบเพือ่ พัฒนาปรับปรุงการสอนต่อไป
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมประจาปีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ และกาหนดให้คณาจารย์ตอ้ งรับการ
อบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
(2) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มกี ารประชุมวิชาการเป็ นประจาทุกปี เพือ่ เป็ นเวทีในการนาเสนอ
ผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน และเพือ่ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการ
เรียนการสอนทัง้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
(3) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มกี จิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Management) ทัง้ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ในเรือ่ งเกีย่ วกับIเทคนิคการสอน การวิจยั และ
อื่นๆ ตลอดจนจัดให้มเี ว็บไซต์ KM เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการสะสมองค์ความรูใ้ น
เรือ่ งต่างๆ

(4) มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์
ทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุนการศึกษาต่อคณาจารย์เพือ่ เพิม่ คุณวุฒทิ างการศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ตารา และผลงานวิจยั
เพือ่ การเผยแพร่ และนาไปสูก่ ารเลือ่ นตาแหน่งทางวิชาการให้สงู ขึน้
(3) มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จดั ทาผลงานวิจยั เพือ่ เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และจัดทาบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
(4) มหาวิทยาลัยฯ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั และส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนจากภายนอก
(5) คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ เพิม่ พูน และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั นักวิชาการอื่นๆ
(6) คณะฯ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการด้านทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นประจาทุกปี เพือ่ เปิด
โอกาสให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้พฒ
ั นาความรูแ้ ละมีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์กบั นักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน
(7) คณะฯ สนับสนุนให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมในงานบริการวิชาการแก่สงั คม เพือ่ บูรณาการระหว่าง
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั กับงานบริการวิชาการ เพือ่ สร้างเสริม หรือเพิม่ พูน
ทักษะทางด้านการปฏิบตั กิ ารในวิชาชีพแก่คณาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1.1 ในการบริหารหลักสูตร จัดให้มคี ณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี
เป็ นผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ใิ ห้แก่อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
1.2 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผูบ้ ริหารของคณะฯและ
อาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
มีการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการต่างๆทีม่ กี ารใช้งบประมาณทุกปี การศึกษาโดยสอดคล้อง
กับแผน 5 ปี แผนการใช้งบประมาณรายปี ผา่ นการอนุ มตั จิ ากคณบดี และอธิการบดี โดยมีสานักบัญชีและ
การเงินเป็ นผูค้ วบคุม กากับและดูและการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
มหาวิท ยาลัย ฯ บริห ารจัด การอาคารเรีย นแบบรวมศูน ย์ โดยใช้ท รัพ ยากรการเรีย นการสอน
ส่วนกลางร่วมกัน มีสานักหอสมุดบริหารจัดการด้านหนังสือ ตารา สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลทีจ่ าเป็ น
ของแต่ละสาขาให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพียงพอกับจานวนนักศึกษา ส่วนคณะฯ/ภาควิชาฯ
บริหารจัดการด้านห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์เครือ่ งมือในห้องปฏิบตั กิ ารให้เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
(1) คณะฯ มีสาขาวิชาที่ม ีร ายวิช าต่า งๆ อยู่ในความรับ ผิดชอบ และมีผู้บ ริหารที่เกี่ย วข้อง คือ
หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ซึง่ เป็ นผูด้ าเนินการหลักในการรวบรวมความต้องการทรัพยากรการเรียนการ
สอนต่างๆ ผ่านการประชุมของภาควิชา/สาขาวิชา ซึ่งอาจารย์ประจาวิชามีส่วนร่วมในการเสนอความ
ต้องการผ่านการจัดทาแบบสรุปทบทวนการเรียนการสอน โดยเมื่อได้ขอ้ สรุปความต้องการทรัพยากรแล้ว
หัวหน้าสาขาวิชาหรือผูเ้ กีย่ วข้องจะจัดทาโครงการจัดหาทรัพยากรตามความต้องการและความจาเป็ นขึน้
และบรรจุโครงการเข้าไว้ในแผนดาเนินงานประจาปีต่อไป
(2) กรณีเ ป็ น ทรัพยากรการเรีย นรู้ป ระเภทเอกสาร ตารา หนัง สือ วารสาร หรือสื่อ การเรีย นรู้
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ สานักหอสมุดเป็ นผูด้ าเนินการสอบถามความต้องการจากอาจารย์ประจาวิชาโดยตรง
และทาการจัดตัง้ งบประมาณประจาปีไว้ทส่ี านักหอสมุดต่อไป
(3) กรณีทรัพยากรทีเ่ กีย่ วกับห้องเรียนและการเรียนแบบบรรยาย มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักงาน
อาคารและสถานที่ เป็ นผูด้ าเนินการจัดหาให้พอเพียงโดยประสานงานกับสานักทะเบียน และคณะฯ
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ จัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาทบทวนการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังจัดให้มแี ผนการประเมินความเสีย่ งประจาปี การศึกษาทุกปี การศึกษา โดยรวบรวมความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ผสู้ อน บุคลากร นักศึกษา และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มาเป็ นแนวทางในการ
ประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ รวมถึงความเพียงพอของทรัพยากรเพือ่ การศึกษาด้วย
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้ทุกคณะและภาควิชาจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรในแต่
