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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555– 2559) ได้ระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่รวดเร็วและซับซ้อน ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกิจโลกที่ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสาคัญฐานะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมโลกอันใหม่ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะกลายมาเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขัน และพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังต่อไปนี้ คือ
1)
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน ในประเด็นที่ 1 นั้นได้มีการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นพลั งขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีความรู้ ความชานาญและมีทักษะ
เพื่อเป็นกาลังสาคัญให้กับประเทศชาติต่อไป ในส่วนประเด็นที่ 2 มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อม
รองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาช่วยสนับสนุน เช่น
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกั บสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552– 2556) ได้ประมวลไว้ในวัตถุประสงค์
และเป้ า หมายทางเศรษฐกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั น คื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด้านการศึกษาและฝึ กอบรม และการยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นับว่ามีความสาคัญและเป็นพื้นฐานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเนื่องจากเกี่ยวข้องหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรม
และช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป การผลิตบุคลากรที่ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงนับได้ว่ามีความสาคัญ ทั้งในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
หนึ่งซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันและสร้างความมั่นคงกับประเทศใน
ระยะยาวต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) ได้ระบุถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยไว้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยสังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีที่ควร
อนุรักษ์ไว้ ในขณะที่กระแสวัตถุนิยมกาลังหลั่งไหลเข้ามาทาให้ความมีน้าใจไมตรีลดลง การแข่งขันแย่งชิง
เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแนวโน้มประชากรสู งวัยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ประชากรวัยเด็กและแรงงานลดลง
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ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนี้เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมส่งผลต่อสภาพแปรปรวนของภูมิอากาศโลกซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชากรโลกในปัจจุบันและอนาคต
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้อง
คานึงถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้นอกเหนือจากการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จาเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
กันในสังคมส่งผลให้ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเสมอภาค โดยการน้อมนาปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งมาประยุ กต์ ใช้เพื่อ ให้ เป็ น ทรั พยากรบุค คลที่มี ทั้งความรู้ ความสามารถ มีความคิดวิเ คราะห์
สามารถที่จะบรูณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และคงไว้ซึ่งคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอก ทาให้ มีความจาเป็นต้องพัฒ นาหลั กสูตรในเชิงรุก
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
มีศักยภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านกาลังคนในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเช่น อุตสาหกรรม หรือการบริการ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงทางทักษะเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
12.1.2 มีการกาหนดตัว ชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเพื่อ ช่ว ยให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพทั้งทาง
มาตรฐาน สากล และมาตรฐานอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานในคุณวุฒิระดับปริญญาโท เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้
12.1.3 มีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอตามมาตรฐานของทางอุดมศึ กษา
และเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศและของสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครปฐม มีพันธกิจ และภารกิจหลั ก ในการผลิ ตบัณฑิต ที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดาริภายใต้ปณิธานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมพัฒนาองค์
ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การศึกษารวมไปถึงมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เปิ ดโอกาสทางการศึ กษาให้ กับ บัณ ฑิต ทั้ง สาขาที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง และสาขาอื่ น ๆ ให้ พัฒ นาความรู้ ค วามสามารถ และทัก ษะทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนาไปบูรณาการกับงานในองค์กรของตัว
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาหรื อน าองค์ความรู้ ที่ได้รั บไปบูร ณาการกับองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม หรื อภาครั ฐ เพื่อ ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการให้ บ ริการทางธุรกรรมหรือระบบงานต่า ง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการให้บริการตลอดจนให้สามารถรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันโดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของผู้
เข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
กลุ่ มวิช าปรั บ พื้น ฐาน รายวิช าภาษาอังกฤษในหลั กสู ตรนี้ เปิด สอนโดยคณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของทุก
คนไปแล้วในฐานะของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกสบายทั้งในชีวิตประจาวัน หรือใน
การประกอบธุรกิจ ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการในงานประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะที่ตอบสนอง
ทั้งรูป แบบเสี ย งและข้อมูลที่ ต้องการเพื่อทาให้ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ทางธุรกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
แต่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยังมีไม่มากนักถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
การได้เปรียบทางด้านการค้าหรือเศรษฐกิจนั้นจาเป็นต้องมีการพัฒ นาและมี การศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งทางภาคการผลิต และภาค
การบริ ก าร เพื่อ จะเป็ น สิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตน์ ที่มุ่ง
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะ ตามมาตรฐานสากล เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันและรับมือกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผนกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพ
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการสื่อสาร
และมีความสามารถในการแก้ปัญหา
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาการและวิชาชี
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การพัฒนามาตรฐาน
- พัฒนาหลักสูตรตรงตามเกณฑ์
หลักสูตรและการจัดการเรียน มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา
การสอน
(สกอ.)
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พื้นฐานของหลักสูตรระดับสากล
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
- ผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรทุก 1 ปี
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
- หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง

2. การพัฒนาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเรียน
การสอนและการเรียนรู้

- จานวนตารา สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
- จานวนโปรแกรม อุปกรณ์ เพื่อ
งานวิจัยต่าง ๆ
- จานวนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
และงานวิจัย
- จานวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง

3. การพัฒนามาตรฐาน
วิทยานิพนธ์และการให้
คาปรึกษา

4. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน

- จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
- โปรแกรม อุปกรณ์ เพื่องานวิจัย
ต่าง ๆ
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัย
- พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและการปฏิบัติการโดยการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
วิชาการ รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนา
วิทยาการใหม่ ๆ เสริมหลักสูตร
- จัดให้มีการสัมมนาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
โดยจัดให้มีการสัมมนาที่ปรึกษา
ปัญหาวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมสัมมนา
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

- ผลการประเมินการจัดสัมมนา
และผลการติดตาม
ความก้าวหน้าการทาวิจัยของ
นักศึกษา
- บันทึกการติดตามความ
ก้าวหน้าการให้คาปรึกษาและ
เป็นพี่เลี้ยงการทาวิจัย โครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

- สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริม - มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ให้ผู้สอนมีการทาวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริม
ให้ผู้สอนมีการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับชาติหรือนานาชาติเป็นที่
ยอมรับ
- จานวนการอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ระบบทวิ ภ าค ภาคการศึ ก ษาละ
15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม เรื่องกาหนดการเรียนการสอน แต่ละภาคการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ ปริ ญญาตรี สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หลักสูตรของสถาบันทีส่ านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2.2 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็น ผู้
พิจารณาอนุมัติให้เข้าศึกษาได้
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2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้าและระหว่างการศึกษา
เนื่ องจากหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศจาเป็นต้องมี
ความรู้ในระดับปริญญาตรี ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่มี คุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกาหนดและระหว่าง
การศึกษา จึงแก้ไขโดยกาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้กาหนด
เช่น รายวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 เปิดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
2.4.2 การลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
พิจารณายกเว้นการลงเรียนรายในวิชาที่นักศึกษามีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องในรายวิชาปรับพื้น นั้น
ๆ
2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ
และชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีการสอนเสริมที่จาเป็นในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

2556
30
30
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2557
2558
2559
30
30
60
30

30
30
60
30

2560

30
30
60
30

30
30
60
30

2559

2560

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

2.6 งบประมาณ
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการ
ค่าลงทะเบียน
รวม

2556

2557

ปีงบประมาณ
2558

1,500,000
1,500,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(1) แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
(2) หลักสูตรแผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก) หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า นบั ง คั บ ทั้ ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวน
15 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7336301
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Network Management
7336401
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
11

7336402
7336501
รหัสวิชา
7336502
7336503
7336504

รหัสวิชา
7336201
7336202

7336203

7336204
7336205

7336206

แบบจาลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
Information Modeling and Database System
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Research Methodology
ชื่อรายวิชา
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Seminar in Information Technology 1
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Seminar in Information Technology 2
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
Seminar in Information Technology 3
ข) หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
9
แผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
15
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อรายวิชา
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Information System Development and Software
Engineering
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
Information Technology for Logistic and Supply
Chain Management
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารสนเทศ
Information Assurance and Security Management
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารองค์การ
Information Technology and Organization
Management
การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการธุรกิจ
Electronic Transformation in Business Management
12

3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

7336207
7336208

7336209

7336302
7336303
7336304
7336305
7336403
7336404
7336405

7336406
7336407
7336505

การวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information Technology Governance and
Risk Management
การวางแผนและการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Planning and Strategic Competition in Information
Technology
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
ระบบคอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
Mobile and Wireless Computing Systems
เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
Advanced Telecommunications Technology
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Network Security
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database System
เหมืองข้อมูล
Data Mining
การจัดการสารสนเทศและความรู้ในองค์กร
Information and Knowledge Management in
Organization
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
Decision Support System and Business Intelligence
ระบบฐานความรู้
Knowledge-Based System
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Trends in Information Technology
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

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

ค) วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
7336506

7336507

แผน ก แบบ ก 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ข
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

น(ท-ป-ค)
12(0-0-36)

6(0-0-18)

ข้อกาหนดเฉพาะ
1. นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบจะต้ อ งมี ก ารปรั บ พื้ น ฐานรายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
2. นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด ผู้ที่มีความรู้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่
นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
7336101
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
Database System
7336102
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
7336103
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
7336104
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Algorithm and Computer Programming
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การใส่รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดรหัส
วิชา 7 หลักดังนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
เลขตัวที่ 1- 3
733 หมายถึง
เลขตัวที่ 5
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาที่เป็นพื้นฐาน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการองค์กร
กลุ่มวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้
กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย

3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336301
7336401
7336501

ชื่อรายวิชา
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
15

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336402
7336xxx
7336xxx
7336502

