หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบัน
คณะ

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
: Master of Science Program in Information Technology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ(ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ(อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology)
M.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556
สภาวิชาการเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร อมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในป
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ผูจัดการโครงการหรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักวิจัยระบบสารสนเทศ
8.3 นักพัฒนาระบบหรือนักวิเคราะหระบบ
8.4 นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
8.5 อาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษาหรือที่เกี่ยวของ
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9. ชื่ อ เลขประจํ า ตั วบั ต รประชาชน ตํ า แหนง และคุณ วุ ฒิการศึกษาของอาจารยผูรั บผิด ชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

1

อาจารย ดร.บรรณทัศน สรอยระยา
3-7105-00555-051

อาจารย

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
M.Sc. (Information Technology)
Assumption University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร
Ph.D. (Computer Science)
Edith Cowan University, Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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อาจารย ดร.ภรัณยา อํามฤครัตน
3-7007-00175-171

อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
3-4807-00666-061

อาจารย ดร.สุวิมล มรรควิบลู ยชัย
3-1015-01471-426

อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
3-7002-00245-579

อาจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย
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วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2546
2537
2554
2549
2539
2553
2546
2544
2546
2538
2534

2551
2544
2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555– 2559) ไดระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่รวดเร็วและซับซอน ตลอดจนการปรับตัวเขาสู
เศรษฐกิจโลกที่ภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศอาเซียนมีความสําคัญฐานะเปนศูนยกลางการผลิตสินคา
อุ ต สาหกรรมโลกอั น ใหม ซึ่ งความก าวหนา ทางเทคโนโลยีจ ะกลายมาเป น สว นสํา คั ญ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวยใหประเทศสามารถแขงขัน และ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาและยั่งยืนไดเปนอยางดี
การเป ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น มี ค วาม
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ดังตอไปนี้ คือ
1) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 2) ยุทธศาสตรการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเด็นที่ 1 นั้นไดมีการมุงเนนเรื่องการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใชเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุงเนนเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งชวยใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศใหมีความรู ความชํานาญและมี
ทักษะเพื่อเปนกําลังสําคัญใหกับประเทศชาติตอไป ในสวนประเด็นที่ 2 มุงเนนในเรื่องการเตรียมความ
พร อมรองรับ กั บ ภัย พิ บั ติทางธรรมชาติโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขามาชว ย
สนับสนุน เชนเรื่องการพัฒนาระบบฐานขอมูล หรือการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) และแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552– 2556) ไดประมวลไวในวัตถุประสงค
และเป า หมายทางเศรษฐกิ จ ที่ ส อดคลองกัน คือ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานการศึ กษาและฝ กอบรม และการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวามีความสําคัญและเปนพื้นฐานในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเนื่องจากเกี่ยวของหลายสวนไมวาจะเปน ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรม
และชวยใหประเทศมีการพัฒนากาวหนาตอไป การผลิตบุคลากรที่ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงนับไดวามีความสําคัญทั้งในการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน
หนึ่งซึ่งจะสงผลในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนและสามารถแขงขันและสรางความมั่นคงกับประเทศ
ในระยะยาวตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) ไดระบุถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทยไวมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยสังคมไทยมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ทีค่ วรอนุรักษไว ในขณะที่กระแสวัตถุนิยมกําลังหลั่งไหลเขามาทําใหความมีน้ําใจไมตรีลดลง การแขงขัน
แยงชิงเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแนวโนมประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ประชากรวัยเด็กและแรงงาน
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ลดลงกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนี้เรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยไม
คํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมสงผลตอสภาพแปรปรวนของภูมิอากาศโลกซึ่งมี
ผลกระทบตอประชากรโลกในปจจุบันและอนาคต
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ป ญ หาและผลกระทบต า ง ๆ เหล า นี้ น อกเหนื อ จากการให ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีจําเปนตองปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
ความเทาเทียมกันในสังคมสงผลใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขความเสมอภาค โดยการนอมนํา
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุ กตใชเพื่อใหเปน ทรัพยากรบุคคลที่มีทั้งความรู ความสามารถ มี
ความคิดวิเคราะห สามารถที่จะบรูณาการองคความรูตาง ๆ เขาดวยกัน และคงไวซึ่งคุณธรรม และ
จริยธรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณปจจุบัน
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม โดยการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีศักยภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศนที่กวางไกล ในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะ
งาน ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
12.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของประเทศดานกําลังคนในภาคสวนที่
เกี่ ย วข อ งเช น อุ ต สาหกรรม หรื อ การบริ ก าร นอกจากนี้ ยั ง มุ ง เน น การปรั บ ปรุ ง ทางทั ก ษะเพื่ อ ให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
12.1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานเพื่อชวยใหการจัดการศึกษามีคุณภาพทั้งทาง
มาตรฐาน สากล และมาตรฐานอุ ดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานในคุณ วุฒิร ะดับ ปริญ ญาโท เพื่อให
สามารถแขงขันกับกลุมประเทศอาเซียนได
12.1.3 มีการปรับปรุงรายวิชาใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอตามมาตรฐานของทางอุดมศึกษา
และเพื่อใหทันตอการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศและของสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพันธกิจ และภารกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู
คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทองถิ่น สูมาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการ
พระราชดําริภายใตปณิธานการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรมพัฒนาองค
ความรู ภูมิปญญาสูสากล ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณการศึกษารวมไปถึงมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณในดานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับ บัณฑิตทั้งสาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
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สารสนเทศโดยตรง และสาขาอื่ น ๆ ใหพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงเนนการสงเสริมใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีเพื่อนําไปบูรณาการกับงานในองคกรของ
ตัวผูสําเร็จการศึกษาหรือนําองคความรูที่ไดรับไปบูรณาการกับองคกรทองถิ่นไมวาจะเปนเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม หรือภาครัฐเพื่อปรับปรุงรูปแบบการใหบริการทางธุร กรรมหรือระบบงานตาง ๆ ให มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองตอการใหบริการตลอดจนใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใน
ปจจุบันโดยคํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อนําความรูไปปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของ
ผูเขารับการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
กลุมวิช าปรับพื้นฐาน รายวิช าภาษาอังกฤษในหลักสูตรนี้ เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อนําองคความรูจากทองถิ่นสูสากล
1.2 ความสําคัญ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของ
ทุกคนไปแลวในฐานะของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายทั้งในชีวิตประจําวัน
หรือในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ความรูความเขาใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการในงานประเภทตาง ๆ ไดเปนอยางดี เชน การใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบอัจฉริยะที่
ตอบสนองทั้งรูปแบบเสียงและขอมูลที่ตองการเพื่อทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกรรมตาง ๆ
เปนตน แตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยยังมีไมมากนักถาเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่พัฒนาแลวการไดเปรียบทางดานการคาหรือเศรษฐกิจนั้นจําเปนตองมีการพัฒนาและมีการศึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นไป ไมวาจะเปนการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งทางภาคการ
ผลิต และภาคการบริการ เพื่อจะเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศตาง ๆ ไดโดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิ
วัตน ที่มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถเพื่อรองรับการแขงขันและรับมือกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวางแผนกลยุทธ
เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพ
1.3.3 เพื่ อผลิ ตมหาบั ณฑิตใหเปน ผูนําทางเทคโนโลยีส ารสนเทศมีความสามารถในการ
สื่อสารและมีความสามารถในการแกปญหา
1.3.4 เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ให มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาการและวิชาชี
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรตรงตามเกณฑ
1. การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรียน มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา
(สกอ.)
การสอน
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
พื้นฐานของหลักสูตรระดับสากล
- ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ทุก 5 ป
2. การพัฒนาทรัพยากรและ
แหลงการเรียนรูเพื่อการเรียน
การสอนและการเรียนรู