ละปีการศึกษา โดยการรับอาจารย์ใหม่จะดาเนินการตามแผนอัตรากาลังทีว่ างไว้ในแต่ละปีการศึกษา และขอ

อนุมตั ติ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้ในระเบียบปฏิบตั งิ าการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร เพือ่ ให้ได้มาซึง่ บุคลากรที่
มีคุณภาพตามคุณสมบัตทิ ร่ี ะบุไว้ในใบกาหนดสมรรถนะ และเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ตามอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้คณาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะต้องทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ทีร่ บั ผิดชอบเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ต่อทีป่ ระชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระดับภาควิชา
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และเปิ ดโอกาสให้ค ณาจารย์เสนอความเห็นในทุกๆ เรื่อง รวมถึงเรื่อง
หลักสูตรและการเรียนการสอนด้วย โดยคณาจารย์สามารถให้ขอ้ เสนอแนะผ่านการประชุมคณะ/ภาควิชาซึง่
จัดขึน้ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
มหาวิท ยาลัย ฯ จัด ให้คณะ/ภาควิช าที่มีความจาเป็ น ต้องจัดจ้า งคณาจารย์พ ิเศษ เสนอรายชื่อ
คณาจารย์พเิ ศษเพือ่ ขออนุมตั ลิ ว่ งหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการ และอธิการบดี ตามลาดับ โดยสานักทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูด้ าเนินการแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้คณะ/ภาควิชา เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนอัตรากาลังสายสนับสนุ นรายปี และราย 5
ปี ตามความจาเป็ นต่อภาระงานของคณะ/ภาควิชา โดยกาหนดตาแหน่งงาน คุณลักษณะประจาตาแหน่ ง
และภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ (Job description) ซึง่ ต้องสอดคล้องกับตาแหน่งงาน และคุณลักษณะประจา
ตาแหน่งทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นผูด้ าเนินการหาความจาเป็ นของหลักสูตรฝึกอบรม
จากคณะ/ภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ และจัดทาแผนการฝึกอรมประจาปี โดยผูบ้ ริหารหน่วยงานระดับคณะ/
ภาควิชา/หน่วยงาน จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุ นรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กรณีเป็ นหลักสูตรเฉพาะ
สาขาวิชา คณะ/ภาควิชาเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมจัดส่งไปอบรมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยบรรจุไว้
ในแผนการดาเนินงานประจาปี และขอความเห็นชอบจากคณะและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาทีจ่ ดั อย่างทัวถึ
่ ง โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นที่
ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยมีรายชื่ออาจารย์ทป่ี รึกษา และเวลาปฏิบตั งิ านทีเ่ ว็บไซต์ของคณะฯ/
ภาควิชา และทีบ่ อร์ดประกาศของคณะ/ภาควิชา เพื่อทีน่ ักศึกษาจะได้สามารถนัดเวลาเข้าพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ จะมีตรู้ บั เรือ่ งร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามอาคารต่างๆ ทัว่ มหาวิทยัลยฯ เพือ่ การ
ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซึง่ นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ หรือให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่องต่างๆ ผ่านทางตู้รบั
เรื่อง หรือส่งเป็ น จดหมายก็ได้ มหาวิท ยาลัย ฯ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็ น ผู้
พิจารณาและดาเนิ น การเกี่ย วกับ เรื่องร้องเรีย นและข้อเสนอแนะ กรณีการอุ ท ธรณ์ ท่เี กี่ย วข้องกับ การ
ลงทะเบียน การเรียน ผลการเรีย น เป็ นต้น มหาวิท ยาลัย ฯคณะกรรมการวิช าการ เป็ น ผู้พจิ ารณาและ
ดาเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
นักศึกษายังสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในแบบประเมินผลการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา หรือเว็บไซต์ประเมินผลการเรียนการสอน โดยคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและ
ดาเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ สานักกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานซึง่ มหาวิทยาลัยฯ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดูแลนักศึกษา
เป็ นอีกแหล่งหนึ่งทีน่ กั ศึกษาสามารถอุทธรณ์ หรือให้ขอ้ เสนอแนะได้ หรืออาจเสนอแนะผ่านอาจารย์ประจา
อาจารย์ทป่ี รึกษา เจ้าหน้าที่ หรือ ผูบ้ ริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เช่นกัน
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
6.1 คณะฯ/ภาควิชา มีการสารวจและศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เป็ นระยะฯ เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยี
6.2 มหาวิทยาลัยฯ โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดาเนินการส่ง
แบบสอบถามให้แก่ผใู้ ช้บณ
ั ฑิต ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง เป็ นประจาทุกปี การศึกษา และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ จากแบบสอบถามโดยนาผลสรุปเข้าสูก่ ารประชุมทบทวนของ
ฝา่ ยบริหาร (Management review) ทัง้ ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอน และคุณลักษณะของบัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท งั ้ หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อ
ติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี

ดัชนี บง่ ชี้ผลการดาเนิ นงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการ
ประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ทีก่ าหนดในมคอ.3 & 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีทแ่ี ล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาได้รบั เงินเดือนเริม่ ต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ.
กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิ น และปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
(1) คณาจารย์แต่ละคนทบทวน/ประเมินการสอนตนเองเมื่อ สิน้ สุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
และระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงในการสอนครัง้ ต่อไป
(2) คณะฯ/ภาควิชาฯ จัดให้มกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิของแต่
ละ
์
รายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน
(3) คณะฯ /ภาควิชาฯ จัดให้ม ี peer evaluation โดยทีมผูร้ ว่ มสอนในกลุม่ วิชาเดียวกันและต่างกลุ่ม
วิชาเพือ่ ประเมินการสอน
1.2 การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกคนเมือ่ สิน้ สุดการสอนแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบ
ประเมินผลการเรียนการสอน หรือประเมินผ่านเว็บไซต์
(2) ผลการประเมินส่งให้คณบดี/หัวหน้ าภาควิชา และอาจารย์ผสู้ อน เพื่อปรับปรุงต่อไป โดยมี
การทบทวนในทีป่ ระชุมทบทวนของฝา่ ยบริหาร ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตามลาดับ
(3) คณบดี/หัวหน้าภาควิชา ประเมินการสอนของคณาจารย์ในสังกัด
(4) คณะฯ/ภาควิช าฯ รวบรวมผลการประเมิน ที่เ ป็ น ตามความต้อ งการในการปรับ ปรุ งทักษะ
การสอน และวางแผนการพัฒนา / ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิ ต
(1) แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ที่ป ระกอบด้วยตัวแทนของทุ กกลุ่มวิช า ตัวแทน
นักศึกษาปจั จุบนั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ย
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ
(3) ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปจั จุบนั ทุกชัน้ ปี และ
จากผูส้ าเร็จการศึกษาทีผ่ า่ นการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน่
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูป้ ระเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของนักศึกษา ผูส้ าเร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ ประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และ/หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ติด ตามบัณฑิตใหม่โดยการส ารวจและเก็บ ข้อ มูลจากนายจ้า ง และ/หรือ ผู้บ ังคับ บัญชา โดย
แบบสอบถาม

3. การประเมินผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน (ควรเป็ นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานผลการประเมิน และประเด็นทีจ่ าเป็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูท้ รงคุณวุฒอิ ่านหลักสูตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
เอกสารแนบ
(1) ภาคผนวก ก
(2) ภาคผนวก ข
(3) ภาคผนวก ค
(4) ภาคผนวก ง
(5) ภาคผนวก จ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คาอธิบายรายวิชา
ชือ่ -สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
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ภาคผนวก ข
คาอธิ บายรายวิ ชา

หมวดวิ ชาบังคับ
NETE 0501 ระเบียบวิ ธีวิจยั
3 (3-0-6)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิจยั อย่า งมีแบบแผน การฝึ กเขีย นงานวิจยั รวม
ศึกษาภาษาอังกฤษสาหรับงานวิจยั ฝึกฝนการวิจยั ในรูปแบบของการบรรยาย แสดงแนวคิด
งานวิจยั
หมายเหตุ วิชานี้เป็ นวิชาบังคับของแผน ก และเป็ นวิชาเลือกของแผน ข
NETE 0502 คณิ ตศาสตร์สาหรับวิ ศวกรรมเครือข่าย
3 (3-0-6)
(Mathematics for Network Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาคณิตศาสตร์ชนั ้ สูงทีจ่ าเป็ นสาหรับการศึกษาและวิจยั ในสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือข่าย เช่น Set Theory Mathematical Logic Finite State Machine รวมถึงหัวข้อทาง
สถิตสิ าหรับการวิจยั เป็ นต้น
หมายเหตุ วิชานี้เป็ นวิชาบังคับของแผน ก และเป็ นวิชาเลือกของแผน ข
NETE 0513 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิ ศวกรรมเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Programming for Network Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาขัน้ ตอนการออกแบบและการพัฒนาการโปรแกรมและโพรโทคอลสาหรับการ