ชื่อรายวิชา
แบบจาลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336503
7336xxx
7336506

ชื่อรายวิชา
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ (1)
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
7 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336504
7336506

ชื่อรายวิชา
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิทยานิพนธ์ (2)
รวม

สรุป แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
9(3-0-27)
10 หน่วยกิต
15
9
12
36
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336301
7336401
7336501

ชื่อรายวิชา
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336402
7336xxx
7336xxx
7336502

ชื่อรายวิชา
แบบจาลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336503
7336xxx
7336xxx
7336507

ชื่อรายวิชา
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
รวม

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336504
7336xxx
7336507

ชื่อรายวิชา
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
รวม

17

น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-9)
7 หน่วยกิต

สรุป แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ
รวม

15
15
6
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก) หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336401

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ การจัดการข้อมูล
ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล เครือข่ายและความร่วมมือ ธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไร้สาย
ระบบแอปพลิเคชันและการประมวลผลทรานแซกชั่น ระบบเอ็นเตอร์ไพร์ซ ระบบสารสนเทศแบบโกลบอล
การจั ดการองค์ความรู้ ธุ รกิจเชิงอัจฉริ ยะเพื่อปรั บปรุงความสามารถขององค์กร ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ไอทีส าหรับองค์กร การนาระบบแอปพลิ เคชันเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร ความปลอดภัยในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อองค์กรและสังคม
7336502

สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 1
ประเด็นค้นคว้าที่น่าสนใจจากวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการนาเสนอ อภิป ราย ตอบข้อ
ซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงาน
7336503

สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 2
ประเด็นค้น คว้าที่น่ าสนใจทางเทคโนโลยีส ารสนเทศในปัจจุบัน หรือหัว ข้อที่สัมพันธ์กับ
วิทยานิพนธ์ การนาเสนออภิปราย ตอบข้อซักถามและสรุปประเด็นร่วมกัน
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น(ท-ป-ค)
สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 3
นาเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่าน
การสรุปเชิงวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน
7336301

การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Network Management
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เทคโนโลยี เว็บและเว็บเซอร์วิส เทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิ ว ติ้ ง และกริ ด คอมพิ ว ติ้ ง แอปพลิ เคชั น แบบเพีย ร์ทู เพี ยร์ แอปพลิ เ คชั่ น บนเครื อข่ ายไอพีก าร
ออกแบบและการจั ดการเครื อข่ ายไอพี การบริห ารเส้ นทางเครือข่า ยแบบไอพี การจั ดการและการ
ออกแบบเครือข่าย เครือข่ายไร้สายและการจัดการเครือข่ ายไร้สายความปลอดภัยบนเครือข่ายและการ
บริหารเครือข่าย
7336402

แบบจาลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Information Modeling and Database System
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรการวิเคราะห์ ปัญหาและความ
ต้องการระบบ โครงสร้ างการจัดเก็บ แบบจาลองสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล แนวคิ ดของการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงสัมพันธ์และพื้นฐานของภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง การออกแบบระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้สารสนเทศ
เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่จากงานวิจัยหรือวารสารวิชาการ
7336501

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Research Methodology
พัฒ นาการวิ จั ย ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและแนวโน้ มในอนาคตการเตรี ยมวิจั ยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐานการ
วิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ชื่อเรื่องการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย กา รออกแบบ
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ าง การออกแบบเครื่องมือวิ จัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล การออกแบบ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล แนวคิดและการออกแบบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นาเสนอผลวิจัยและรายงานการวิจัย

ข) หมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก
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7336201

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Project Management
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดการองค์กร การ
บริหารขอบเขต การบริหารเวลาการบริหารต้นทุน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการติดต่อสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง การบริหารและการจัดหาโครงการ ขั้นตอนการบริหาร
โครงการ การวางแผนการดาเนินการ การควบคุมและการปิดโครงการ และการนาเสนอสารสนเทศของ
โครงการกรณีศึกษาการบริหารและควบคุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
7336202

การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Information System Development and Software Engineering
การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ รูปแบบของการจัดการองค์กร รูปแบบการจัดการคน รูปแบบของแบบจาลอง รูปแบบ
การจัดการวิศวกรรม การพัฒนาทางด้านภายนอก เทคนิคที่ใช้การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคแบบ
องค์รวม เทคนิคแบบข้อมูล เทคนิคแบบขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
7336203

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
Management
บทบาทของโลจิส ติกส์ และการจัดการห่ว งโซ่อุปทาน การจัดหา และการผลิ ต ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการบริหารการขนส่ง การประยุกต์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวัด
สมรรถนะ ของโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานสาหรับองค์กรตัวอย่างซอฟต์แวร์โซลูชั นสาหรับโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กรณีศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ และการจัดห่วงโซ่อุปทานในองค์กร
7336204