3. การพัฒนามาตรฐาน
วิทยานิพนธและการให
คําปรึกษา

4. การพัฒนาอาจารยผูสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผานเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.
- ผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรทุก 1 ป
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนและ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
- หลักสูตรที่ผานการปรับปรุง
- จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรูทั้ง - จํานวนตํารา สื่อสิ่งพิมพ
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสดานการวิจัยเพื่อ
อิเล็กทรอนิกสดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและงานวิจัยที่
พัฒนาการเรียนรูและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
- จํานวนโปรแกรม อุปกรณ
- โปรแกรม อุปกรณ เพื่องานวิจัย เพื่องานวิจัยตาง ๆ
ตาง ๆ
- จํานวนฐานขอมูลวิทยานิพนธ
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธและ
และงานวิจัย
งานวิจัย
- จํานวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาปละ 1 ครั้ง
- พัฒนานักศึกษาทั้งทางดาน
วิชาการและการปฏิบัติการโดยการ
สงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนา
วิชาการ รวมทั้งการจัดอบรม
พัฒนาวิทยาการใหม ๆ เสริม
หลักสูตร
- จัดใหมีการสัมมนาการวิจัยเพื่อ - ผลการประเมินการจัดสัมมนา
พัฒนาการเรียนรูและงานวิจัยอื่นที่ และผลการติดตาม
ความกาวหนาการทําวิจัยของ
เกี่ยวของ
- พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย นักศึกษา
- บันทึกการติดตามความ
โดยจัดใหมีการสัมมนาที่ปรึกษา
กาวหนาการใหคําปรึกษาและ
ปญหาวิจัย รวมทั้งสงเสริมให
อาจารยที่ปรึกษาเขารวมสัมมนา เปนพี่เลี้ยงการทําวิจัย โครงการ
สัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิจัย
การวิจัยอยางตอเนื่อง
- สนับสนุนงบประมาณและ
สงเสริมใหผูสอนมีการทําวิจัยเพื่อ
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- มีการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติเปนที่

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
ตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- สนับสนุนงบประมาณและ
สงเสริมใหผูสอนมีการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ยอมรับ
- จํานวนการอบรมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาที่ ใช ใ นการจั ดการเรีย นการสอนเป น ระบบทวิ ภ าค ภาคการศึ ก ษาละ
15 สัปดาห ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
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วันและเวลาในการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องกําหนดการเรียนการสอน แตละภาคการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของจาก
หลักสูตรของสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2.2 ในกรณีที่ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 2.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ผูพิจารณาอนุมัติใหเขาศึกษาได
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขาและระหวางการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมี
ความรูในระดับปริญญาตรี ปญหาของนักศึกษาแรกเขาที่มีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดและระหวาง
การศึกษา จึงแกไขโดยกําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกําหนด
เชน รายวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 เปดรายวิชาปรับพื้นฐานทางการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
2.4.2 การลงเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานใหอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
พิจารณายกเวนการลงเรียนรายในวิชาที่นักศึกษามีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของในรายวิชาปรับพื้น
นั้น ๆ
2.4.3 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ
และชีวิตสวนตัว รวมถึงมีการสอนเสริมที่จําเปนในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2

รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2556
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
30
30
60
30

2.6 งบประมาณ
2.6.1 งบประมาณรายรับ
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30
30
60
30

30
30
60
30

2560
30
30
60
30

รายการ
คาลงทะเบียน
รวม

2556

1,500,000
1,500,000

2557

3,000,000
3,000,000

ปงบประมาณ
2558
3,000,000
3,000,000

2559

3,000,000
3,000,000

2560

3,000,000
3,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย
รายการ
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมขอ 3.)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
5. คาพัฒนาวิชาการ
6. คาประชาสัมพันธ
ข. งบลงทุน
1. ครุภัณฑ
รวม (ก) + (ข)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2558
2559

2556

2557

2560

244,000
240,000
240,000
120,000
30,000

332,000
240,000
480,000
300,000
-

332,000
240,000
480,000
300,000
-

332,000
240,000
480,000
300,000
-

332,000
240,000
480,000
300,000
-

100,000
970,000
32,333

150,000
1,506,000
25,100

150,000
1,506,000
25,100

150,000
1,506,000
25,100

150,000
1,506,000
25,100

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(1) แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
(2) แผน ข ทําการคนควาอิสระ
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จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
(2) หลักสูตรแผน ข ทําการคนควาอิสระ
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การคนควาอิสระ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)

36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก) หมวดวิ ช าเฉพาะด า นบั งคั บ ทั้ ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จํ า นวน
15 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7336301
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Network Management
7336401
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
7336402
แบบจําลองสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Information Modeling and Database System
7336501
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Research Methodology
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7336502
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 1
7336503
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 2
7336504
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 3
ข) หมวดวิชาเฉพาะดานเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
9
หนวยกิต
แผน ข ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
15
หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
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รหัสวิชา
7336201
7336202
7336203