ติดต่อสือ่ สารบนระบบเครือข่ายทีซพี ไี อพี การเขียนโปรแกรมติดต่อซ๊อกเก็ตแบบคอนเน็กชัน
โอเรียนเต็ดและคอนเน็กชันเลส การพัฒนาโปรแกรมไคลแอนต์/เซิร์ฟเวอร์ การทามัลติยูส
เซอร์ทงั ้ ในรูปแบบของอซิงโครนัสและเธรด การวิเคราะห์การทางานของโพรโทคอลและสร้าง
โครงสร้างข้อมูลของแพ็กเก็ตด้วยโปรแกรมดักจับข้อมูล การออกแบบโพรโทคอลเฉพาะงาน
เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการรับส่งและการสูญหายของข้อมูล รวมไป
ถึงเรียนรู้เครื่องมือและขัน้ ตอนในการพัฒนาโปรแกรมทั ง้ ในระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์และ
ยูนิกซ์
หมายเหตุ วิชานี้เป็ นวิชาบังคับของแผน ข และเป็ นวิชาเลือกของแผน ก

NETE 0520 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
3 (2-2-5)
(Data Communication and Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เนื้อหาวิชานี้ศกึ ษาสือ่ ทีใ่ ช้ระบบสือ่ สาร เช่น คลืน่ ไมโครเวฟ ใยแก้วนาแสง สายนา
สัญญาณประเภทต่าง ๆ หลักการสือ่ สารข้อมูล การส่งสัญญาณข้อมูลแบบต่างๆ รหัสข้อมู ล
มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมโยงอุปกรณ์สอ่ื สารข้อมูล โมเด็มเทคนิคการมอดูเลชัน
ของโมเด็ม โปรโตคอลและระบบอาณัติสญ
ั ญาณ การตรวจจับ ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
สัญญาณสือ่ สารข้อมูล ระบบและเทคนิคการมัลติเพล็กซ์สญ
ั ญาณ ระบบโครงข่ายบริการร่วม
ดิจ ิต อล พัฒ นาความเข้า ใจและการประยุ ก ต์ การสื่อ สารข้อ มูล ที่ส ามารถพบเห็น ได้ใ น
อุ ต สาหกรรม เรีย นรู้ถึง หลัก การและเทคนิ ค ของการสื่อ สารข้อ มูล เข้า ใจถึง เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต โดยศึกษา พืน้ ฐานการสือ่ สารโทรคมนาคมซึง่ รวมถึง การสือ่ สารข้อมูล เสียง รูป
และภาพ หลักการ โมเดล สถาปตั ยกรรม โพรโทคอล มาตรฐาน ต่างๆทีใ่ ช้ในการเชื่อมต่อ
ของเครือข่าย ลักษณะสาคัญของเครือข่ายแบบต่างๆ เช่นเครือข่ายท้องถิน่ เครือข่ายเมือง
และ เครือข่ายขนาดใหญ่ เครือข่ายไร้สาย รวมไปถึงการติดต่อระหว่างเครือข่าย
NETE 0521 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขัน้ สูง
3 (2-2-5)
(Advanced Internetworking Technologies)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาสถาป ตั ยกรรมของการเร้า ติ่งและ สวิท ช์ อัลกอริท่มึ โพรโทคอลสาหรับ
โครงข่ายการสวิทช์แบบแพ็คเก็ต ทัง้ ในรูปแบบของการติดต่อแบบไร้การเชื่อมต่อ และการ
ติดต่อแบบต้องการการเชื่อมต่อ ศึกษาการกาหนดตาแหน่ งขัน้ สูง เช่น CIDR VPN NAT
ศึกษาการทางานของเร้าติ้งโพรโทคอลแบบต่าง เช่น RIP, BGP OSPF IP บน ATM มัลติ
คาสเร้าติง้ โพรโทคอล
หมายเหตุ วิชานี้เป็ นวิชาบังคับของแผน ข และเป็ นวิชาเลือกของแผน ก
หมวดวิ ชาเลือก
NETE 0519 ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
3 (2-2-5)
(Computer Network Security)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาถึงวิทยาการเข้ารหัสลับชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใน
ปจั จุบนั รหัสลับแบบบล็อค รหัสลับแบบกระแสข้อมูล ฟงั ก์ชนั แฮช (Hash Function) การ
อนุญาตให้เข้าใช้ระบบ การเข้ารหัสลับเพือ่ ควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ ลายเซ็นดิจติ อล
(Digital Signature) การศึกษาถึงการป้องกันการเข้าเจาะระบบโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี วิชานี้ม ี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ให้นั ก ศึก ษาเข้า ใจถึง หลั ก การรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทัง้ ควบคุมป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากการ
ถูกเจาะระบบของผูไ้ ม่ประสงค์ดี การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยในแต่ละเลเยอร์ (Layer) ของ
โมเดลโอเอสไอ (OSI Model)
NETE 4620 การจัดการเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Network Management)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักการและทาความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการข้อมูลภายในระบบเครือข่าย