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Assurance and Security Management
ความมั่ น คงของสารสนเทศในองค์ ก ร การก าหนดนโยบายจั ด การความมั่ น คงของ
สารสนเทศขององค์กร การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของการจัดการความมั่นคง
ของสารสนเทศการบริหารความปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหารการทางานทางกายภาพวงจรของ
ความปลอดภัยของสารสนเทศ แผนสารองฉุกเฉินการตระหนักรู้และการกระทาตามมาตรฐานของการ
จัดการความมั่นคงของสารสนเทศ การสนองตอบต่อเหตุการณ์และการรายงานผลการจัดการความ
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7336205

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารองค์การ
3(3-0-6)
Information Technology and Organization Management
โครงสร้ า งขององค์ ก ารประเภทขององค์ ก ารการปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ารให้ ทั น ต่ อ ยุ ค
โลกาภิวัฒน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองค์การในด้านต่างๆเช่นการเงินการ
บัญชีการสื่อสารภายในองค์การการตัดสินใจของผู้บริหาร กรณีศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริหารองค์การ
7336206

การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Electronic Transformation in Business Management
การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรม
การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับระบบงานในองค์กร สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ
ธุร กรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ แนวทางการพั ฒ นาขั้ นตอนการท างานและขบวนการของการทาธุ รกรรม
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ การย้ า ยระบบงานองค์ก รไปยั งการท าธุ รกรรมอิ เล็ กทรอนิก ส์ การจั ดการธุร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์และกรณีศึกษา การเตรียมกลยุทธ์และวางองค์ประกอบสาหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การเตรียมองค์กรสาหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7336207

การวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning
ระบบการวางแผนจั ด การทรั พ ยากรองค์ ก ร ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละระบบ
สารสนเทศสาหรับระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การปรับโครงสร้างสาหรับธุรกรรม การ
เลื อกใช้ระบบวางแผนจัดการทรั พยากรองค์กร การออกแบบระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร
การตัดสิ นใจในระบบ การวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการ
วางแผนจั ดการทรั พยากรองค์กรการดูแลรักษาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรธุรกิจเชิง
อัจฉริยะและการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร รูปแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างแอปพลิเคชันของการจัดการทรัพยาการองค์กร
7336208 ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Governance and Risk Management
ธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลด้านไอที การออกแบบธรรมา
ภิบาลด้านไอที การวัดผลธรรมาภิบาลด้านไอที การวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ยงในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
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7336209

การวางแผนและการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Planning and Strategic Competition in Information Technology
การวางแผนจั ดการกลยุ ท ธ์ใ นองค์กร แนวคิด ของกลยุ ทธ์ ทางธุรกิ จและกลยุทธ์ ทาง
สารสนเทศ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ส ารสนเทศ การประเมิ น สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
การกาหนดและออกแบบกลยุทธ์สารสนเทศเพื่อรองรับธุรกรรม การจัดการแอปพลิเคชันสารสนเทศ
การเตรียมองค์กรและทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารการลงทุนสาหรับระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การ
จัดการสารสนเทศสาหรับการจัดการองค์ความรู้ แอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศ
กรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
7336302

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Networks
การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์
เครื อข่าย การวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย และการบริห ารเครือข่ายที่มีประสิ ทธิภ าพ งานวิจัยการ
พัฒนาและออกแบบโพรโทคอลเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
7336305

ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Network Security
ความปลอดภัย บนเครื อข่าย หลักการเข้ารหัส แบบสมมาตรหลักการเข้ารหั สแบบกุญแจ
สาธารณะ หลักการพิสูจน์ตัวตนความปลอดภัยในระดับชั้นทรานสปอร์ต ความปลอดภัยบนเครือข่ายไอพี
การตรวจสอบผู้ บุ ก รุ ก และซอฟต์ แ วร์ บุ ก รุ ก การบริ ห ารความปลอดภัย เครื อข่ า ย จรรยาบรรณและ
กฎหมาย ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยด้านความปลอดภัยเครือข่าย
7336304

เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Telecommunications Technology
เทคโนโลยี โ ทรคมนาคมระบบโทรคมนาคมแบบเสี ยง ระบบสายสั ญญาณโทรคมนาคม
เครือข่ายบรอดแบรนด์ ระบบสัญญาณเซลลูลาร์ เทคโนโลยีการสื่อสารระบบเสียงผ่านโพรโทคอลไอพี
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมัลติ โพรโทคอลลาเบลสวิช ชิงและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเวอร์ช วลไพร
เวทเน็ตเวิร์ กกระบวนการธุรกรรมทางโทรคมนาคมกลยุทธ์ในการจัดการระบบโทรคมนาคม มาตรฐาน
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ระบบโทรคมนาคม ทิ ศ ทางและอนาคตของระบบเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม งานวิ จั ย ด้ านเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336303

