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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
************************** 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา : มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 
 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
        ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Information Management  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ) 
 :  ปร.ด. (การจัดการสารสนเทศ) 

       ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Information Management) 
 :  Ph.D. (Information Management) 
 
3. วิชาเอก :  ไม่ม ี
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

4.1 กรณีจัดการศึกษา แบบ 1.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.2 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.3 กรณีจัดการศึกษา แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
  อ่ืนๆ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 5 ปี (แบบ 2.2) 



 (มคอ.2)  หน้า 2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  

5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)........................... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่มีทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ช่ือสถาบัน......................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................... 

  เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน.............................................ประเทศ................................. 
   รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาร่วมกับ ……………………………………… 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ประชุมครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่  7  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 
26(1/2562) เมื่อวันที่  14  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
14(1/2562)เมื่อวันที่  19  เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 73(1/2562) เมื่อวันที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่
154(2/2562) เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 บุคลากรทางการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8.2 นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านการจัดการสารสนเทศ 

 

9.  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 กฤตกิา  สังขวด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2557  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 
กศ.บ. (แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2530 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

2 บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (การวจิัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

3 เสกสรรค์  ศิวิลัย อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547 

ภาคผนวก จ 
 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ 

การเรียนรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีแนวทางการพัฒนาในด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลักดันให้
สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง ประกอบกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจึงทําให้วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ันการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถทาง 
การจัดการสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทํางานขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวและมี 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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อีกทั้งจากการสํารวจและการประเมินความต้องการหลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ให้
ความสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านการประชุมเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group) ซึ่งพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความจําเป็นและต้องการบุคลากรทางด้านการจัดการสารสนเทศ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ทําให้มี 
ความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม ในการวางแผนหลักสูตรจึงจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งปัจจุบันอารยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งประเทศไทย
ด้วยซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศ โดยด้านหน่ึงประเทศมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินค้า การบริการทางนวัตกรรม และการบริการด้านเทคโนโลยี ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ 
การนวัตกรรมการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ จึงนับเป็นโอกาส
ในการนําการจัดการสารสนเทศมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจได้ แต่อีกด้านหน่ึงก็จะ
เป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะด้านการจัดการสารสนเทศไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่า ดังน้ันการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการสารสนเทศจึงเป็นกลไกด้านหนึ่งของ 
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นไปตามลําดับขั้นตอนสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่กําลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลกัสูตร 
จากผลกระทบภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศน้ี จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการคิดค้นหาองค์
ความรู้ใหม่เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการจัดการสารสนเทศให้สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร เพ่ิมมูลค่าผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับ
อารยประเทศในสังคมโลกยุคโลกไซเบอร์แห่งศตวรรษที่ 21 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยกระบวนการบูรณาการการ 
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วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น โดยการน้อมนํา
คุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริ ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจําเป็นต้องมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการจัดการสารสนเทศที่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการจัดการสารสนเทศ มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการศึกษาและวิจัย 
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 
13. ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
-ไม่ม ี

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
- ไม่ม ี

13.3 การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ               

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการด้านเน้ือหาสาระของรายวิชา การจัดตารางเรียน และ
ตารางสอบ ตลอดจนประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยหลักสูตรจะเน้นทําการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมทั้งการสอน การวิจัย และกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เป็นหลกัสูตรที่มุ่งพัฒนาดุษฎี

บัณฑิตให้เป็นบุคลากร นักออกแบบ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาที่มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรูท้างด้านการจัดการสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองคก์ร เศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล และประเทศ 

1.2  ความสาํคญัของหลักสูตร 
การพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืนตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมน้ัน การ

พัฒนาหลักสูตรน้ีจึงคํานึงถึงการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการ
สารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัยและสามารถเช่ือมโยงและ
บูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการสารสนเทศ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์นอกจากจะผลิต

ดุษฎีบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเน้นผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1.3.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านการจัดการสารสนเทศ 
1.3.2 มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแบบองค์รวม และ

บูรณาการความรู้ที่ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล  
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ

ประเทศชาติ 
1.3.4 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหา 

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ  
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มุ่งเน้นให้
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ 
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้ 
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และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
1.4.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ 

คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1.4.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏ

และมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
1.4.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

และพัฒนาสังคม 
1.4.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
1.4.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
1.4.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.5 ผลลพัธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปขีองนักศึกษา 
1.5.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

นักศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ช้ันปีที่ 1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และแนวความคิดทางการจัดการสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา

และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางการจัดการสารสนเทศตามความถนัดหรือสนใจ 
ช้ันปีที่ 2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางการจัดการสารสนเทศไปใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางการจัดการสารสนเทศและดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ช้ันปีที่ 3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิไปใช้ในการวิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล 

ทั้งการเตรียมต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
1.5.2 แบบ 2.2  

นักศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ช้ันปีที่ 1 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางการจัดการสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนอ

ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ช้ันปีที่ 2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และแนวความคิดทางการจัดการสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา

โครงร่างวิทยานิพนธ์ทางการจัดการสารสนเทศตามความถนัดหรือสนใจ 
ช้ันปีที่ 3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และแนวความคิดทางการจัดการสารสนเทศไปใช้ในการนําเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ทางการจัดการสารสนเทศ 
ช้ันปีที่ 4 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางการจัดการสารสนเทศไปใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางการจัดการสารสนเทศและดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ช้ันปีที่ 5 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติิไปใช้ในการวิเคราะห์และนาํเสนอข้อมูล 
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นักศึกษา ความคาดหวังผลลัพธ์การเรยีนรู ้
ทั้งการเตรียมต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 

2.1 การจัดการหลกัสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 

1. กําหนดให้มรีะบบและกลไกการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง  
2. กําหนดให้มรีะบบการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ 
บัณฑิตและอาจารย์ และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร  
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
แต่ละปี 
 

1. มีระบบและกลไกการปรับปรุง 
และพัฒนาหลกัสูตร โดยอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม อย่าง
น้อย ร้อยละ 80  
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิต และอาจารย์ 
และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00 คะแนน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะของ
บัณฑิต และมคีะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00 
คะแนน 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

2. แผนพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ประจําหลักสูตรด้าน
การสอนและการวิจัย 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีความรู้ด้านการสอนและ
การวิจัย 
 

1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้เข้าอบรมประชุมและ
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้าน
การสอนและการวิจัย 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้การ

1. ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

1. ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ได้

มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศกึษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติ 
3. พัฒนาทรัพยากรและปัจจยั
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษา 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ ไมน้่อยกว่า 3.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

2.3  การให้คาํปรึกษา และความช่วยเหลอืต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ปรับตัว ด้านวิชาการ 
2. จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ดูแลนักศึกษาทุกคน 
3. จัดช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษาหากนักศึกษามีปัญหาด้าน
ต่าง ๆ  

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. มีช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษา 

2.4  ความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมและความพึงพอใจของนายจ้างต่อคณุภาพ
บัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมสําหรับการ
ปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา 
ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตรถูกประเมินและออกแบบ
ร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต  

2. แผนการติดตามภาวะการมี
งานทําและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ติดตามภาวะการมีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา
ถูกติดตามภาวะมีงานทําภายใน 1 ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 
การศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 มีภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
- ไม่ม ี

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
2.1.1 วัน – เวลาดําเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาที่  1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

    ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร-์อาทิตย์ 

2.1.2  ระยะเวลาการศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2.1.3  การลงทะเบียนเรียน 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.1.4  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 1) การวัดผล 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2) การสําเร็จการศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จัดการศึกษาเป็นแบบ 1.1  
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดังน้ี คือ 