ศึกษาโพรโทคอลสาหรับการจัดการเครือข่ายต่างๆ เช่น SNMP, RMON ศึกษาเทคโนโลยี
สาหรับการจัดการเครือข่าย แนะนาวิธกี ารจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายที่มเี ครื่องลูก ข่ายที่
สามารถเคลื่อนที่ได้ และศึกษาการบริหารข้อมูลโดยใช้หลักการการสร้างแคช รวมไปถึง
เทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระจายข้อมูลบนเครือข่าย
NETE 4621 ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
(Telecommunication Networks)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กล่าวนาระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทีม่ ใี ช้อยู่ปจั จุบนั เครือข่ายโทรศัพท์พน้ื ฐาน
พืน้ ฐานเครื่อข่ายข้อมูล เครือข่าย ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น GSM GPRS CDMA
WCDMA ระบบ 3G และ 4G การสือ่ สารข้อมูลมัลติมเิ ดีย การเชือ่ มต่อเครือข่ายโทรคมนาคม
เข้าด้วยกัน
NETE 4622 การโปรแกรมอิ นเทอร์เน็ตและการประยุกต์โดยรูปแบบเว็บ
3 (2-2-5)
(Web-Based Application and Internet Programming)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0513 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย
ศึก ษาโครงสร้า งการโปรแกรมแบบซ็ อ คเก็ต โพรโทคอลของจดหมาย การ
โปรแกรมในรูปแบบเว็บ ทัง้ ทางด้านเครือ่ งแม่ขา่ ยและเครือ่ งลูกข่าย การรักษาความปลอดภัย
บนเว็บ ศึกษาทางด้านการประยุกต์บนเว็บ เช่นการให้บริการบนเว็บ ภาษามารค์อพั การ
จัดการเครือ่ งแม่ขา่ ยเว็บ
NETE 4624 การโปรแกรมอิ นเทอร์เน็ตขัน้ สูง
3 (2-2-5)
(Advanced Internet Programming)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0513 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิศวกรรมเครือข่าย

ศึกษาเพิม่ เติมจากเนื้อหาวิชาการโปรแกรมอินเทอร์เน็ต โดยเน้นทีเ่ ซอร์ฟเวอร์และ
โครงสร้างในระดับกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจสูธ่ ุรกิจ และรวมถึงการบูรณาการของข้อมูล
ซึ่งมาจากหลายแหล่ง การส่งข้อมูลผลลัพธ์ไปยังลูกค้า หลายส่วน หัวข้อจะรวมถึง จาวา
เซอร์ฟเวอร์เพจ เซอร์ฟเล็ต , จาวาดาต้าเบสคอนเนคติวติ ้ี จาวาเนมมิง่ แอนด์ไดเรกตอรี่
อินเตอร์เฟส และ เอ็นเตอร์ไพรส์จาวาบีน
NETE 4628 การวิ เคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Network Performance Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาพืน้ ฐานการวิเคราะห์สมรรถนะของเครือข่าย การสร้างแบบจาลองของทราฟ
ฟิ ก แบบจาลองคิวชนิดต่าง ๆ ในเครือข่าย การวิเคราะห์เวลาหน่ วงของระบบเครือข่าย
การวิเคราะห์ความผิดพลาดของการส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย รวมถึงวิธกี ารจาลองและ
การทดสอบระบบเครือข่ายในการใช้งานจริง
NETE 4629 การประยุกต์ระบบแบบกระจาย
3 (2-2-5)
(Distributed System Applications)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชานี้จะศึกษาระบบและการออกแบบระบบแบบกระจายที่ใช้ในการสร้างระบบ
ต่ า งๆผ่า นระบบเครือ ข่า ยขนาดใหญ่ ศึก ษาการหาเส้น ทางแบบพลวัต ร ระบบ Global
Namespace เทคนิคการจองทรัพยากร ระบบรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบ
ผูใ้ ช้งานแบบกระจาย ปญั ญาประดิษฐ์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย
NETE 4630 ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ขนั ้ สูง
3 (2-2-5)
และการนาไปปฏิ บตั ิ
(Advanced Computer Network Security and Implementation)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0519 ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชานี้ศกึ ษาความมันคงปลอดภั
่
ยในระบบเครือข่ายชัน้ สูงโดยที่เน้ น ทัง้ ทางด้า น
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ศึกษาแนวคิด และเทคนิคการเจาะระบบเครือข่าย โพรโทคอลทางด้า น
ความมันคงปลอดภั
่
ยในระบบเครือข่าย Public-key Infrastructure การออกแบบระบบ
เครือข่ายให้มคี วามมันคงปลอดภั
่
ย ความมันคงปลอดภั
่
ย ขัน้ สูงของระบบเครือข่ายไร้สาย