ระบบคอมพิวเตอร์พกพาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
3(2-2-5)
Mobile and Wireless Computing Systems
ระบบเครือข่ายไร้สาย การพาณิชย์บนระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ และการทาธุรกรรม
ภาครั ฐ บนระบบเครื อ ข่า ยแบบเคลื่ อ นที่ เ ครื อข่ า ยไร้ส ายและอิ นเทอร์ เน็ ต โมบาย ไอพี ประเภทของ
เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายแบบส่วนตัวเครือข่ายไร้สายแบบท้องถิ่นเครือข่ายไร้สายแบบครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญ่ เครือข่ายไร้สายแบบระยะไกล ระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ระบบความปลอดภัยเครือข่ายไร้
สาย สถาปั ตยกรรมเครื อข่ายไร้ส าย การบริห ารจัดการเครือข่ายไร้ส าย และกรณีศึกษาการใช้ ระบบ
เครือข่ายไร้สายสาหรับองค์กร
7336403

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database System
ระบบฐานข้อ มูล และรู ป แบบเชิ งสั ม พัน ธ์ การก าหนดโครงสร้ างฐานข้ อมู ล การสร้า ง
แบบจ าลองความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งข้ อ มู ล กระบวนการจั ด ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบบรรทั ด ฐาน แนวคิ ด การ
ออกแบบฐานข้อมูลแบบตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลแบบกายภาพ กระบวนการค้นหาและการทา
ดัชนี การดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดการทรานแซกชั่น ของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบเชิงวัตถุ ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เอกซ์เอ็ม
แอล กับฐานข้อมูล ความปลอดภัยในฐานข้อมูล
7336407

ระบบฐานความรู้
3(3-0-6)
Knowledge-Based System
ระบบฐานความรู้ความต้องการฐานความรู้เพื่อทดแทนผู้เชี่ยวชาญการใช้ระบบฐานความรู้
เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการออกแบบระบบฐานความรู้การรวมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในระบบ
ฐานความรู้เทคนิควิธีการสร้างฐานความรู้จากข้อมูลการประยุกต์ใช้งานระบบฐานความรู้
7336405

การจัดการสารสนเทศและความรู้ในองค์กร
3(2-2-5)
Information and Knowledge Management in Organization
การจั ดการองค์ความรู้ ปรัช ญาและมุมมองของการจัดการองค์ความรู้ องค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ เครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับการจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรม
23

สาหรับการจัดการองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้สาหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336406

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Decision Support System and Business Intelligence
การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ในการจัดการสารสนเทศ การสร้างแบบจาลองในการ
ตัดสินใจ วิธีการและแนวคิดในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ในการจัดการ สารสนเทศ การวิเคราะห์
แบบจาลอง เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการสนับสนุนการตัดสินใจความรู้เบื้องต้น สาหรับธุรกิจอัจฉริยะ
ความจาเป็นของธุรกิจ อัจฉริยะขั้นตอนการทาธุรกิจ อัจฉริยะ เทคนิคการจัดการข้อมูลสาหรับ ธุรกิจเชิง
อัจฉริยะการประยุกต์ใช้การสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจเชิงอัจฉริยะสาหรับองค์กรประเด็นและความ
ท้าทายสาหรับธุรกิจอัจฉริยะทิศทางของธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาการสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจ
อัจฉริยะสาหรับองค์กร
7336404

การจัดการเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
เหมืองข้อมูล การประมวลผลก่อนการทาเหมืองข้อมูล การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล
เทคนิคการจาแนกข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของตัวจาแนก ต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคการเทียบเคียง
กับข้อมูลเพื่อนบ้าน เทคนิคการจาแนกโดยใช้แบบกฎของเบย์ เครือข่ายใยประสาทเทียม เทคนิคซับ
พอร์ตเวกเตอร์ เทคนิคกฎความสัมพันธ์ การจัดกลุ่มโดยวิธีเคมีนและวิธีลาดับชั้น เรียนรู้ ขอบเขตของการ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล การสร้างแบบจาลอง และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลสาหรับองค์กร

7336505

แนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Trends in Information Technology
ประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ค) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
7336506

3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
วิ จั ย ประเด็ น ปั ญ หาทางการจั ด การสารสนเทศหรื อ การจั ด การระบบสารสนเทศเป็ น
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การศึกษารายบุคคลที่แสดงให้เห็นความสามารถและจรรยาบรรณในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในสาขาวิชาภายใต้การควบคุมและการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
7336507

การค้นคว้าอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
ประเด็น ค้นคว้าเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการระบบสารสนเทศ
โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ข้อสรุป และนาผลการศึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานระบบสารสนเทศ ภายใต้การควบคุมและการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ง) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษา
ระดับบั ณฑิตศึกษา เทคนิ คการสื บค้น การอ่านและสรุปใจความส าคัญของเอกสารทางวิชาการจาก
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทาวิจัย การเขียนบทคัดย่องานวิจัยและบทความวิจัย

7336101

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
Database System
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และ
ระบบการจั ดการฐานข้อมูล การออกแบบในระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูล เชิงสั มพันธ์และ
เชิงวัตถุ ระบบจัดการฐานข้อมูล การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีใน
ปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลขององค์กร
7336102