7336204
7336205
7336206
7336207
7336208

รหัสวิชา
7336209

7336302
7336303
7336304
7336305

ชื่อรายวิชา
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project Management
การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟตแวร
Information System Development and Software
Engineering
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทาน
Information Technology for Logistic and Supply
Chain Management
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารสนเทศ
Information Assurance and Security Management
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารองคการ
Information Technology and Organization
Management
การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการธุรกิจ
Electronic Transformation in Business Management
การวางแผนทรัพยากรองคกร
Enterprise Resource Planning
ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Information Technology Governance and
Risk Management
ชื่อรายวิชา
การวางแผนและการแขงขันเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Planning and Strategic Competition in Information
Technology
เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Networks
ระบบคอมพิวเตอรพกพาและเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
Mobile and Wireless Computing Systems
เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
Advanced Telecommunications Technology
ความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
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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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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

7336403
7336404
7336405
7336406
7336407
7336505

Advanced Computer Network Security
ระบบฐานขอมูลขั้นสูง
Advanced Database System
เหมืองขอมูล
Data Mining
การจัดการสารสนเทศและความรูในองคกร
Information and Knowledge Management in
Organization
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
Decision Support System and Business Intelligence
ระบบฐานความรู
Knowledge-Based System
แนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Trends in Information Technology

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) วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ
รหัสวิชา
7336506
7336507

แผน ก แบบ ก 2
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis
แผน ข
การคนควาอิสระ
Independent Study

น(ท-ป-ค)
12(0-0-36)
6(0-0-18)

ขอกําหนดเฉพาะ
1. นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ค รบจะต อ งมี ก ารปรั บ พื้ น ฐานรายวิ ช าตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอรตามเกณฑที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด ผูที่มีความรูต่ํากวาเกณฑที่กําหนดจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดย
ไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
7336101
ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
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Database System
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
Data Communication and Network
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Algorithm and Computer Programming

7336102
7336103
7336104

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

การใสรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด
รหัสวิชา 7 หลักดังนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

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

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับจัดการองคกร
กลุมวิชาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
กลุมวิชาการจัดการสารสนเทศและองคความรู
กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย

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

ชื่อรายวิชา
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336402
7336xxx
7336xxx
7336502

ชื่อรายวิชา
แบบจําลองสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336503
7336xxx
7336506

ชื่อรายวิชา
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ (1)
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336504
7336506

ชื่อรายวิชา
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิทยานิพนธ (2)
รวม

สรุป แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

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

แผน ข
รหัสวิชา
7336301
7336401
7336501

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7336402
7336xxx
7336xxx
7336502

ชื่อรายวิชา
แบบจําลองสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
วิชาเลือก
วิชาเลือก
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7336503
7336xxx
7336xxx
7336507

ชื่อรายวิชา
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ
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น(ท-ป-ค)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-9)

รวม

10 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
7336504
7336xxx
7336507

ชื่อรายวิชา
สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิชาเลือก
การคนควาอิสระ
รวม
สรุป แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การคนควาอิสระ
รวม

15
15
6
36

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

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก) หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336401

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Management
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ การจัดการขอมูล
ฐานขอมูลและคลังขอมูล เครือขายและความรวมมือ ธุรกรรมและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรสาย
ระบบแอปพลิเคชันและการประมวลผลทรานแซกชั่น ระบบเอ็นเตอรไพรซ ระบบสารสนเทศแบบโกลบอล
การจั ดการองค ความรู ธุ รกิจเชิ งอั จฉริยะเพื่อปรั บปรุงความสามารถขององคกร ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับองคกร การวางแผนกลยุทธไอทีสําหรับองคกร การนําระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในองคกร ความปลอดภัยในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศตอองคกรและสังคม
7336502

สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 1
ประเด็นคนควาที่นาสนใจจากวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของการนําเสนอ อภิปราย ตอบ
ขอซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงาน
7336503

สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Seminar in Information Technology 2
18

1(0-2-1)

ประเด็นคนควาที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน หรือหัวขอที่สัมพันธกับ
วิทยานิพนธ การนําเสนออภิปราย ตอบขอซักถามและสรุปประเด็นรวมกัน
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336504

สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology 3
นําเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธของนักศึกษา ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่
ผานการสรุปเชิงวิเคราะหอยางมีขั้นตอนที่ชัดเจน
7336301

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Network Management
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสมัยใหม เทคโนโลยีเว็บและเว็บเซอรวิส เทคโนโลยีคลาวด
คอมพิ ว ติ้ ง และกริ ด คอมพิ ว ติ้ ง แอปพลิ เคชัน แบบเพีย รทู เพี ย ร แอปพลิเ คชั่ น บนเครื อข ายไอพี ก าร
ออกแบบและการจั ดการเครื อข า ยไอพี การบริห ารเส น ทางเครือขา ยแบบไอพี การจั ดการและการ
ออกแบบเครือขาย เครือขายไรสายและการจัดการเครือขายไรสายความปลอดภัยบนเครือขายและการ
บริหารเครือขาย
7336402

แบบจําลองสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Information Modeling and Database System
การวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกรการวิเคราะห ปญหาและความ
ตองการระบบ โครงสรางการจัดเก็บ แบบจําลองสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล แนวคิดของการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูลเบื้องตนพื้นฐานคณิตศาสตรเชิงสัมพันธและพื้นฐานของ
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร าง การออกแบบระบบฐานขอมูล การบริห ารฐานขอมูล การประยุกตใช
สารสนเทศ เทคโนโลยีฐานขอมูลสมัยใหมจากงานวิจัยหรือวารสารวิชาการ
7336501

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Research Methodology
พั ฒ นาการวิ จั ย ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและแนวโน มในอนาคตการเตรี ย มวิ จั ย ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงคของการวิจัยสมมุติฐานการ
วิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ชื่อเรื่องการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบ
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง การออกแบบเครื่ องมือวิ จัย และการเก็บ รวบรวมข อมูล การออกแบบ
วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล แนวคิดและการออกแบบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นําเสนอผลวิจัยและรายงานการวิจัย
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ข) หมวดวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336201

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Project Management
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดการองคกร การ
บริหารขอบเขต การบริหารเวลาการบริหารตนทุน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารการติดตอสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง การบริหารและการจัดหาโครงการ ขั้นตอนการบริหาร
โครงการ การวางแผนการดําเนินการ การควบคุมและการปดโครงการ และการนําเสนอสารสนเทศของ
โครงการกรณีศึกษาการบริหารและควบคุมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
7336202

การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
Information System Development and Software Engineering
การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ รูปแบบในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ รูปแบบของการจัดการองคกร รูปแบบการจัดการคน รูปแบบของแบบจําลอง รูปแบบ
การจัดการวิศวกรรม การพัฒนาทางดานภายนอก เทคนิคที่ใชการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคนิคแบบ
องค รวม เทคนิคแบบขอมูล เทคนิคแบบขั้น ตอน เครื่องมือที่ใชสําหรับการพัฒ นาระบบสารสนเทศ
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
7336203

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการโลจิสติกส และหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
Management
บทบาทของโลจิส ติกส และการจัดการหว งโซอุป ทาน การจัดหา และการผลิต ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการสินคาคงคลัง ระบบการบริหารการขนสง การประยุกต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานโลจิสติกส ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหวงโซอุปทาน การวัด
สมรรถนะ ของโลจิสติกส และการจัดการหวงโซอุปทาน การประยุกตใชระบบโลจิสติกสและการจัดการ
หวงโซอุปทานสําหรับองคกรตัวอยางซอฟตแวรโซลูชันสําหรับโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน
กรณีศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส และการจัดหวงโซอุปทานในองคกร
7336204

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Assurance and Security Management
ความมั่ น คงของสารสนเทศในองค ก ร การกํ า หนดนโยบายจั ด การความมั่ น คงของ
สารสนเทศขององคกร การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ สถาปตยกรรมของการจัดการความมั่นคง
ของสารสนเทศการบริหารความปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหารการทํางานทางกายภาพวงจรของ
ความปลอดภัยของสารสนเทศ แผนสํารองฉุกเฉินการตระหนักรูและการกระทําตามมาตรฐานของการ
จัดการความมั่นคงของสารสนเทศ การสนองตอบตอเหตุการณและการรายงานผลการจัดการความ
มั่นคงของสารสนเทศ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336205

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารองคการ
3(3-0-6)
Information Technology and Organization Management
โครงสร า งขององค ก ารประเภทขององค ก ารการปรั บ เปลี่ ย นองค ก ารให ทั น ต อ ยุ ค
โลกาภิวัฒน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองคการในดานตางๆเชนการเงินการ
บัญชีการสื่อสารภายในองคการการตัดสินใจของผูบริหาร กรณีศึกษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการบริหารองคการ
7336206

การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Electronic Transformation in Business Management
การบริหารจัดการธุรกิจ ความรูเกี่ยวกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาโปรแกรม
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับระบบงานในองคกร สถาปตยกรรมและองคประกอบของ
ธุ ร กรรมอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส แนวทางการพั ฒ นาขั้ น ตอนการทํ า งานและขบวนการของการทํ า ธุ ร กรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส การย า ยระบบงานองคก รไปยั งการทํ าธุ ร กรรมอิ เล็ กทรอนิก ส การจั ดการธุร กรรม
อิเล็กทรอนิกสและกรณีศึกษา การเตรียมกลยุทธและวางองคประกอบสําหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
การเตรียมองคกรสําหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
7336207

การวางแผนทรัพยากรองคกร
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning
ระบบการวางแผนจั ด การทรั พ ยากรองค ก ร ความรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี แ ละระบบ
สารสนเทศสําหรับระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองคกร การปรับโครงสรางสําหรับธุรกรรม การ
เลือกใช ระบบวางแผนจัดการทรั พยากรองคกร การออกแบบระบบวางแผนจั ดการทรัพยากรองคกร
การตัดสิ นใจในระบบ การวางแผนจัดการทรัพยากรองคกร การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการ
วางแผนจั ดการทรั พยากรองค กรการดูแลรักษาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองคกรธุรกิจเชิ ง
อัจฉริยะและการวางแผนจัดการทรัพยากรองคกร รูปแบบการวิเคราะหหวงโซอุปทาน ตัวอยางแอปพลิเคชันของการจัดการทรัพยาการองคกร
7336208 ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Governance and Risk Management
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ กรอบแนวคิดธรรมาภิบาลดานไอที การออกแบบธรรมา
ภิบาลดานไอที การวัดผลธรรมาภิบาลดานไอที การวิเคราะหเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ย งในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหเรื่องความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ย ง การควบคุม กรณีศึกษาการใชธรรมาภิบ าลและการ
บริหารความเสี่ยงในงานไอที
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336209

การวางแผนและการแขงขันเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)
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Planning and Strategic Competition in Information Technology
การวางแผนจั ดการกลยุท ธใ นองคกร แนวคิด ของกลยุ ทธ ทางธุร กิ จ และกลยุทธ ทาง
สารสนเทศ การพั ฒ นาขั้ น ตอนการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ส ารสนเทศ การประเมิ น สถานการณ ป จ จุ บั น
การกําหนดและออกแบบกลยุทธสารสนเทศเพื่อรองรับธุรกรรม การจัดการแอปพลิเคชันสารสนเทศ
การเตรียมองคกรและทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารการลงทุนสําหรับระบบสารสนเทศ กลยุทธการ
จัดการสารสนเทศสําหรับการจัดการองคความรู แอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศ
กรณีศึกษาการใชกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร
7336302

เครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Networks
การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ การใชเครื่องมือขั้นสูงเพื่อวิเคราะห
เครือขาย การวัดประสิทธิภาพของเครือขาย และการบริหารเครือขายที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยการ
พัฒนาและออกแบบโพรโทคอลเครือขายใหมีประสิทธิภาพ
7336305

ความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Network Security
ความปลอดภัยบนเครือขาย หลักการเขารหัสแบบสมมาตรหลักการเขารหัสแบบกุญแจ
สาธารณะ หลักการพิสูจนตัวตนความปลอดภัยในระดับชั้นทรานสปอรต ความปลอดภัยบนเครือขายไอ
พี การตรวจสอบผูบุกรุกและซอฟตแวรบุกรุก การบริหารความปลอดภัยเครือขาย จรรยาบรรณและ
กฎหมาย ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยดานความปลอดภัยเครือขาย
7336304

เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Telecommunications Technology
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบโทรคมนาคมแบบเสี ยง ระบบสายสัญ ญาณโทรคมนาคม
เครือขายบรอดแบรนด ระบบสัญญาณเซลลูลารเทคโนโลยีการสื่อสารระบบเสียงผานโพรโทคอลไอพี
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมัลติโพรโทคอลลาเบลสวิชชิงและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเวอรชวลไพร
เวทเน็ตเวิรกกระบวนการธุรกรรมทางโทรคมนาคมกลยุทธในการจัดการระบบโทรคมนาคม มาตรฐาน
ระบบโทรคมนาคม ทิ ศทางและอนาคตของระบบเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม งานวิจัย ดานเทคโนโลยี
โทรคมนาคม
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336303

ระบบคอมพิวเตอรพกพาและเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย
3(2-2-5)
Mobile and Wireless Computing Systems
ระบบเครือขายไรสาย การพาณิชยบนระบบเครือขายแบบเคลื่อนที่ และการทําธุรกรรม
ภาครัฐ บนระบบเครื อขายแบบเคลื่ อนที่เครือขายไรส ายและอินเทอรเน็ต โมบาย ไอพีป ระเภทของ
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เครือขายไรสาย เครือขายไรสายแบบสวนตัวเครือขายไรสายแบบทองถิ่นเครือขายไรสายแบบครอบคลุม
พื้นที่ขนาดใหญ เครือขายไรสายแบบระยะไกล ระบบเครือขายเซลลูลารระบบความปลอดภัยเครือขาย
ไรสาย สถาปตยกรรมเครือขายไรสาย การบริหารจัดการเครือขายไรสาย และกรณีศึกษาการใชระบบ
เครือขายไรสายสําหรับองคกร
7336403

ระบบฐานขอมูลขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Database System
ระบบฐานข อ มู ล และรูป แบบเชิ งสัม พัน ธ การกํ าหนดโครงสร างฐานข อมู ล การสรา ง
แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล กระบวนการจั ด ให อ ยู ใ นรู ป แบบบรรทั ด ฐาน แนวคิ ด การ
ออกแบบฐานขอมูลแบบตรรกะ การออกแบบฐานขอมูลแบบกายภาพ กระบวนการคนหาและการทํา
ดัชนี การดูแลและปรับปรุงฐานขอมูล การจัดการทรานแซกชั่นของฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล
แบบเชิงวัตถุ ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธแบบเชิงวัตถุ ขอมูลแบบกึ่งโครงสราง การประยุกตใชเอกซเอ็ม
แอล กับฐานขอมูล ความปลอดภัยในฐานขอมูล
7336407

ระบบฐานความรู
3(3-0-6)
Knowledge-Based System
ระบบฐานความรูความตองการฐานความรูเพื่อทดแทนผูเชี่ยวชาญการใชระบบฐานความรู
เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจการออกแบบระบบฐานความรูการรวมความรูของผูเชี่ยวชาญในระบบ
ฐานความรูเทคนิควิธีการสรางฐานความรูจากขอมูลการประยุกตใชงานระบบฐานความรู
7336405

การจัดการสารสนเทศและความรูในองคกร
3(2-2-5)
Information and Knowledge Management in Organization
การจั ดการองคความรู ปรัช ญาและมุมมองของการจัดการองคความรู องคกรแหงการ
เรียนรู เครื่องมือในการจัดการองคความรู การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับการจัดการองคความรูวัฒนธรรม
สําหรับการจัดการองคความรู การจัดการองคความรูสําหรับองคกรแหงการเรียนรู
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

7336406

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Decision Support System and Business Intelligence
การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใชในการจัดการสารสนเทศ การสรางแบบจําลองในการ
ตัดสินใจ วิธีการและแนวคิดในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใชในการจัดการ สารสนเทศ การวิเคราะห
แบบจําลอง เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการสนับสนุนการตัดสินใจความรูเบื้องตนสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ
ความจําเปนของธุรกิจอัจฉริยะขั้นตอนการทําธุรกิจอัจฉริยะ เทคนิคการจัดการขอมูลสําหรับธุรกิจเชิง
อัจฉริยะการประยุกตใชการสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจเชิงอัจฉริยะสําหรับองคกรประเด็นและความ
ทาทายสําหรับธุรกิจอัจฉริยะทิศทางของธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาการสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจ
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อัจฉริยะสําหรับองคกร
7336404

การจัดการเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining
เหมื องข อมู ล การประมวลผลกอนการทําเหมืองขอมูล การคน หาความรูในฐานขอมูล
เทคนิคการจําแนกขอมูล การประเมินประสิทธิภาพของตัวจําแนก ตนไมตัดสินใจ เทคนิคการเทียบเคียง
กับขอมูลเพื่อนบาน เทคนิคการจําแนกโดยใชแบบกฎของเบย เครือขายใยประสาทเทียม เทคนิคซับ
พอรตเวกเตอร เทคนิคกฎความสัมพันธ การจัดกลุมโดยวิธีเคมีนและวิธีลําดับชั้น เรียนรูขอบเขตของการ
ประยุกตใชเหมืองขอมูล การสรางแบบจําลอง และกรณีศึกษาการประยุกตใชเหมืองขอมูลสําหรับองคกร

7336505

แนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Trends in Information Technology
ประเด็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ค) หมวดวิชาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)

7336506

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
วิ จั ย ประเด็ น ป ญ หาทางการจั ด การสารสนเทศหรื อ การจั ด การระบบสารสนเทศเป น
การศึกษารายบุคคลที่แสดงใหเห็นความสามารถและจรรยาบรรณในการวิจัยเพื่อแกปญหา ตลอดจนการ
สรางองคความรูและนวัตกรรมในสาขาวิชาภายใตการควบคุมและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา

7336507

การคนควาอิสระ
6(0-0-18)
Independent Study
ประเด็นคนควาเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการระบบสารสนเทศ
โดยเนนระเบียบวิธีวิจัยเพื่อวิเคราะหปญหาใหไดขอสรุป และนําผลการศึกษาไปใชในการแกปญหาและ
พัฒนางานระบบสารสนเทศ ภายใตการควบคุมและการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
ง) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1555101

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Studies
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษา
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ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา เทคนิ คการสื บคน การอานและสรุปใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการจาก
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความวิจัย

7336101

ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
Database System
แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูล ประเภทและโครงสรางของฐานขอมูล การจัดการขอมูล และ
ระบบการจั ดการฐานข อมู ล การออกแบบในระดับแนวคิด การออกแบบฐานขอมูล เชิงสัมพัน ธและ
เชิงวัต ถุ ระบบจัดการฐานขอมูล การจัดการคลังขอมูลและเหมืองขอมูล โปรแกรมฐานขอมูลที่มีใน
ปจจุบัน และการประยุกตใชฐานขอมูลในการจัดการขอมูลขององคกร
7336102