เทคนิคการเข้ารหัสลับขัน้ สูง Elliptic Curve Cryptography ระบบการตรวจสอบการเข้าใช้
ทรัพยากรในระบบผ่านทางระบบเครือข่าย

NETE 4631 ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่าย
3 (3-0-6)
(Networked Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดของการออกแบบ พัฒนาและใช้งานระบบสารสนสนเทศขัน้ สูงทีม่ กี าร
ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายเป็ นหลัก ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เทคโนโลยีเว็บ เว็บเซอร์วสิ
ศึกษาและเลือกใช้งานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสาหรับ ระบบสารสนเทศชนิ ดต่างๆ เช่น
Sensor Network, RFID Networks, Wireless and Mobile Networks เป็ นต้น เรียนรู้
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานรวมทัง้ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
NETE 4632 การบริ หารจัดการระบบขันสู
้ ง
3 (2-2-5)
(Advanced System Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ประเภทของระบบจัดการทางานของโปรแกรม, จุดมุง่ หมาย, ฟงั ก์ชนั ต่างๆ การใช้
งานและการจัดการระบบ, การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม, การซิงโครไนเซ
ชัน, บริเวณวิกฤต, เซมาฟอร์, การเข้าคิว, บับเฟอร์ของข้อมูล, การติดขัด, การจัดการกับ
โปรเซสเซอร์, การจัดการกับหน่วยความจา, การจัดการกับหน่วยอุปกรณ์อ่นื ๆ, การจัดการ
ไฟล์และการป้องกันระบบ ฝึกปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ตัง้ ค่าบริการ รวมทัง้ ใช้งานระบบปฏิบตั กิ าร
ชนิดต่างๆ เช่น วินโดวส์ (Windows) ลีนุกส์ (Linux) หรือยูนิกส์ (Unix) เป็ นต้น
NETE 4633 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Wireless and Mobile Networks)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึก ษาสถาป ตั ยกรรมของการสื่อ สารไร้ส าย เช่ น เครือ ข่า ยไร้ส ายในองค์ก ร
เครือ ข่า ยไร้ส ายขนาดใหญ่ และองค์ป ระกอบส าคัญ อื่น ๆ เช่ น โพรโทคอล มาตรฐาน
(802.11b/g/n, GPRS, Bluetooth) ทีใ่ ช้งานในปจั จุบนั และอนาคต นอกจากนัน้ ศึกษาลักษณะ
รูปแบบการสือ่ สารแบบไร้สายและเคลื่อนทีร่ วมถึงความเข้าใจการออกแบบระบบการสือ่ สาร
แบบไร้สายในลักษณะต่างๆ เช่น Mobile IP, Network Mobility (NEMO), Ad-Hoc Routing
NETE 4634 การออกแบบโพรโทคอลเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Network Protocol Design)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาหลักการออกแบบโพรโทคอลสาหรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายในแต่ละ
ในแต่ละเลเยอร์ (Layer) ของโมเดลโอเอสไอ (OSI Model) เรียนรูก้ ารทดสอบการใช้งานโดย
การจาลอง (Simulation) เรียนรูก้ ารประยุกต์เอาโพรโทคอลทีอ่ อกแบบไปใช้งานจริง
NETE 4635 การวิ เคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer Network Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาการทางานและคุณสมบัตขิ องสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
ขัน้ ตอนการออกแบบเครือข่าย การเก็บข้อมูลจากผูเ้ กีย่ วข้องและการประมวลผลข้อมูลเพือ่ ใช้
ในกระบวนการออกแบบ เทคนิคการออกแบบเครือข่ายเพื่อลดอัตราการชนกันของข้อมูล
(Collision) ลดปริม าณบรอดคาส (Broadcast) และเพิม่ ความมัน่ คงปลอดภัย ให้แ ก่ร ะบบ
เครือข่าย การตรวจสอบและประเมิณคุณภาพของเครือข่าย การวิเคราะห์ปริมาณและทิศ
ทางการไหลของข้อมูล เทคนิคการแบ่งไอพีแอดเดรสและการสร้างเส้นทางเดินข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้และวิเคราะห์ทรัพ ยากรเครื่องแม่ขา่ ย การเลือกใช้โพรโทคอลและ
วิธกี ารสาหรับการจัดการเครือ่ งแม่ขา่ ยและระบบเครือข่าย
NETE 4636 การตรวจสอบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer Network Audit)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาถึงมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยภายในองค์กร ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบและผูใ้ ช้ระบบ เช่น ISO27001, Cobit, ITIL เป็ นต้น การนาเอามาตรฐานทางด้านความ
มันคงไปบั
่