2.2.1  แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง และ  

3) มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี ในการทําวิจัยหรือมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ หรือ 

4) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการเรียนรายวิชา ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง หรือ 

3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2.3 แบบ 2.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ 

3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  ปัญหาการปรับตัวซึ่งต้องมีการค้นคว้าด้วยตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลานานแล้ว  
2.3.2 ปัญหาเรื่องความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการสําเร็จปริญญาโท

เป็นระยะเวลานานแล้วทางหลักสูตรจะจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.4.2  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ทาง

หลักสูตรประสานความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ือใช้สอบเทียบคะแนน 

2.5  แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แผนการรับแบบ 1.1 (ปรญิญาโทต่อเอกแบบไม่มีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - 2 2 2 

2.5.2 แผนการรับแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 6 6 6 6 6 
ชั้นปีที่ 2 - 6 6 6 6 
ชั้นปีที่ 3 - - 6 6 6 

รวม 6 6 18 18 18 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - 6 6 6 

2.5.3 แผนการรับแบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
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นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 3 - - 2 2 2 
ชั้นปีที่ 4 - - - 2 2 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 2 

รวม 2 4 6 8 10 
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - - - - 2 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

  รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 

500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก.งบดําเนินการ 

เงินเดอืนและค่าตอบแทน - - - - - 
ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
ค่าวัสดุ 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 
รวม (ก) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 10 20 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

หมายเหตุ 
1. การคิดค่าใช้จ่ายในงบดําเนินงาน คิดจากจํานวนนักศึกษาคงอยู่แต่ละปีคูณค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวนเงินเหมาจ่าย 50,000
บาท/คน/ปีการศึกษา ซึ่งมีฐานการคิดดังน้ี คิดประมาณร้อยละ 75 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรใกล้เคียง 

2.7  ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร ทําการเปิดสอนแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2  
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

1) หลักสูตรแบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แบบ 1.1 

สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
2) หลักสูตรแบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แบบ 2.1 
สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีก 12 หน่วยกิต 

3) หลักสูตรแบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ แบบ 2.2 สําหรับ 

ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 24 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
แบบ 1.1     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 
1.2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     36 หน่วยกิต 
แบบ 2.2      ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 
1.2)  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2) วิทยานพินธ ์     48 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

แบบ 1.1      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเฉพาะ     6 หน่วยกิต 

1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 
INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology in Information Management 
INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1   1(0-2-1)  
 Seminar in Information Management 1  
INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2   1(0-2-1)  
 Seminar in Information Management 2  
INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3   1(0-2-1)  
 Seminar in Information Management 3  

2) วิทยานพินธ ์     48 หน่วยกิต 
INFM971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1         8     
 Dissertation 1, Type 1.1 
INFM972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1     8     
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 Dissertation 2, Type 1.1               
INFM973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 3, Type 1.1               
INFM974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 4, Type 1.1               
INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1     8     
 Dissertation 5, Type 1.1               
INFM976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1    8     
 Dissertation 6, Type 1.1               
หมายเหตุ  หลักสูตร แบบ 1.1 บังคับเรียนหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ทางการจัดการสารสนเทศ และสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ โดยไม่นับหน่วยกิต 
แบบ 2.1     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเฉพาะ     12 หน่วยกิต 
1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 

INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology in Information Management 
INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 1  
INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 2  
INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 3  

1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
INFM912  โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
 Information Technology Infrastructures    
INFM913  ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ    3(2-2-5) 
 Information Systems and Project Management    
INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Research of Information System and Information Management Technology  
INFM915         การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Management of Information Technology  
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INFM916     จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Ethics and Security Measures in Information System 
INFM917    แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Trends in Information Technology Issues for Information Management 
INFM918  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Database Systems   
INFM919  การทํานายและการจัดการความเสี่ยง     3(2-2-5)      
 Risk Prediction and Management   

2) วิทยานพินธ ์     36 หน่วยกิต 
INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1    3     
 Dissertation 1, Type 2.1 
INFM982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1    6     
 Dissertation 2, Type 2.1               
INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1    6     
 Dissertation 3, Type 2.1               
INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1    6     
 Dissertation 4, Type 2.1               
INFM985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1    6     
 Dissertation 5, Type 2.1               
INFM986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1    9     
 Dissertation 6, Type 2.1               

แบบ 2.2     ไม่นอ้ยกว่า 72 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1.1) วิชาแกน     6 หน่วยกิต 
INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology in Information Management 
INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1  1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 1  
INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 2  
INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3   1(0-2-1) 
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 Seminar in Information Management 3  
  1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
INFM912  โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)    

Information Technology Infrastructures    
INFM913  ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ    3(2-2-5)     
 Information Systems and Project Management    
INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Research of Information System and Information Management Technology  
INFM915         การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Management of Information Technology  
INFM916     จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Ethics and Security Measures in Information System 
INFM917    แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Trends in Information Technology Issues for Information Management 
INFM918  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง     3(2-2-5)    

Advanced Database Systems   
INFM919  การทํานายและการจัดการความเสี่ยง     3(2-2-5)      
 Risk Prediction and Management   
 2) วิทยานพินธ ์   48 หน่วยกิต 
INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2    3     
 Dissertation 1, Type 2.2 
INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2    6     
 Dissertation 2, Type 2.2               
INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2    6     
 Dissertation 3, Type 2.2   
INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2    6    
 Dissertation 4, Type 2.2               
INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2    6    
 Dissertation 5, Type 2.2               
INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2    9   
 Dissertation 6, Type 2.2               
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INFM997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2    12   
 Dissertation 7, Type 2.2               

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
1) แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ

ก่อน  

INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ 
Advanced Research Methodology in 
Information Management 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1  
Seminar in Information Management 1 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน - 

INFM971 
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   
Dissertation 1, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ - 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 
Seminar in Information Management 2 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน INFM961 
 

INFM972 
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   
Dissertation 2, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ INFM971 
 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 
Seminar in Information Management 3 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) 
 

วิชาแกน INFM962 

INFM973 
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   
Dissertation 3, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ INFM972 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM974 
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   
Dissertation 4, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ INFM973 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   
Dissertation 5, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ INFM974 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM976  วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1   
Dissertation 6, Type 1.1 

8(--) วิทยานิพนธ ์ INFM975 

รวม 8 หน่วยกิต - - 
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2) แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM911 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางการจดัการสารสนเทศ  
Advanced Research Methodology  
in Information Management 

3(2-2-5) วิชาแกน  

INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 
Seminar in Information Management 1 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

INFMXXX 
 

วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1) 

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

3(--) วิทยานิพนธ ์ - 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 
Seminar in Information Management 2

1(0-2-1) วิชาแกน INFM961 
 

INFMXXX 
 

วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2) 

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFM982 
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ ์ INFM981 
 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 
Seminar in Information Management 3

1(0-2-1) วิชาแกน INFM962 
 

ISMTXXX 
 

วิชาเอกเลือก (3) 
Free Major Elective (3) 

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ ์ INFM982 
 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ ์ INFM983

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM985 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ INFM984 
 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1 
Dissertation 6, Type 2.1 

9(--) วิทยานิพนธ์ INFM985 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
     

3)  แบบ 2.2 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ 
Advanced Research Methodology  
in Information Management 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1)  

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2)  

3(3-0-6) 
 

วิชาเลือก - 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1  
Seminar in Information Management 1 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (3) 
Free Major Elective (3)  

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (4) 
Free Major Elective (4)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 
Seminar in Information Management 2 

1(0-2-1) วิชาแกน INFM961 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (5) 
Free Major Elective (5)  