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
หลักการระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร
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ข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบโอเอสไอและโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี ทฤษฏีการสื่อสารข้อมูล รูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย สัญญาณและการเข้ารหั ส เทคนิคการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล ดาต้าลิ งค์
เลเยอร์ การท ามั ล ติ เพล็ กซ์ เครื อข่ ายท้ องถิ่ น เครื อข่ ายระดั บกว้ าง เครื อข่ ายไร้ ส าย อิ นเทอร์ เน็ ต
โพรโทคอล ทรานสปอร์ตโพรโทคอล มัลติแคสโพรโทคอล แอปพลิเคชันในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบความ
ปลอดภัยในเครือข่าย
7336103 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของระบบ เครื่องมือและมาตรฐานการออกแบบระบบ การออกแบบแฟ้มข้อมูล ผลลัพธ์ ฐานข้อมูล
และการประมวลผลข้อมูล การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน
การประเมิ น ผลระบบงาน และการทาเอกสารระบบงาน ตลอดจนการประยุ กต์การวิ เคราะห์ และ
ออกแบบระบบเพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร
7336104

ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Algorithm and Computer Programming
หลักการ วิธีการ คานวณทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีการเขียนและการพั ฒนาโปรแกรม
การเขียนขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม ชนิดของข้อมูล การเขียนผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้า การเขียนโปรแกรมย่อย
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

1

อาจารย์ ดร.บรรณทัศน์ สร้อยระย้า
3-7105-00555-051

2

อาจารย์ ดร.ภรัณยา อามฤครัตน์
3-7007-00175-171

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้า
พระนครเหนือ
M.Sc. (Information Technology)
Assumption University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้า
พระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
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ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

3

อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
3-4807-00666-061

4

อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบลู ย์ชัย
3-1015-01471-426

5

อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
3-7002-00245-579

ตาแหน่ง

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้า
พระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้า
พระนครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ Ph.D. (Computer Science)
Edith Cowan University, Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว
อาจารย์ ดร.บรรณทัศน์ สร้อยระย้า
3-7105-00555-051

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าพระ
นครเหนือ
M.Sc. (Information Technology)
Assumption University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
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ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา
2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม-เกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าพระ
นครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าพระ
นครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร

2

อาจารย์ ดร.ภรัณยา อามฤครัตน์
3-7007-00175-171

3

อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
3-4807-00666-061

4

อาจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบลู ย์ชัย
3-1015-01471-426

อาจารย์ Ph.D. (Computer Science)

อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม
3-7002-00245-579

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

5

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา

Edith Cowan University, Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา
2556

28

2557

2558

255
9

ลาดับ
1

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัว

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

รองศาสตรา จารย์ ดร.พยุ ง
รอง
Ph.D. (Electrical Engineering)
มีสัจ
ศาสตราจารย์ Oklahoma State University, USA
M.S. (Electrical Engineering)
Oklahoma State University, USA
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม-เกล้าพระนคร
เหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช
ผู้ช่วย
Ph.D. (System Information
ประชุมรักษ์
ศาสตราจารย์ Engineering)
KagoshimaUniversity, Japan
M.Sc. (Computer Graphics and
Virtual Environment)
The University of Hull, UK
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคา
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ-นคร
เหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ-นคร
เหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ดร.ภัทรวุฒิ แสงศิริ
นักวิจัย
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ-นคร
เหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้า-คุณ
ทหารลาดกระบัง
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม

หมวดที่ 4
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ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปีการศึกษา
2556

2557

2558

255
9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทักษะการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์
สังเคราะห์