งคับใช้ภายในองค์กร ศึกษากรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วกับการใช้มาตรฐานต่างๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
NETE 4637 อาชญากรรมไซเบอร์และการพิ สจู น์ หลักฐานทางดิจิทลั
3 (2-2-5)
(Cybercrime and Digital Forensics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาลักษณะและชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ขัน้ ตอนการสืบ สวน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีศกึ ษาของการสืบสวนอาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์

NETE 4638 เครือข่ายเครื่องรับรู้
3 (2-2-5)
(Sensor Networks)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาพืน้ ฐานของการสือ่ สารผ่านเครือข่ายเครือ่ งรับรู้ ชนิดของเครือข่ายเครื่องรับรู้
ไร้สาย (Wireless Sensor Networks) เช่น Mobile Ad-hoc Networks, Vehicular Ad-hoc
Networks การประยุกต์ใช้เครือข่ายเครือ่ งรับรูใ้ นงานด้านต่างๆ ประเด็นทางด้านความมันคง
่
ปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายเครือ่ งรับรู้ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่ายเครือ่ งรับรู้
แนวโน้มเทคโนโลยีเครือข่ายเครือ่ งรับรูใ้ นอนาคต
NETE 4639 การจัดการโครงการขัน้ สูง
3 (3-0-6)
(Advanced Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
ศึกษาถึงการกาหนดเป้าหมายและวางแผนงานสาหรับโครงงาน การจัดโครงสร้าง
โครงงาน การแบ่งแยกงานและการกาหนดแผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ การควบคุม โครงงานให้เ ป็ น ไปตามขอบเขตและแผนงาน การวิเคราะห์ป ระเมิน
ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณาซอฟต์แวร์ในเชิงเทคนิค
การวิเคราะห์และวัดความก้าวหน้าของโครงการ การประสานงาน การควบคุมคุณภาพ การ
จัดทาเอกสารและการนาเสนอ การทาคูม่ อื ให้ผใู้ ช้ การปิดโครงงาน
NETE 4640 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ
3 (2-2-5)
(Ethical Hacking)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0519 ความมันคงปลอดภั
่
ยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาการวิเคราะห์และการประเมินความเสีย่ งของระบบสาระสนเทศ การตรวจหา
ช่องโหว่และจุดอ่อนในระบบโดยการเจาะระบบ การทา Penetration Testing ทัง้ แบบ BlackBox และ White-Box เพือ่ ประเมินความแข็งแกร่งของระบบ การประมวลข้อมูลและการสร้าง
รายงานจากการทดลองเจาะระบบ ศึกษากระบวนการสร้างความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันการ
โจมตีในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการปิ ดช่องโหว่ในระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน

NETE 4641 เครือข่ายสื่อประสม
3 (3-0-6)
(Multimedia Networking)
วิชาบังคับก่อน : NETE 0520 การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาพืน้ ฐานของเครือข่ายสือ่ ประสม การแสดงผลชนิดต่างๆ ข้อความ ภาพ เสียง
วีดโี อ การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย การบีบอัดข้อมูล สือ่ ประสม มาตรฐานของการสือ่ สารข้อมูล
สือ่ ประสมต่างๆ โพรโทคอลทีเ่ กีย่ วข้อง ชนิดของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เครือข่ายเอทีเอ็มบ
รอดแบนด์ เครือข่าย TCP/IP, TCP, UDP, RTP และ RTCP การส่งข้อมูลสือ่ ประสมผ่า
เครือข่ายไร้สาย
NETE 4642 สัมมนาเชิ งธุรกิ จสาหรับวิ ศวกรรมเครือข่าย
3 (3-0-6)
(Business Seminar for Network Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เป็ นวิชาทีอ่ ภิปรายถึงเทคโนโลยีทถ่ี ูกนามาใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้าน
ระบบเครือข่ายในปจั จุบนั รวมถึงอภิปรายถึงปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการดาเนินงานรวมทัง้
ั หา ลักษณะการเรีย นเป็ น การผสมผสานระหว่างการเชิญวิท ยากร
แนวทางการแก้ไขป ญ
ผูท้ รงคุณวุฒมิ าบรรยาย รวมทัง้ การอภิปรายกลุม่ ระหว่างนักศึกษา
NETE 4643 วิ ชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางวิ ศวกรรมเครือข่าย
3 (3-0-6)