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

INFMXXX วิชาเอกเลือก (6) 
Free Major Elective (6)  

3(2-2-5) วิชาเลือก - 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น  

INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3  
Seminar in Information Management 3

1(0-2-1) วิชาแกน INFM962 

INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

3(--) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 4 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ INFM991 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ INFM992 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น  

INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ INFM993 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น  

INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ INFM994 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  5 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น  

INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2 

9(--) วิทยานิพนธ์ INFM995 

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  5 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น  

INFM997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2 

12(--) วิทยานิพนธ์ INFM996 

รวม 12 หน่วยกิต  - 
 

3.1.5  คําอธบิายระบบรหัสวิชา 
การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 

(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย 

ตัวอักษร มีความหมาย ดังน้ี 
INFM หมายถึง  อักษย่อของสาขาวิชา Information Management 

เลขหลักร้อย หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 9 หมายถึงระดับปริญญาเอก 
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เลขหลักสิบ หมายถึง  กลุ่มวิชาดังต่อไปน้ี 
1 หมายถึง  กลุม่วิชา พ้ืนฐานทางด้านการจัดการสารสนเทศ 
2 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
3 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
4 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
5 หมายถึง  กลุม่วิชา  - 
6     หมายถึง  กลุม่วิชา สัมมนา  
7  หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
8 หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
9  หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 

 เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
  ทฤษฎี 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงบรรยาย 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
     ช่ัวโมงค้นคว้า  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  
  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงฝึกทดลอง 2-3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
     ช่ัวโมงค้นคว้า  1  ช่ัวโมง/ช่ัวโมงปฏิบัติ/สัปดาห์ 

นอกจากน้ีได้กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหน่วยกิตและช่ัวโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้เกิด 
ความชัดเจนดังตัวอย่าง รายวิชา INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1  1(0-2-1) คือ 
           1   (0 - 2 - 1)  
    
   จํานวนหน่วยกิตทั้งหมด    จํานวนช่ัวโมงค้นคว้า 
   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย               จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 

 
3.1.6  คําอธบิายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา หน่วยกิต 
INFM911 ระเบยีบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Advanced Research Methodology in Information Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ      
กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จินตทัศน์เชิงสังคมและวัฒนธรรมสําหรับการแสวงหาความรู้
ทางการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย 
 Research methodology in information management, quantitative and 
qualitative research in sciences, strategies for data collection in research, socio-cultural 
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perspective for inquiry and data analysis, reporting and presenting research, moral and 
ethics in research. 
 
INFM912  โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)     
  Information Technology Infrastructures    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่มุมเก่ียวกับสถาปัยกรรมของระบบ 
การติดต่อสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย โครงสร้างของผู้ให้บริการ การบริการเว็บ การออกแบบเครือข่ายใน
องค์การ เทคโนโลยี เครือข่ายไร้สาย ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย  

Information technology infrastructure in the aspect of systems 
architecture, data communications and networks, server architectures, web services, 
enterprise network design, wireless technologies, network security and management. 
 
INFM913  ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ   3(2-2-5)     
  Information Systems and Project Management    

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานในองค์กร ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับ องค์กร และระบบสารสนเทศ หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ  โครงสร้างหลักทางไอที 
ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต ระบบจัดการฐานข้อมูล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความสัมพันธ์
ระหว่างระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ หลักการจัดการโครงการระบบสารสนเทศ จริยธรรมและ
ประเด็นทาง สังคมในองค์กรดิจิตอล    

Current and future trends of information systems and information 
technology, meaning, components, and type of management information system in 
organization, theories related to organizations and information systems, information 
systems development, information technology infrastructure, network and internet, 
database management system, e-commerce, the relationship between information 
technology and business strategy, project management information system, ethical and 
social issues in the digital organization. 
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INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Research of Information System and Information  
 Management Technology        
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิจัยทางระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ เพ่ือการวางแผน 
การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการการวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร ปรัชญาการเรียนรู้ องค์กรแบบดิจิทัล การวิเคราะห์ปรัชญา
คุณธรรมและจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ 
 Research of information systems and information management 
technology for planning, controlling, making a decision, developing the computerized 
information systems that is used to manage critical analysis, the role of information in 
the organization, philosophy of digital organization learning, analysis of moral and ethical 
principles in information systems. 
 
INFM915         การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Management of Information Technology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจําลองข้อมูล การพัฒนา
ฐานข้อมูล ชนิดฐานข้อมูล คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การจัดระเบียบ
แฟ้มข้อมูล วิธีการจัดการกับฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการตลาด ระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 Concepts of computer and information technology, database model, 
database development, database types, data warehouses and data mining, file 
processing, file organization, database management system, marketing information 
system and human resource information system. 
 
INFM916 จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Ethics and Security Measures in Information System 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และปัญหาด้านจริยธรรม ประเด็นด้านจริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และมาตรการ
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
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 Computer-related ethical issues, major computer ethical and legal issues, 
laws of information technology, computer crime and security measures in information system. 
 
INFM917 แนวโน้มประเด็นปญัหาเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการจัดการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Trends in Information Technology Issues for Information Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวโน้ม และประเด็นปัญหา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้ 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ กลยุทธวิธีและทักษะในการวางแผนออกแบบ
พัฒนาและประเมินนวัตกรรมแบบใหม่ 
 Trends and issues, analysis and synthesis information, knowledge 
creation in information technology for information management, tactics and skills in 
planning, designing, developing, and evaluating new innovations. 
 
INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5)   

Advanced Database Systems    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
หลักการการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เครื่องมือและการดําเนินการฐานข้อมูล เอส

คิวแอล ขั้นสูง แคตะล็อกสําหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การ
จัดการ ทรานแซคช่ันและการกู้คืน ความปลอดภัยและการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลกับเอ็กซ์เอ็มแอล ตัวอย่างสถาปัตยกรรมของระบบ
การจัดการฐานข้อมูล   

Relational database design principles, database implementation and tools, 
advanced SQL, database system catalog, query processing and evaluation, transaction 
management and recovery, database security and authorization, distributed database, 
objected oriented database, database and XML and example of DBMS architectures. 
 
INFM919  การทํานายและการจัดการความเส่ียง    3(2-2-5)   
 Risk Prediction and Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แบบจําลองเชิงลึกของความเส่ียง ซึ่งใช้สําหรับเครื่องวัดความเสี่ยง ทํานาย และช่วยใน
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและการทํานายระดับความเสี่ยง
ระหว่างที่รวมอยู่ด้วยในการทําธุรกรรม     
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 A risk model for risk measurement and prediction used for decision 
making, Risk analysis for a particular peer in a virtual environment, predicting a level of 
Risk between peers involved in transactions. 
 
INFM961  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1        1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การทบทวนวรรณกรรม การอภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิทยาการใหม่ทางการจัดการ
สารสนเทศ จากวารสาร ตํารา และฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะนําไปสู่การได้มาของหัวข้อวิจัย  
 Literature review, discussion of theory, concept, and innovations in 
information management from journals, textbooks and information technology database for 
discussion in order to exchange the knowledge to participants leading to the research topic. 
 
INFM962  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 2  
 วิชาบังคับก่อน : INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 
 เสนอโครงร่างหรืองานที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ทางการจัดการสารสนเทศ 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 Presenting dissertation or related proposal in information management, 
discussing and sharing knowledge and experiences among participants. 
 