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
หลักการระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนของการสื่อสาร
ขอมูล สถาปตยกรรมแบบโอเอสไอและโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี ทฤษฏีการสื่อสารขอมูล รูปแบบการสื่อสาร
ขอมูลแบบมีสายและไรสาย สัญญาณและการเขารหัส เทคนิคการสงสัญญาณแบบดิจิทัล ดาตาลิ งค
เลเยอร การทํ า มั ล ติ เ พล็ กซ เครื อข ายท องถิ่ น เครื อข ายระดั บ กว าง เครื อข ายไร ส าย อิ น เทอร เน็ ต
โพรโทคอล ทรานสปอรตโพรโทคอล มัลติแคสโพรโทคอล แอปพลิเคชันในระบบอินเทอรเน็ต ระบบความ
ปลอดภัยในเครือขาย
7336103 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับองคกร การวิเคราะหปญหาและความตองการ
ของระบบ เครื่องมือและมาตรฐานการออกแบบระบบ การออกแบบแฟมขอมูล ผลลัพธ ฐานขอมูล
และการประมวลผลขอมูล การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน
การประเมิ น ผลระบบงาน และการทําเอกสารระบบงาน ตลอดจนการประยุ กตการวิ เคราะห และ
ออกแบบระบบเพื่อการจัดการสารสนเทศในองคกร
7336104

ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Algorithm and Computer Programming
หลักการ วิธีการ คํานวณทางคณิตศาสตร ขั้นตอนวิธีการเขียนและการพั ฒนาโปรแกรม
การเขียนขั้นตอนวิธีการเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูล การเขียนผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
แบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมยอย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

1

อาจารย ดร.บรรณทัศน สรอยระยา
3-7105-00555-051

2

อาจารย ดร.ภรัณยา อํามฤครัตน
3-7007-00175-171

3

อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
3-4807-00666-061

4

อาจารย ดร.สุวิมล มรรควิบลู ยชัย
3-1015-01471-426

5

อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
3-7002-00245-579

ตําแหนง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลา
พระนครเหนือ
M.Sc. (Information Technology)
Assumption University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลา
พระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลา
พระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลา
พระนครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร
อาจารย Ph.D. (Computer Science)
Edith Cowan University, Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
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ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปการศึกษา

2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปการศึกษา

2556

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลาพระ
นครเหนือ
M.Sc. (Information Technology)
Assumption University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม-เกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลาพระ
นครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกลาพระ
นครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร

2557

2558

2559

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปการศึกษา

2556

2557

2558

2559

6

6

6

6

6

6

6

6

1

อาจารย ดร.บรรณทัศน สรอยระยา
3-7105-00555-051

2

อาจารย ดร.ภรัณยา อํามฤครัตน
3-7007-00175-171

3

อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
3-4807-00666-061

4

อาจารย ดร.สุวิมล มรรควิบลู ยชัย
3-1015-01471-426

อาจารย Ph.D. (Computer Science)

6

6

6

6

5

อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
3-7002-00245-579

อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

6

6

6

6

Edith Cowan University, Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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6

6

6

6

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปการศึกษา

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

2556

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2557

2558

2559

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว

ตําแหนง

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

รองศาสตรา จารย ดร.พยุ ง
รอง
Ph.D. (Electrical Engineering)
ศาสตราจารย Oklahoma State University, USA
มีสัจ
M.S. (Electrical Engineering)
Oklahoma State University, USA
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม-เกลาพระนคร
เหนือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช
ผูชวย
Ph.D. (System Information
ประชุมรักษ
ศาสตราจารย Engineering)
KagoshimaUniversity, Japan
M.Sc. (Computer Graphics and
Virtual Environment)
The University of Hull, UK
วศ.บ. (คอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ดร.ดุษฎี สีวังคํา
อาจารย
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระ-นคร
เหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระ-นคร
เหนือ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ดร.ภัทรวุฒิ แสงศิริ
นักวิจัย
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระ-นคร
เหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจา-คุณ
ทหารลาดกระบัง
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาระการสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
ปการศึกษา

255
9

2556

2557

2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ทักษะการเรียนรู คิด วิเคราะห
สังเคราะห

2. ทักษะการพัฒนา ดานงานวิจัยและการ
เรียนรูดวยตนเอง เพื่อสรางผลงานวิจัยที่
นําไปใชประโยชนทั้งในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
3. ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเองรวมถึงการ
เข า ร ว มในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติเพื่อกาวทันความรูและวิทยาการสมัยใหม
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาตาง ๆ พรอมทั้ง
สรุปเปนรายงานที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหออกมาอยางเปนระบบ
มี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ใ นหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําไปประยุกตใชงาน หรือ
โจทย ง านวิ จั ย จากท อ งถิ่ น ภาคบริ ก าร ภาค
การเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปน การฝก
เทคนิค และกระบวนการวิจัยที่นําไปใชจริง นําเสนอ
ตัวอยางผลงานวิจัย
มีกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่สงเสริม
ใหนักศึกษามีภาวะผูนําทางความคิด กลาแสดงออก
มีความรับผิดชอบ และตรงตอเวลา
ปลูกฝงความซื่อสัตยและจรรยาบรรณในการทํางานที่
ได รั บ มอบหมายและการคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน
สวนรวมเปนที่ตั้ง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และคณิตศาสตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมี
ความรั บผิ ดชอบในฐานะผู ป ระกอบวิช าชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิช าชีพทางดา น
สารสนเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กํ า หนดให มี วั ฒ นธรรมองค ก ร เพื่ อ เป น การปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมมีระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ
(2) กําหนดกฎระเบียบในการเขาชั้นเรียนและการสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงตอ
เวลา และแตงกายอยางเหมาะสม
(3) สอนและใหกรณีศึกษาเพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ไมทุจริตในการสอบ ไมลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในขอมูลหรือสวนหนึ่งในผลงานของ
ผูอื่น สงเสริมใหมีความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเองและสังคมจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ความซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
(4) มอบหมายงานให ค น คว า เขี ย นรายงาน นํ า เสนอผลงานหน า ห อ งเรี ย นและ
อภิปรายโดยตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและเคารพสิทธิตลอดจนความเห็นของผูอื่น
(5) จัดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อใหนักศึกษาได
มี ส ว นร ว มในการทะนุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมการมอบหมายงานให นักศึก ษานํา ความรู ไปใช ใหเกิ ด
ประโยชนตอสาธารณชน เพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความซื่อสัตยสุจริตในการสอบ การวิจัยและการทํางานที่มอบหมาย
(2) ประเมิ น จากการตรงต อ เวลาในการเข า ชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การส ง งานที่
มอบหมายตามกําหนดเวลา การเขารวมกิจกรรม และประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) ประเมินจากการนําเสนอของนักศึกษาที่ตองมีการอางอิงอยางถูกตองไมละเมิด
สิทธิหรือผลงานของผูอื่น
(4) ประเมิ น การเคารพสิ ท ธิ แ ละความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น จากการถามตอบป ญ หา
ระหวางการอภิปรายในชั้นเรียนหรือการสัมมนาตลอดจนการพิจารณาอภิปรายในประเด็น ที่เปน
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(5) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมและการสงเสริมการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรและทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
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สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใช การเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบโดยเน น หลักการทางทฤษฎี การ
ประยุกตและทางปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของแตละรายวิชา
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง เชน การศึกษาดูงานหรือเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหความรูที่เปนปจจุบันและลึกซึ้งในวิชาชีพ
(3) มอบหมายงานใหมีการคนควาติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา
องคความรูใหม และใหศึกษาถึงระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมระดับชาติและนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบปฏิบัติการ
(3) การสอบกลางภาคเรียน/การสอบปลายภาคเรียน
(4) รายงาน การนําเสนอ หรือการอภิปราย การสัมมนา
(5) ประเมินจากทั กษะในการนําความรูมาใชในการแกปญ หาระหวางทํางานวิจั ย
ประเมินจากผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการหรือไดรับการตีพิมพ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การอภิปรายกลุมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหา
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สรางสรรค