2. ทักษะการพัฒนา ด้านงานวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม

3. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งเสริมให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงการ
เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติเพื่อก้าวทันความรู้และวิทยาการสมัยใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้ง
สรุปเป็นรายงานที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกมาอย่างเป็นระบบ
มี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนาไปประยุกต์ใช้งาน หรือ
โจทย์ ง านวิ จั ย จากท้ อ งถิ่ น ภาคบริ ก าร ภาค
การเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการฝึ ก
เทคนิค และกระบวนการวิจัยที่นาไปใช้จริง นาเสนอ
ตัวอย่างผลงานวิจัย
มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีภาวะผู้นาทางความคิด กล้าแสดงออก
มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
ปลูกฝังความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการทางานที่
ได้ รั บ มอบหมายและการค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินั ย ตรงต่ อเวลารั บ ผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
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ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางด้านสารสนเทศตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมี
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ
(2) กาหนดกฎระเบียบในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงต่อเวลา
และแต่งกายอย่างเหมาะสม
(3) สอนและให้ กรณีศึกษาเพื่อให้นักศึ กษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิช าการและ
วิชาชีพ ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในข้อมูลหรือส่วนหนึ่งในผลงานของผู้อื่น
ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริ ตทั้งต่อตนเองและสั งคมจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มีความ
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน นาเสนอผลงานหน้าห้องเรียนและอภิปราย
โดยตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผู้อื่น
(5) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมการมอบหมายงานให้นักศึกษานาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน เพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ การวิจัยและการทางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การส่งงานที่มอบหมาย
ตามกาหนดเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนาเสนอของนักศึกษาที่ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องไม่ ละเมิดสิทธิ
หรือผลงานของผู้อื่น
(4) ประเมินการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นจากการถามตอบปัญหาระหว่าง
การอภิป รายในชั้น เรี ย นหรื อการสั มมนาตลอดจนการพิจารณาอภิปรายในประเด็นที่เป็น ปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
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2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ความรู้ และความเข้า ใจทางคณิตศาสตร์ และทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี การประยุกต์
และทางปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและลึกซึ้งในวิชาชีพ
(3) มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ และให้ศึกษาถึงระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบปฏิบัติการ
(3) การสอบกลางภาคเรียน/การสอบปลายภาคเรียน
(4) รายงาน การนาเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา
(5) ประเมิ น จากทั ก ษะในการน าความรู้ ม าใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาระหว่ า งท างานวิ จั ย
ประเมินจากผลงานที่นาเสนอในการประชุมวิชาการหรือได้รับการตีพิมพ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจิ น ตนาการและความยื ดหยุ่น ในการปรับใช้อ งค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้องอย่างเหมาะสม
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สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา
(2) การท ารายงานกรณี ศึ ก ษาที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ใช้ ค วามรู้ ม าแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ อย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
(4) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง และฝึกแก้ไขปัญหาในการทาวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
รายงาน และการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์
(2) ประเมิน จากการสั มมนาวิช าการ การตอบคาถามปากเปล่ าจากการนาเสนอโดย
พิจารณาจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
(3) ประเมินจากการสอบ โดยใช้ข้อสอบที่มีการวัดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการ
แก้ปัญหา
(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ ความช่วยเหลื อและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
จัดการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานร่วมกัน การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือการค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเป็นผู้นา
(3) สามารถปรั บ ตัว เข้ากับสถานการณ์และวัฒ นธรรมองค์กรที่ไปปฏิบั ติงานได้เป็น อย่างดี
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการทางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในทารายงานกลุ่ม
ผลงานกลุ่ม การนาเสนอ ความสมบูรณ์ของงาน และความสัมพันธ์ภายในกลุ่มทางานการให้ความร่วมมือ
ในการทางาน
(2) ประเมิน จากความรู้ สึ ก ของนั กศึ กษาที่ ทางานร่ ว มกัน โดยใช้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือในการทางานเป็นกลุ่ม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ในด้าน
การปรับตัวและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพู ด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานหรือนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การสัมมนา
โดยให้นักศึกษาใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) สนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(3) กาหนดให้งานที่มอบหมาย เช่น การเขียนรายงานสัมมนา ต้องมีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลอ้างอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
(4) เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรายงาน การค้นคว้า รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
(3) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช้
(4) ประเมินจากความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรมจริยธรรม
3.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม
3.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
3.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางด้านสารสนเทศ
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2 ความรู้
3.2.1 มีค วามรู้ แ ละความเข้ าใจทางคณิต ศาสตร์ และทางเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 สามารถวิเคราะห์ แ ละแก้ไขปัญหา ด้ ว ยวิธีก ารที่ เหมาะสมรวมถึ งการประยุก ต์ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้

3.3 ทักษะทางปัญญา
3.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
3.4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
3.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
3.4.4 รู้จั กบทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิ ดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ตามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3.4.5 มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
3.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3.5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
3.5.5 สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพ
ใน
สาขาทีเ่ กี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 4 5
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
7336201 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336202 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7336203 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อปุ ทาน
7336204 การจัดการความมั่นคงและ
ความปลอดภัยสารสนเทศ
7336205 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารองค์การ
7336206 การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกส์ในการ
บริหารจัดการธุรกิจ
7336207 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
7336208 ธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
7336209 การวางแผนและการแข่งขัน

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
4

1

2

3
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
4

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 4 5

เชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

7336301 การจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
7336302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง
7336303 ระบบคอมพิวเตอร์พกพาและ
เครือข่ายไร้สาย
7336304 เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
7336305 ความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
4

1

1

2

3

4

1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 3 4
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7336401 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336402 แบบจาลองสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล
7336403 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
7336407 ระบบฐานความรู้
7336406 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
และธุรกิจอัจฉริยะ
7336405 การจัดการสารสนเทศและองค์
ความรู้ในองค์กร

               

 





 

               

 





 

               

 





 

               

 





 

               

 





 

               

 





 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
7336404 การจัดการเหมืองข้อมูลและ
การค้นพบองค์ความรู้
7336501 ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336502 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
7336503 สัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
7336505 เรื่องเฉพาะด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7336506 วิทยานิพนธ์
7336507 การค้นคว้าอิสระ