INFM963  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3        1(0-2-1) 
 Seminar in Information Management 3  
 วิชาบังคับก่อน : INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 
 เสนอผลการศึกษาและรายงานถึงความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทางการจัดการ
สารสนเทศ อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 Presenting and reporting dissertation progressiveness in information 
management, discussing and sharing knowledge and experiences among participants. 
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INFM971 วิทยานพินธ์ 1 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 1.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัยและบทความวิจัย ตามประเด็นที่สนใจเพื่อมุ่ง
แก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการทางด้านการจัดการสารสนเทศ 
 Review the documents, research reports, and research articles on topics 
related to information management on students’ personal interest for solving problems 
and/or developing of working performances and writting concept paper. 
 
INFM972 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 1.1 
 วิชาบังคับก่อน : INFM971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ และจัดทําผลการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 Develop concept paper and prepare the summary of literature and 
related research synthesis.    
 
INFM973 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : INFM972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านการจัดการสารสนเทศ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in information management and submit the examined proposal. 
 
INFM974 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : INFM973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจัดการ
สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละระยะ การเตรียมต้นฉบับงานวิจัย และรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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 Collect data, analyze data and develop innovation in information 
management based on research finding, preparation manuscript, and report the progress 
of the dissertation to the dissertation advisor. 
 
INFM975 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : INFM974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์สําเร็จการศึกษา 
        Analyze data and prepare a draft of the dissertation, and research article 
in order to get published according to the graduation criteria. 
 
INFM976 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 1.1 8 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 จัดเตรียมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทางด้านการจัดการสารสนเทศ และนําเสนอ
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ       
 Conducting full-text dissertation in information management and, 
present it to the committee. 
 
INFM981  วิทยานพินธ์ 1 แบบ 2.1 3 หน่วยกิต 
 Dissertation 1, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การค้นคว้าเบ้ืองต้น ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย และบทความวิจัยที่
เก่ียวข้องทางด้านการจัดการสารสนเทศตามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน 
และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ 
 Preliminary study, review the documents, textbooks, reports and 
research report on topics related to information management focusing on students’ 
personal interest for solving problems and/or developing of working performances and 
writting concept paper. 
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INFM982 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานทางด้านการจัดการสารสนเทศ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่ง
สมองค์ความรู้ใหม่  
 Developing research proposal focusing on students’ personal interest, 
such topics will related to information management that result in solving problems 
and/or developing of working performances and building new body of knowledge. 
 
INFM983 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.1  
 วิชาบังคับก่อน : INFM982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางด้านการจัดการสารสนเทศ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  
 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in information system and knowledge management technology and submit 
the examined proposal. 
 
INFM984 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 หรือดุลยพินจิอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการจัดการสารสนเทศในแต่ละระยะ  
 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
finding in information management. 
 
INFM985 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.1 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านการจัดการ
สารสนเทศ  



 (มคอ.2)  หน้า 36 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  

 Conducting research report, preparation manuscript and research 
presentation in information management. 
 

INFM986 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 2.1 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : INFM985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 จัดทํารายงานการวิจัยทางด้านการจัดการสารสนเทศ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย  
 Conducting research report in information management and published 
research finding to the public. 
 

INFM991 วิทยานพินธ์ 1 แบบ 2.2 3 หน่วยกิต
 Dissertation 1, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้านการ
จัดการสารสนเทศ 
 Review the documents, textbooks, research reports, and research articles 
on topics related to information management. 
 

INFM992 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 2, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน : INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 มุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ  
 Focusing on students’ personal interest for solving problems and/or 
developing of working performances, and writting concept paper. 
 

INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 3, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานด้านการจัดการสารสนเทศ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสม
องค์ความรู้ใหม่ 

 Developing research proposal focusing on students’ personal interest,  
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such topics will include information management that result in solving problems and/or 
developing of working performances, and building new body of knowledge.  

 

INFM994 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 4, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางการจัดการสารสนเทศ และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  

 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in information management, and submit the examined proposal. 
 

INFM995 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.2 6 หน่วยกิต 
 Dissertation 5, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการวิจัยของโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
plan of proposal.   
 

INFM996 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 2.2 9 หน่วยกิต 
 Dissertation 6, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 

 จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัย  
 Conducting research report, preparation of manuscript and research 

presentation. 
 

INFM997 วิทยานพินธ์ 7 แบบ 2.2 12 หน่วยกิต 
 Dissertation 7, Type 2.2  
  วิชาบังคับก่อน : INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 หรือดุลยพินิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
 จัดทํารายงานการวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยและนําเสนอวิทยานิพนธ์  
  Conducting research report, and published research finding to the public, 
and dissertation presentation. 
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3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คณุวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัและปทีี่สําเร็จการศกึษาของอาจารย์ 
3.2.1  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 กฤตกิา  สังขวด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2557  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 
กศ.บ. (แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2530 

ภาคผนวก จ 
 

2 บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (การวจิัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

3 เสกสรรค์  ศิวิลัย อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547 

ภาคผนวก จ 
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3.2.2  อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ผูส้อบวิทยานพินธ ์และอาจารย์ผูส้อน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 กฤตกิา  สังขวด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2557  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 
กศ.บ. (แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2530 

ภาคผนวก จ 
 

2 บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (การวจิัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

3 เสกสรรค์  ศิวิลัย อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547 

ภาคผนวก จ 
 
 

4 ณัฏฐินี ดีแท ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2556 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 
วท.บ. (คณติศาสตร์) 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวชิาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
5 ศรัญญา ทองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2556 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2549 
วท.บ. (สถิติ) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2539 

ภาคผนวก จ 

6 รติพร  สุดเสนาะ อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั, 2542 
คร.บ. (คอมพิวเตอร)์ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร,ี 2532 
อ.วท. (คอมพิวเตอร)์ 
วิทยาลัยครเูพชรบุร,ี 2530 

ภาคผนวก จ 
 

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา)  

- ไม่ม ี
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1  คําอธบิาย 
ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการจัดการสารสนเทศตาม

ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมุ่ง
แก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

5.3 ช่วงเวลา  
ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

5.4  จํานวนหน่วยกิต   
5.4.1  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
5.4.2  แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
5.4.3  แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ทางวิทยาศาสตร์ทางเว็บไซต์ และมีตัวอย่างให้ศึกษา 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มี
อาจารย์สอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผดิชอบ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงาน 

2. มีความตระหนักและเจตคติทีดี่ต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.  มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์   

4.  มีความรู้ทันสมยั รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมี
ความสามารถพัฒนาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน โดย
มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ใน
การพัฒนาศักยภาพ 

5.  มีทักษะการเป็นผู้นําและทํางานเป็นหมู่คณะ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงานกลุ่ม 

6.  มีความสามารถและมทีักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรยีนการสอนที่มกีารเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

7.  มีความรู้และทกัษะในระเบียบวิธีหรือกระบวน การ
วิจัย เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
อิสระ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีโครงการวิจยัย่อย ในรายวิชาต่างๆ  
- มีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

8.  มีใจกว้าง สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้  

9.  เป็นผู้ที่มีเหตุผล เช่ือมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและ
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สอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม
และจริยธรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังน้ี 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน รวมไปถึงงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนา
สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ที่ศึกษา 
2) มีความรู้ในการสืบค้นและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ 
4) มีความรู้และทักษะเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาและเน้ือหาสาระตลอดจนมีการทําวิจัยจากสถานการณ์จริงหรือเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากร 
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พิเศษเฉพาะเรื่อง 
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) ประเมินจากรายงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทํา 
2)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
3)  ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
4)  ประเมินจากการทดสอบ 
5)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

1) สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในการทํา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทําได้โดยการ

ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคน
ต่างๆ จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือ 
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ผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
5) มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มโดยมีการ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 

1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุ่ม และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้  นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล

ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะการนําเสนอความรู้เชิงวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีรายวิชาที่ส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ  

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ 

Advanced Research Methodology in Information Management                     

INFM912 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Infrastructures                     

INFM913 ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ 
Information Systems and Project Management                     

INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
Research of Information System and Information                     

INFM915 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management of Information Technology                     

INFM916 จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
Ethics and Security Measures in Information System                     

INFM917 แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ
Trends in Information Technology Issues for Information Management                     

INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง   
Advanced Database Systems                     
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง 

Risk Prediction and Management                     

INFM961  
 

สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 
Seminar in Information Management 1                     

INFM962  
 

สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 
Seminar in Information Management 2                     

INFM963  
 

สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 
Seminar in Information Management 3                     

INFM971 
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1                     

INFM972  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1                     

INFM973  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1                     

INFM974  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
INFM975 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1                     

INFM976 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1                     

INFM981  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1                     

INFM982  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1                     

INFM983 
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1                     

INFM984  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1                     

INFM985 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1                     

INFM976 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1 
Dissertation 6, Type 2.1                     
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรบัผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
INFM 991  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2                     

INFM992  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2                     

INFM993  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2                     

INFM994  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2                     

INFM995  
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2                     

INFM996 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2                     

INFM997 
 

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2                     
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1  ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
2.1.2  การทวนสอบในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิต ได้กําหนดให้ทําการวิจัยสัมฤทธ์ิผลของ
การประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัย
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

2.2.1  ภาวะการณ์ได้งานทําของดุษฎีบัณฑิต (ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา) เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรู้ความสามารถและความม่ันใจในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเข้าทํางานในหน่วยงานน้ันๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่ ดุษฎีบัณฑิตไปศึกษาวิจัยต่อ โดยการส่ง

แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและคุณสมบัติ
ด้านอ่ืนๆ 

2.2.5  ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
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2.2.6  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ 
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7  ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
1)  จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และบทความทางวิชาการ 
2)  จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 
3)  จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
4)  จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 

 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
 แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  
แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง และแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งน้ี
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ 
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 
2) ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขของระดับปริญญาเอก 
5) การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
6) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ลีลาท่าทีและกระบวนการเรียน
การสอน 

1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเน่ืองเช่น การทําผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2  สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นโดยอาจร่วมมือ
กับต่างสาขา ต่างสถาบันต่างชาติ การสนับสนุนอาจทําได้โดยการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
การให้เงินพิเศษเพ่ิมเพ่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมและวารสารทางวิชาการและลด
ภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการทําวิจัย 

2.1.3  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมยั 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกํากับมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ทําหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1.2 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและของรายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตรและของรายวิชาหลังจากสิ้นสุดการเรียน 
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงาน 

1.4 มีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตร ติดตามและกํากับ
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนา
หลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมี

คําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
2.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนาสังคม 
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  2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  2.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
  2.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
3. นักศึกษา  

หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล
การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปน้ี  

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
   หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ การตัดสินผลสอบต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนการดําเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ันหลักสูตรจะจัด
ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษา
เล่าเรียน รวมถึงช้ีแจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  

3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
   การคงอยู่การสําเร็จการศึกษาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่แนะนําและช่วยเหลือ
นักศึกษาทางด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย และการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งการให้คําแนะนําในด้าน
อ่ืนๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา  

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
   จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรให้นักศึกษาประเมินในทุกภาคการศึกษา หาก 
นักศึกษามีข้อร้องเรียนสามารถย่ืนข้อร้องเรียนต่อประธานหลักสูตร จากน้ันประธานหลักสูตรจะนํา 
ประเด็นเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางแก้ไข นอกจากน้ัน 
นักศึกษายังสามารถย่ืนข้อร้องเรียนผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ 
พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว  
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4. คณาจารย์  
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก

อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังต่อไปน้ี  

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
   คณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือก/กลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐาน 
การรับเข้า โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
   หลักสูตรมีการจัดอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่เก่ียวกับวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการจัดอบรมด้านการวิจัย การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง จึงมี
การออกแบบหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปน้ี  

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
   นําข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และผลการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ต่อหลักสูตร มาประกอบการพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของ
ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยเน้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์
ในการสอนเป็นหลัก พิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และพิจารณากําหนดเวลา
เรียนของแต่ละรายวิชาไม่ให้ซ้ําซ้อนกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน 
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5.3 การประเมินผู้เรียน  
   มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้และจัดทํารายงานผล 
การจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรเพ่ือดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
พิจารณา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งในด้านกายภาพ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการวิจัย ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่
เก่ียวข้องเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อภาควิชา คณะหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้   

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

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

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์ใน

สาขาวิชาและอาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ขอคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

1.1.2  ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมแสดงออก การทํากิจกรรม และ 
ผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การจัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2.2 การประเมินของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน 
2.3 การประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร 
2.4 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ ได้กําหนดดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

2.4.1 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

2.4.2 มีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.4.3 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

แนวทางที่ใช้เพ่ือประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดน้ีอาจทําโดยให้นักศึกษาทําโครงการวิชาการร่วมกัน 
พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทําโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ังตลอดจนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้
ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับ 
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุกๆ 3 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดในการจัดทาํหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็น
นักวิชาการ นักออกแบบ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนา ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
กระบวนการศึกษาวิจัย และสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการสารสนเทศ
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
แนวคิดการพฒันาหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คํานึงถึงคุณลักษณะของ
หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงครามและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีความเป็นสากล พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการจัดทําหลักสูตรน้ีจึงมีแนวคิดดังน้ี 

1. หลักสูตรมีความเป็นสากล มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ําหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น
และตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือผลิตกําลังคนให้
กลับไปพัฒนาท้องถิ่น 

2. เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เพ่ิมทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักศึกษา บูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างย่ังยืน  

3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้ร่วมกัน แบบมีส่วนร่วมที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
แนวคิดและทศิทางการจัดทาํหลักสูตร ดําเนนิการโดยศกึษาจากแหลง่ข้อมูลดังนี ้

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
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4. การวิพากษ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ 1233 /2561 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

3. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม
ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

4. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 
26(1/2562) เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

5. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
14(1/2562) เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

6. นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่ 
73(1/2562) เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

7. นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการประชุมคร้ังที่ 
154(2/2562) เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

รายชื่อและคาํแนะนําของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 
ที่ ชื่อ-สกุล คณะ/หน่วยงาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ เตมีย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. นายยุธยา  คมขําหนัก ร้านอีซีคอม  
4. นายอิสรพงศ์  ทองอ่ิม โรงเรียนจ่านกร้อง 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  ดร.เกรียงศักด์ิ เตมีย์ 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่

จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
สอดแทรกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลมาจาก 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

2. ปรับแก้รายวิชาของหลักสูตร ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาและเง่ือนไขรายวิชาใน
บางรายวิชาของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 

3. ตรวจสอบรปูแบบการพิมพ์และคําผิดทีป่รากฏในเล่ม
หลักสูตร 

แก้ไขคําผิดและปรับรูปแบบการพิมพ์ 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร   :  ดร.วินัย วงษ์ไทย 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สังกัด  :  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้แผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร ปรับแก้แผนพัฒนาปรับปรุ ง ด้านการจัดการ

หลักสูตรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและ
การให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
ให้เหมาะสม 

2. ปรับแก้รายวิชาของหลักสูตร ปรับแก้คําอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาของ
หลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ปรับแก้ Curriculum mapping ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping ของบาง
รายวิชาในกลุ่มรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือหา
ของรายวิชา 

4.  ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และคําผิดที่ปรากฏในเลม่
หลักสูตร 