(2) การทํารายงานกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาฝกใชความรูมาแกปญหาตาง ๆ อยาง
(3) การสัมมนาทางวิชาการ
(4) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง และฝกแกไขปญหาในการทําวิจัย

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ไดรับมอบหมายและการปฏิบัติของนักศึกษา
เชน รายงาน และการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ
(2) ประเมินจากการสัมมนาวิชาการ การตอบคําถามปากเปลาจากการนําเสนอโดย
พิจารณาจากการแกไขปญหาเฉพาะหนา
(3) ประเมินจากการสอบ โดยใชขอสอบที่มีการวัดการคิดวิเคราะห สังเคราะหในการ
แกปญหา
(4) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/
หรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ คคลและงานกลุ ม สามารถปรั บ ตัว และทํางานรว มกับ ผู อื่น ทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
จั ด การสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานร ว มกั น การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกั บผู อื่น ข ามหลั กสูตร หรือการคน ควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรีย นรู ดา นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ คคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและมีวุฒิภาวะในการเปนผูนํา
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน32

อยางดี

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการทํางาน และการแสดงออกของนักศึกษาในทํารายงาน
กลุม ผลงานกลุม การนําเสนอ ความสมบูรณของงาน และความสัมพันธภายในกลุมทํางานการให
ความรวมมือในการทํางาน
(2) ประเมินจากความรูสึกของนักศึกษาที่ทํางานรวมกัน โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นดานความรับผิดชอบและการใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนาวิชาการ ใน
ดานการปรับตัวและการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรูดา นทักษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ กตใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทัน สมัย ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงานหรือนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน การ
สัมมนาโดยใหนักศึกษาใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อการวิเคราะหประมวลผลการแกปญหา
และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
(2) สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
(3) กํ า หนดให ง านที่ ม อบหมาย เชน การเขี ย นรายงานสัม มนา ต อ งมี ก ารศึ ก ษา
คนควาขอมูลอางอิงถึงวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
(4) เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
33

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรายงาน การคนควา รายงานปฏิบัติการหรือผลงานวิจัย
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานวิจัย การสอบวิทยานิพนธ หรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
(3) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของอยางมีหลักการและเหตุผลในการเลือกใช
(4) ประเมินจากความสามารถในการถายทอดความรูและสื่อสารใหบุคคลอื่นเขาใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรมจริยธรรม
3.1.1 เข า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.1.3 มีภาวะความเป นผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
3.1.4 สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณิตศาสตร ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
ทางดานสารสนเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
3.2 ความรู
3.2.1 มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรและทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตรที่เกี่ยวของ
3.2.2 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 สามารถบู ร ณาการความรู ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู ใ นศาสตร อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
3.2.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
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3.3 ทักษะทางปญญา
3.3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
3.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3.3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีระบบ
รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3.4 มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ น ในการปรั บ ใช อ งค ค วามรู ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า ง
เหมาะสมสามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/
หรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
3.4.2 สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
3.4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุ คคลและงานกลุ ม สามารถปรั บ ตัว และทํางานรว มกับ ผู อื่น ทั้งในฐานะผูนํา และผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
3.4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
3.5.2 มี ทักษะในการวิเคราะหขอมูล สารสนเทศทางคณิตศาสตรห รือการแสดงสถิ ติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3.5.3 สามารถประยุ ก ตใ ชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ ทั น สมัย ได อย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช
สัญลักษณ
3.5.5 สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ
ในสาขาที่เกี่ยวของได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3 4 5

               









 

             

 









 

               









 

               









 

               









 

               









 

               









 

               









 

               









 

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
7336201 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336202 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และวิศวกรรมซอฟตแวร
7336203 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การจัดการโลจิสติกส และหวงโซอปุ ทาน
7336204 การจัดการความมั่นคงและ
ความปลอดภัยสารสนเทศ
7336205 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารองคการ
7336206 การปฏิรูปอิเล็กทรอนิกสในการ
บริหารจัดการธุรกิจ
7336207 การวางแผนทรัพยากรองคกร
7336208 ธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสีย่ งดานเทคโนโลยี
7336209 การวางแผนและการแขงขัน
เชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
4

1

2

3
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

7336301 การจัดการเครือขาย
คอมพิวเตอร
7336302 เครือขายคอมพิวเตอรขนั้ สูง
7336303 ระบบคอมพิวเตอรพกพาและ
เครือขายไรสาย
7336304 เทคโนโลยีโทรคมนาคมขั้นสูง
7336305 ความปลอดภัยเครือขาย
คอมพิวเตอรขั้นสูง
7336401 การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336402 แบบจําลองสารสนเทศและ
ระบบฐานขอมูล
7336403 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง
7336407 ระบบฐานความรู
7336406 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
และธุรกิจอัจฉริยะ
7336405 การจัดการสารสนเทศและองค
ความรูในองคกร