2

3

4

1

1

2

1

1

2

3
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3

4

1

1

2

3

4

4

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาและการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ทยาลั ย ที่ จ ะต้ อ งทาความเข้า ใจตรงกั นทั้ ง มหาวิ ทยาลั ย และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาวัดโดยใช้คะแนนสอบของนักศึกษา และความเหมาะสม
ของข้ อ สอบให้ เ ป็ น ไปตามแผนการสอนและมี ก ารประเมิ น ข้ อ สอบ โดยมี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พิจารณา
2.1.3 การประเมิน ผลวิทยานิ พนธ์ โดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทาโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 3 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนาผลการทวนสอบ
ที่ได้มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรซึ่งจะดาเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
2.2.1 สภาวะการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา ประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของ
ผู้สาเร็จการศึกษาในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการที่ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการ
ส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และเข้าทางานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
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2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสาเร็จการศึกษาได้
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
3.3 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3.4 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรียนไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า
3.5 สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.6 สอบผ่านวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการหรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
3.7 สอบผ่านการค้นคว้าอิสระ
แผน ข นักศึกษาที่เลือกแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับให้ครบ 15 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หลังจากนั้นนักศึกษาเลือกหัวการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขออนุมัติสอบหัวข้อและเมื่อทาการศึกษาเสร็จแล้วจะต้องสอบให้ผ่านจึงจะได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร
ได้

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
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1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ที่เข้าใหม่ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตรที่สอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
บริหารหลักสูตรในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยกาหนดระบบกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้มีการกาหนดตัว
บ่งชี้หลักและเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
1.2 มีรายละเอีย ดของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
1.3 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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1.4 จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
1.6 มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปีผ่านมา
1.7 อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการเรียนการสอน
1.8 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.9 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1.10 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อคุณภาพของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ
เกี่ยวกับบุคลากรและงบลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ส่วนหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะ
ขอรับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 อาคารสถานที่
การจั ด การเรี ย นการสอนใช้ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยอาคารเรี ย นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
ประกอบด้วย
(1) อาคารสานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2) วัสดุอุปกรณ์การสอน
สานักงานบัณฑิตศึกษา และฝ่ายโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย มีอุปกรณ์การสอน
ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
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2) เครื่องฉายภาพทึบแสง
3) คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต
4) เครื่องบันทึกและฉายวีดิทัศน์
5) โทรทัศน์สี
6) เทปบันทึกเสียง
2.2.2 ทรัพยากรเพื่อการค้นคว้าและแหล่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง และได้จัดให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สาหรับการสืบค้น ดังนี้
(1) สื บ ค้น จากเว็บ ไซต์ ของส านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก
(2) eBook CRC Net Base
(3) eBookจากระบบ OCLCNetlibrary
(4) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thai LIS Digital Collection
(5) ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลมติชน
(6) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานวน 6 ฐาน
1) ฐานข้อมูล ACM Digital Library (Association for Computer Machinery)
เข้าใช้ที่ http://portal.acm.org
2) ฐานข้อมูล H.W. Wilson (Full Text)
เข้าใช้ที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com
3) ฐานข้อมูล Springer Link
เข้าใช้ที่ http://www.springerlink.com
4) ฐานข้อมูล ISI Web of Science
เข้าใช้ที่ http://portal15.isiknowledge.com
5) ฐานข้อมูล Ebsco
เข้าใช้ที่ http://web.ebscohost.com
6) ฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations
เข้าใช้ที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานบัณฑิตศึกษาและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ ตารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยการประสาน การ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น อาทิ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ
3 มิติ เป็นต้น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จ ะทาให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามหลั ก สู ตร และได้บัณฑิ ตเป็น ไปตามคุณลั กษณะ
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2549 และข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ว่าด้ว ยการบริห ารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือการทาวิจัยสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
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ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเชิงวิชาการทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
และมีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้อ งการกาลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สารวจความต้องการ
ศึกษาต่อ เพื่อ เป็ น ข้อ มูล ในการพั ฒ นาหลั ก สู ตร และนอกจากนี้ จะมีการวิจั ยประเมินติ ดตามคุณ ภาพ
มหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ปีที่
1 2
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ  
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ  
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่
1 2
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการเรียน 
การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่
กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษาจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมดาเนินการโดยบุคคล 3 ฝ่าย ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษา ได้แก่ ประเมินพัฒ นาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ผลงานของนั กศึกษาที่สามารถวัดเป็ นรูปธรรมได้ อาทิ จานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ พิ เ ศษและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางการศึกษา
2.3 โดยผู้บริ หารสถานศึกษา และ/หรื อผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียอื่ น ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ของมหาบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อ มีการดาเนินการครบ 10 ข้อ
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละ
รายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทาทุก 3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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