แก้ไขคําผิดและปรับรูปแบบการพิมพ์ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  นายยธุยา  คมขาํหนัก 
ตําแหน่งทางวิชาการ  :  - 
สังกัด  :  เจ้าของกิจการร้านอีซีคอม 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแก้การวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินการ

แก้ปัญหานักศกึษาแรกเข้า 
ปรับแก้กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ปัญหานักศึกษา
แรกเข้าทั้งปัญหาการปรับตัวจากการเรียนและด้าน
ทักษะภาษาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

2. ปรับแก้ Curriculum mapping ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

เปลี่ยนแปลง Curriculum mapping ของบางรายวิชา
ในกลุ่มรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือหาของรายวิชา

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  นายอิสรพงศ์ ทองอ่ิม 
ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
สังกัด  :  โรงเรียนจ่านกร้อง 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิม “นักจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้

ด้านเทคโนโลยี” ในหัวข้ออาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา   

เพ่ิม“นักจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
ด้านเทคโนโลยี” ลงในหัวข้ออาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

2. ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมด 

แก้ไขข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
มีรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมด 
 

3. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และคําผิดที่ปรากฏในเล่ม
หลักสูตร 

แก้ไขคําผิดและปรับรูปแบบการพิมพ์ 
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สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการประชุมครั้งที่ 1 (1/2562) เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับช่ือสาขาวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาและ

มีความน่าสนใจ 
แก้ไขช่ือสาขาวิชา เป็น “การจัดการสารสนเทศ” 

2. ควรเพ่ิมแผนการเรียน แบบ 2.2 เพ่ิมแผนการเรยีน แบบ 2.2 
3. ควรเพ่ิมจํานวนรายวิชาหมวดวิชาเลือกให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมรายวิชา 
INFM912  โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFM913  ระบบสารสน เทศและการจั ดการ
 โครงการ  
INFM918  ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง  
INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง      

4. ปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แบบ 1.1  ปรับแก้ไขเป็น “มีประสบการณ์ในการทํางานอย่าง
น้อย 2 ปี ในการทําวิจัยและหรือมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์”  

5. ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา  INFM915 การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปรับแก้คําอธิบายรายวิชา  INFM915 การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม ่

6. ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานทาง
วิชาการในส่วนประวั ติอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ของ
หลักสูตรให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

ปรับเพ่ิมผลงานทางวิชาการของ ผศ.ดร.บัญชา  
ศรีสมบัติ และปรับการอ้างอิงปี ค.ศ. เป็นปี พ.ศ. ใน 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศ 
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สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ในการประชุมครั้งที ่14(1/2562) เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา กําหนดคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 ของคุณสมบัติ

ผู้เข้าศึกษา แบบที่ 2.2 แทนแบบ 1.1 
2. ปรับแก้ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ในเรื่อง

ปัญหาเรื่องการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ 
ปรับเปลี่ยนปัญหาแรกเข้าเป็นเรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ” 

3. ปรับแก้ไขจํานวนช่ัวโมงที่โครงสร้างหลักสูตร ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1,2 และ 3 
ปรับช่ัวโมงการเรียนเป็น (0-2-1) จากเดิม (0-3-1) 

4. ภาคผนวก ค ปรับแก้ ประกาศเร่ืองการสอบ
ประมวลผลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปรับเปลี่ยนจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 
สรุปผลการพจิารณาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  
จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  
ในการประชุมครั้งที่ 73(1/2562)   เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์จากคํา
ว่า Gather data เป็น Collect data 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นคําว่า 
Collect data 

2. ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จ
การศึกษา ข้อ 8.1 บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก้ไขอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
ข้อ 8.1 เป็น บุคลากรทางการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. ให้เพ่ิมเติมฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการทํา
วิทยานิพนธ์ 

ได้ปรับเป็น “ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูล
เพียงพอ” 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะหจุ์ดคุ้มทุน 
 
จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ 

1. แบบ 1.1  
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 1.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 1.1 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน  

2. แบบ 2.1 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.1 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 

3. แบบ 2.2 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (5 ปี หรือ 10 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 250,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 50,000 บาท หลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.2 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
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ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.2 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 
 
จุดคุ้มทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน 

การเปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จะทําให้ได้องค์
ความรู้จากการทําวิจัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถประยุกต์หรือต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนา
ท้องถิ่นได้ นอกจากน้ีงานวิจัยจากการค้นคว้าอิสระสามารถนําไปเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งสามารถเป็นดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ (KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหนึ่ง และถ้าอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระสามารถ
เผยแพร่งานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาในปริมาณที่มากพอสําหรับเกณฑ์การ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก ค 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยกีารจัดการความรู้หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

 
ดําเนินการสํารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยีการจัดการความรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตรงตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะใช้หลักสูตรในการศึกษาต่อ โดย
สํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสิ้น 50 ตัวอย่าง โดยมีผลการสํารวจ ดังน้ี 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 

ชาย จํานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 44.00 
 หญิง จํานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 56.00 

จากการสํารวจความต้องการการศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามทั้งหมด 50 คน พบว่าตอบแบบสอบถามกลับ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยพบว่า กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 44.00 เพศหญิงร้อยละ 56.00 

 
ความคิดเหน็ที่มีต่อความตอ้งการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยกีารจัดการความรู้  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ความคิดเหน็ 
ร้อยละความต้องการ 

X  .SDมาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 50.8 44 5.2 0 0 4.5 0.35 
2.  ในอนาคตท่านมีความสนใจประกอบอาชีพดังต่อไปน้ี 
2.1 นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 25.6 48.4 26 0 0 4.0 0.37 
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ความคิดเหน็ 
ร้อยละความต้องการ 

X  .SDมาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.2 เจ้าหน้าที่ เทคนิคด้านระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

12.4 24.8 62.8 0 0 3.5 0.39 

2.3 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 61.6 29.2 9.2 0 0 4.5 0.36 

2.4 นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 21.2 41.2 37.6 0 0 3.8 0.41 
2.5 นักวิชาการด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
การจัดการความรู้ 

24.8 62.8 12.4 0 0 4.0 0.41 

3. ช่ือเสียงและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 30.8 43.6 25.6 0 0 4.1 0.40 
4. ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการความรู้ 

28 34.8 37.2 16.1 5.2 4.3 0.53 

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.50) มีความสนใจประกอบอาชีพนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.00) มีความสนใจประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) มีความสนใจประกอบอาชีพนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.50) และมีความสนใจประกอบอาชีพนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.80) และมีความสนใจประกอบอาชีพนักวิชาการด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
การจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) ทั้งน้ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าช่ือเสียงและ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10) และผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจศึกษาต่อ
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.30) อีกทั้งมีข้อเสนอแนะว่าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสาขาที่
สามารถต่อยอดได้ 
หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉล่ียมีเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนน  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อย 
  0.00 – 1.49  หมายถึง  มีความคิดเห็นในหวัข้อที่ประเมินน้อยที่สุด 
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ตอนท่ี 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยกีารจัดการความรู้  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

วัตถุประสงค ์
แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูลจากการสอบถามน้ีจะเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยเด็ดขาด ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยใส่เครื่องหมาย  ลงบน
สัญลักษณ์  O หรือช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน แบบสอบถามน้ีประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ทัศนคติเก่ียวกับความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คําชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ    O ชาย      O  หญิง 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

ความคิดเหน็ 
ความต้องการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

1. ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก      
2. ในอนาคตทา่นมีความสนใจประกอบอาชีพดังต่อไปน้ี  
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ความคิดเหน็ 
ความต้องการ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด

2.1 นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ      
2.2 เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้ 

     