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
4

1

1

2

3

4

1

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

7336404 การจัดการเหมืองขอมูลและ
การคนพบองคความรู
7336501 ระเบียบวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7336502 สัมมนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
7336503 สัมมนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
7336505 เรื่องเฉพาะดานการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7336506 วิทยานิพนธ
7336507 การคนควาอิสระ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู
4

1

1

2

3

4

1

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 3 4
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสว นหนึ่งของ
ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าวั ด โดยใช ค ะแนนสอบของนั ก ศึ ก ษา และความ
เหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนและมีการประเมินขอสอบ โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูพิจารณา
2.1.3 การประเมินผลวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
2.1.4 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําโดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกป และ
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 3 ป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง และนําผลการทวน
สอบที่ไดมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรซึ่งจะดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูดังตอไปนี้
2.2.1 สภาวะการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา ประเมินจากผูสําเร็จการศึกษาแตละรุน
ที่จบการศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความมั่นใจ
ของผูสําเร็จการศึกษาในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการที่ใชผูสําเร็จการศึกษา โดยการขอเขาสัมภาษณ
หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และเขา
ทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.2.4 ความเห็น จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษตอ
ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสําเร็จการศึกษา
ได ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
3.1 เปนผูมีความประพฤติดี
3.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
3.3 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3.4 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรียนไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเทา
3.5 สอบผานภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.6 สอบผานวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการที่สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
3.7 สอบผานการคนควาอิสระ
แผน ข นักศึกษาที่เลือกแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับใหครบ 15 หนวยกิต โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หลังจากนั้นนักศึกษาเลือกหัวการคนควาอิสระพรอมทั้งเสนอชื่ออาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขออนุมัติสอบหัวขอและเมื่อทําการศึกษาเสร็จแลวจะตองสอบใหผานจึงจะไดรับอนุมัติให
จบหลักสูตรได

หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่เขาใหม เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ
และหลักสูตรที่สอน บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
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2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น การฝกอบรม การเขารวม
ประชุมทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาความรูและการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
บริหารหลักสูตรในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยกําหนดระบบกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อเปน
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้มีการกําหนดตัว
บงชี้หลักและเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ
1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
1.4 จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
1.6 มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปผานมา
1.7 อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการเรียนการสอน
1.8 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.9 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1.10 ระดับความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาตอคุณภาพของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ
เกี่ยวกับบุคลากรและงบลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย สวนหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะ
ขอรับจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนรายรับจากคาหนวยกิตของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 อาคารสถานที่
การจั ด การเรี ย นการสอนใช พื้ น ที่ ใช ส อยอาคารเรี ย นของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม
ประกอบดวย
(1) อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(2) วัสดุอุปกรณการสอน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา และฝายโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย มีอุปกรณการสอน
ครบถวน ประกอบดวย
1) เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ
2) เครื่องฉายภาพทึบแสง
3) คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ต
4) เครื่องบันทึกและฉายวีดิทัศน
5) โทรทัศนสี
6) เทปบันทึกเสียง
2.2.2 ทรัพยากรเพื่อการคนควาและแหลงการเรียนรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล
โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยางพอเพียง และไดจัดใหมีสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชสําหรับการสืบคน ดังนี้
(1) สื บค น จากเว็ บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม สามารถสืบคนวารสาร (Journal) ไดทั่วโลก
(2) eBook CRC Net Base
(3) eBookจากระบบ OCLCNetlibrary
(4) ฐานขอมูลวิทยานิพนธ Thai LIS Digital Collection
(5) ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน ศูนยขอมูลมติชน
(6) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 6 ฐาน
1) ฐานขอมูล ACM Digital Library (Association for Computer Machinery)
เขาใชที่ http://portal.acm.org
2) ฐานขอมูล H.W. Wilson (Full Text)
เขาใชที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com
3) ฐานขอมูล Springer Link
เขาใชที่ http://www.springerlink.com
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4) ฐานขอมูล ISI Web of Science
เขาใชที่ http://portal15.isiknowledge.com
5) ฐานขอมูล Ebsco
เขาใชที่ http://web.ebscohost.com
6) ฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations
เขาใชที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานักงานบัณฑิตศึกษาและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอนโดยการประสาน การ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาและอาจารยพิเศษจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน อาทิ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอด
ภาพ 3 มิติ เปนตน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
คัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามขอบังคับตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา และอาจารย
ผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จ ะทํา ให บ รรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปน ไปตามคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยอาจารยพิเศษ พ.ศ. 2553
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และขอบังคับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริห ารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
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5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา
ทุ กคน โดยนั กศึ กษาที่ มีป ญ หาในการเรีย นหรือการทําวิจัย สามารถปรึกษากับ อาจารยที่ป รึกษาทาง
วิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษาเชิงวิชาการทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นักศึกษา และมีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาที่ชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมีการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสูตร สํารวจความตองการ
ศึ กษาต อเพื่ อเป น ข อมู ล ในการพั ฒ นาหลักสูตร และนอกจากนี้จ ะมีการวิจัย ประเมิน ติดตามคุณภาพ
มหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ปที่
1 2
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ  
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี)
 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน ในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ  
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
 
5. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่
1 2
 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการเรียน 
การสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยาง 
นอยปละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือ วิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/มหาบัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความ
เข าใจหรื อไม โดยอาจประเมิ น ดว ยวิธีการหลากหลายทั้งการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หาก
วิธี การที่ ใช ไมส ามารถทํ า ให ผู เ รี ยนเขาใจได ก็จ ะตองมีการปรับ เปลี่ย นวิธีส อนการทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หาก
พบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมดําเนินการโดยบุคคล 3 ฝาย ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษา ไดแก ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร
ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและ
ทองถิ่น เปนตน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและขอเสนอแนะ
จากอาจารย พิ เ ศษและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของมหาบัณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณทางการศึกษา
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2.3 โดยผู บริ หารสถานศึกษา และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ได แก ความพึ งพอใจของ
หัวหนาหนวยงานที่มีตอความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
มีการดําเนินการครบทุกขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทําทุก 3 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต
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