(Selected Topics in Network Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เป็ นวิชาทีจ่ ดั ตามเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายขณะนัน้
NETE 4644 วิ ชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางความมันคงปลอดภั
่
ยของ
3 (2-2-5)
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์
(Selected Topics in Computer Network Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เป็ น วิช าที่จ ัด ตามเทคโนโลยีท างด้ า นความมัน่ คงปลอดภั ย ของเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ขณะนัน้
NETE 4645 วิ ชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางการจัดการเครือข่าย
3 (2-2-5)
(Selected Topics in Network Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เป็ นวิชาทีจ่ ดั ตามเทคโนโลยีทางด้านการจัดการเครือข่ายขณะนัน้

NETE 4646 วิ ชาเลือกหัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีเครือข่าย
3 (3-0-6)
(Selected Topics in Networking Technologies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
เป็ นวิชาทีจ่ ดั ตามเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายขณะนัน้
หมวดวิ ชาสัมมนา
NETE 1601 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
การศึกษาบทความงานวิจยั ของผู้อ่นื ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ โดยสอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ทต่ี อ้ งการจะทาในภาคการศึกษา และนาเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
NETE 1602 สัมมนา 2
2 (0-4-2)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน : NETE 1601 สัมมนา 1
การศึกษาบทความงานวิจยั ของผูอ้ ่นื ทีไ่ ด้ศกึ ษาเปรียบเทียบเพิม่ เติม โดยสอดคล้อง
กับ หัว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ท่ตี ้อ งการจะท าในภาคการศึก ษา รวมทัง้ ฝึ ก ฝนการน าเสนอแนว
ทางการทาวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา และนาเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
หมวดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์
NETE 1612 วิ ทยานิ พนธ์ 1
3 (3-0-6)
(Thesis I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
หมายเหตุ: สามารถโอนเป็ นวิชา NETE 1610 (การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1) โดยได้รบั
อนุญาตจากอาจารย์ทป่ี รึกษาและผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
นาเสนอแนวคิดของงานวิจยั ทีช่ ดั เจน เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารจัดทางานวิจยั ให้สมบูรณ์
โดยนาเสนอในรูปแบบของรายงานและ การบรรยายต่อคณะกรรมการ

NETE 1622 วิ ทยานิ พนธ์ 2
9 (9-0-18)
(Thesis II)
วิชาบังคับก่อน : NETE1612 วิทยานิพนธ์ 1
การจัดทางานวิจยั ให้สมบูรณ์ และนาเสนอในรูปแบบของรายงานและ การบรรยาย
ต่อคณะกรรมการ
หมวดวิ ชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
NETE 1610 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
3 (3-0-6)
(Independent Study I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
หมายเหตุ: สามารถโอนเป็ นวิชา NETE 1612 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I) โดยได้รบั อนุ ญาต
จากอาจารย์ทป่ี รึกษาและผูอ้ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
โครงงานพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายซึง่ นักศึกษาต้องใช้ความรูใ้ นเชิง
ทฤษฎีทไ่ี ด้ศกึ ษามานามาประยุกต์ใช้กบั งานจริง การนาเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
จะกระทาในรูปแบบของรายงานและการนาเสนอผ่านคณะกรรมการ
NETE 1620 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 2
3 (3-0-6)
(Independent Study II)
วิชาบังคับก่อน : NETE1610 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 1
เป็ น การท าโครงงานที่ต่ อ เนื่ อ งจาก NETE1610 ให้เ สร็จ สมบู ร ณ์ นั ก ศึก ษาจะต้อ งท า
รายงานเป็ นรูปเล่ม และมีการนาเสนอในลักษณะของการสัมมนาในช่วงปลายภาคการศึกษา