2.3 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ      
2.4 นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2.5 นักวิชาการด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้      
3. ช่ือเสียงและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย      
4. ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
***ขอขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี*** 
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ภาคผนวก ง 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
----------------------------------- 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ศ.2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมคร้ังที่  126(10/2559)  เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม พ.ศ. 2559  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีใช้บังคับสําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม่ 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่

หลักสูตรหรือสาขาวิชาอยู่ในสังกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี

 

พิมพ์สําเนา
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หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะสถาบัน  สํานัก  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่ง
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและ
ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้
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เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 
2 คน  

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์
ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พิบูลสงครามให้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า  อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามหรืออาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัดต้ัง

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 6  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและ

ออกคําสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังน้ี 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาคหน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
  7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 

7.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

7 .2 .2  การศึกษาระบบไตรภาค  คือ  ปีการ ศึกษาหน่ึง  แบ่งออกเ ป็น  
3 ภาคการศึกษาปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

7.2.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  

ระบบการจัดการศึกษาในข้อ 7.2.1 – 7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้ 
7.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา 

โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น 
ให้มีจํานวนช่ัวโมงการเรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8 
 การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้  โดยให้แต่ละหลักสูตร
กําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็น  
2 ประเภท ดังน้ี 

8.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 15หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

8.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสําหรับหลักสูตรที่จัด
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การศึกษาในระบบอ่ืนๆตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของ
การศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต  กําหนดดังน้ี 
9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใ ช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่ น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค 

9.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

9.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ  ตามข้อ 7 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

 

หมวด 2 
หลักสูตรการศกึษา 

 

ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่งให้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
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10.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

10.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับ หลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร  
 11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มี

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต   
 11.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน   คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 

แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่า เทียบได้ไม่ น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
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แผน ข เ ป็นการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ ต้องทํา
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

11.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง  

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
15  หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี   

12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา  
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

12.2 ปริญญาโท ใหใ้ช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 

หมวด 3 
การดําเนินการศึกษา 

 

ข้อ 13 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 13.1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

 13.2 คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 13.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 14 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
 14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  14.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

  14.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  กรณีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  14.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ี
ต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
  14.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

  14.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  14.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

  สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 14.3 ปริญญาโท 
  14.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  14.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
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จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี 

  14.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ  

  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี  
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

  14 .3 .4  อาจาร ย์ผู้ สอบ วิทยานิพนธ์หรือการค้นค ว้า อิสระต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังน้ี 
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  1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  14.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 14.4 ปริญญาเอก 
  14.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน 
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  14.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงาน 
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ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น 
รายกรณี 

  14.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิและ

ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
  สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
5 เรื่อง 

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  14.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังน้ี 
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  1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  14.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

  ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

ข้อ 15 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 15.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
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 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน 
ทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกัน
ได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตําแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่ กําหนดให้เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า 15 คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

 หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งน้ีรวมกัน
แล้วต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

 15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

ข้อ 16 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
16.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

เว้นแต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 
16.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบ

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร 
16.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจใน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 
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16.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

16.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขา
วิชาเอก และสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1
และแบบ 2 

หมวด 4 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา 

 

 ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  17.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 
  17 .2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ช้ันสู ง  จะต้องเ ป็นผู้ สํ า เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
  17.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  17.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผล
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 
  ทั้ ง น้ี  ผู้ เ ข้ า เ ป็น นักศึ กษาจะต้ องสํ า เ ร็ จการ ศึกษาจากมหา วิทยาลั ยหรื อ
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนักศึกษา  
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ 19 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 17 ต้องนําหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 



 (มคอ.2)  หน้า 97 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  

หมวด 5 
การประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 20 การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
  20.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังน้ี   

 

ระดับขัน้ ความหมาย ค่าระดับขัน้ 
        A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
                 B ดี (Good) 3.0 
                 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
                 C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
                 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
                 F ตก (Fail) 0.0 

  ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้อง
ไม่ตํ่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า B 

20.2 ในกรณีที่ รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น                     
ให้ประเมินผลโดยใช้สัญลักษณ์ ดังน้ี 

 

สัญลักษณ ์
 

                             ความหมาย 

S   เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U   ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
IP   การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
V   ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)  
W   การถอนรายวิชา (Withdrawn)  

20.3 การให้ S หรือ U จะกระทําได้ดังน้ี  
 20.3.1 เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่

สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนดเป็น
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รายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติม
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

  20.3.2 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
20.4 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 
    20.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ

สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 
    20.4.2 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายัง

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ 
นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I 

ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้น
กําหนดดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที 

20.5  การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปน้ี 
 20.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ28 
 20.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรยีนตามข้อ 32 
 20.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน 
 20.5.4 นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I   

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
20.6 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเน่ืองกันเกินกว่า  

1 ภาคการศึกษา 
20.7 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย 

ข้อ 21 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็น
ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 
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 ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
และให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 

S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

 ข้อ 23 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ  ปากเปล่า
เ ก่ียว กับ วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นค ว้า อิสระประเมินใน วันสอบปากเปล่ า วิทยานิพนธ์                
และ/หรือการค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็นดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

Excellent ดีเย่ียม 

Good ดี  

Pass ผ่าน 

Fail ไม่ผ่าน  

ข้อ 24 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
 24.1 การเรียนซ้ํา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบ

ได้ตํ่ากว่า B  
 24.2 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 

แต่ไม่ตํ่ากว่า 2.50 สามารถเรียนซ้ําวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทน
กันได้ 

ข้อ 25 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
 25.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับ

จากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 20.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน 
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เรียนซ้ํา หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคํานวณหา 
ค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

 25 .2  การนับจํ านวนหน่วยกิตสะสมเ พ่ือใ ห้ครบตามจํานวนที่ กํ าหนด                    
ในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่าน้ัน 

 25.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ในภาคเรียนน้ันโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวต้ัง
หารด้วยจํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

 25.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้า
เรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละ
รายวิชาที่เรยีนทั้งหมดเป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

 25.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ 
ภาคเรียนที่ 2 ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 25.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P รายวิชาใด ไม่ต้องนํารายวิชาน้ันมา
คํานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 26 การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ 
 นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือ 

การสอบอาจได้รับโทษ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
 26.1 ตกในรายวิชาน้ัน 
 26.2 ตกในรายวิชาน้ันและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอ

ช่ือขอรับปริญญาไปอีก 1ปีการศึกษา 
 26.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียน 

 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
27.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
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27.2 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแต่ละ
ระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

27.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ
พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

27.4 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
27.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กําหนดอาจทําได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชา
ที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

27.6 นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ 

27.7 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W 

27.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ  
ก็ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน  
15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันจาก
ทะเบียนนักศึกษา 

27.9 ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาท่ีถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ันเป็นระยะเวลาพักการศึกษา  
ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  
ที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกต้องอนุมัติก่อนพ้นกําหนดเวลา 
2 ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา  
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27.10 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

27.11 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้  
แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน   
28.1 การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระทําได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
28.2 การขอถอนรายวิชา กระทําได้ ดังน้ี 
กรณีการถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้วรายวิชาน้ันจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา 

กรณีการถอนเม่ือพ้นกําหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษาโดยมีบันทึกอักษร  “W” ในช่องผลการศึกษา 

การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากท้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันๆ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทําได้เมื่อมีคุณสมบัติครบ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ 30 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่า
จะสําเร็จการศึกษา โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษา 
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หมวด 7 
สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน และการลาออก 

 
 

ข้อ 31 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3ประเภท ดังน้ี 
 31.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17  

ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 31.2 นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 

17 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 
 31.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

และ/หรือทําการวิจัย  โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
31.4 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา 

 31.4.1 นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 

 31.4.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงใน
ระดับบัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 

 31.4.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบ
ภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้ 

 31.4.4 ผู้ เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ ไ ด้รับอนุมั ติจาก
มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษา 

ข้อ 32 การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
 32.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 
 32.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้น

แต่การลาพักในภาคการศึกษาแรกไม่อาจอนุญาตให้ลาพักได้ 
  32.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก

ภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
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  32.4 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับ
รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  32.5 นักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

  32.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ย่ืนใบลาออกและต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 33 การพ้นจากสภาพนักศึกษา 
33.1 ตาย 
33.2 ลาออก 
33.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
33.4 ได้คะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกตํ่ากว่า 2.50 
33.5 สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน 
33.6 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 
33.7 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
33.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
33.9 สําเร็จการศึกษา 

 

หมวด 8 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 

 
 

ข้อ 34  การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 
34.1 นักศึกษาสามารถเปล่ียนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษา 

ไม่เต็มเวลาได้ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
34.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 34.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษา 
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34.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเง่ือนไขตามข้อกําหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นนักศึกษาได้  

ข้อ 35 การโอนหน่วยกิตและการเทยีบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
 การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 35.1 การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือ

เทียบเท่าในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้
เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอน 
หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5ปีนับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 35.2  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ทั้งน้ีการขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 36 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 37 การเปลี่ยนสาขาวิชา 

การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิม มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 38 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งน้ี การนับระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
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หมวด 9 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 39 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  39.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 
  39.2 ปริญญาโท  
   39.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ 
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้ สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   39.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
   39.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่าน 
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
น้ัน พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ 
ส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
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  39.3 ปริญญาเอก 
   39.3.1แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
   39.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 ข้อ 40 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  

 นักศึกษาผู้คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ย่ืนคําร้องแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้าย 
 

หมวด 10 
การประกันคณุภาพ 

 
 

ข้อ 41 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 

1) การกํากับมาตรฐาน 
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2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 
4) คณาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ 42 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  5 ปี 

ข้อ 43 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลาย
สถาบันอาจารย์ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 44 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนที่ข้อบังคับน้ีประกาศใช้บังคับให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  จนสําเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

    สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 
       (นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร)  
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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สําเนา
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ภาคผนวก จ 
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 (มคอ.2)  หน้า 119 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  

ประวัติผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
   โทรศัพท ์055-267106 โทรสาร 055-267104 
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 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2557 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 
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กศ.บ.(แนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คอมพิวเตอร์ศึกษา จิตวทิยาการแนะแนว 
 ผลงานทางวิชาการ 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
4 วิจัย สุธินีย์ ยอดจันทร์, กฤติกา สงัขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559).บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กรณีศึกษา นันทนาการเบ้ืองต้น. RTUNC 2016 The 1st National 
Conference. July 29 2016, Ubonratchathani, Thailand. หน้า 233-245. 

5 วิจัย ธนัสพร โสพรม, กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล. The 4th Suan 
Sunandha Academic National Conference on “Research for Suntainable 
Development” 2016. 26 สิงหาคม 2559. กรุงเทพมหานคร. หน้า 352–365. 

6 วิจัย อังคณา บุณยะมาน, กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559). การพัฒนาผ่าน
แอพพิลเคช่ันแบบหลายช่องทางสําหรับการลดนํ้าหนัก. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏ
นครสวรรค์วิจยั ครั้งที่ 1". หน้า 777–788. 

7 วิจัย จารุวรรณ  แจง้ชาวนา, กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559). การพัฒนา
แอพพิลเคช่ันกีฬาเปตองผ่านคิวอาร์โค้ด. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 
1. หน้า 677–691. 

8 วิจัย นิศารัตน์ เงินพล, กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559). การพัฒนาระบบสื่อ
ออนไลน์ กรณศีึกษา กีฬาวอลเลย์บอล. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 
1. หน้า 693–704. 

9 วิจัย สุพิชญา ผัสดี, กฤติกา สังขวดี และปญัญา สังขวดี. (2559). การพัฒนาสือ่นวัตกรรม
กีฬาฟุตซอลเบ้ืองต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏ
นครสวรรค์วิจยั ครั้งที่ 1. หน้า 751–764. 

10 วิจัย สายฝน พรมเพท, กฤติกา สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2559). การพัฒนาแอพพลิเค
ช้ันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง กีฬา แบดมินตัน. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏ
นครสวรรค์วิจยั ครั้งที่ 1. หน้า 739–750. 

11 วิจัย แสงเทียน ทรพัย์สมบูรณ์, กฤติกา สังขวด ีและปญัญา สงัขวดี. (2559). การพัฒนา
สื่อการสอนเทคโนโลยีร่วมสมัยบนคิวอาร์โค้ด เรื่อง ลีลาศ. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏ
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
นครสวรรค์วิจยั ครั้งที่ 1. หน้า 765–776. 

12 วิจัย ปัทมวรรณ ทองดี, กฤติกา  สังขวดี และปัญญา สังขวดี. (2561). การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศกึษา บทเรียนตะกร้อ. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําปี 2561. หน้า 813–820. 

13 วิจัย กฤติกา สังขวดี. (2560). ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กีฬาเปตอง ผ่านคิว
อาร์โค้ด. Journal of Roi Et Rajabhat University, 11(1), 53-58. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM913 ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ   3(2-2-5) 
2 INFM915   การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3 INFM917   แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
4 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 
5 INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง    3(2-2-5) 
6 INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
7 INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
8 INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
9 INFM971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
10 INFM972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
11 INFM973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
12 INFM974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
13 INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
14 INFM976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
15 INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
16 INFM982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
17 INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
18 INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
19 INFM985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
20 INFM986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
21 INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
22 INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   6 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
23 INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
24 INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
25 INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   6 
26 INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
27 INFM997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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2. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นาย บัญชา  ศรีสมบัติ 
 (อังกฤษ) : Mr. BUNCHA SRISOMBUT 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 
 สถานที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
   โทรศัพท ์055-267106 โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : buncha.psru@gmail.com 
 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา 
กศ.ด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2546 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542 

 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 สถิติประยุกต์ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสังคมเทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ 
 ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ภาวินี อินทร์ทอง ธนพงศ์ นิตยะประภา และบัญชา ศรีสมบัติ. (2563). 

กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
2563, หน้า 77 

2 วิจัย ภวัต ฉิมเล็ก พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และบัญชา ศรสีมบัติ. (2563). ระบบอ่าน
ตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2563, หน้า 266. 

3 วิจัย ทิวารินทร์ ทองรอด และบัญชา ศรสีมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลาย. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที ่3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560, หน้า
517-524. 

4 วิจัย นิติพล เรืองฤทธ์ิ และบญัชา ศรสีมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที ่3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560, หน้า 
525-532. 

5 วิจัย อรอุมา ม่วงอร่าม และบัญชา ศรีสมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนกลาง. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที ่3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560, หน้า 
533-540. 

6 วิจัย บัญชา ศรสีมบัติ, สิรลิักษณ ์วงศ์ประสิทธ์ิ และทัศนีย์ ต้ออินทร์. (2559). การ
ประเมินความต้องการจําเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 10(1), หน้า 15-34. 

7 วิจัย บัญชา ศรสีมบัติ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม. 
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities andSocial Sciences, 16(2), 
หน้า 188 – 200. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ   3(2-2-5) 
2 INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3 INFM917   แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสารสนเทศ 3(3-0-6) 
4 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 
5 INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง    3(2-2-5) 
6 INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
7 INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
8 INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
9 INFM971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
10 INFM972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
11 INFM973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
12 INFM974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
13 INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
14 INFM976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
15 INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
16 INFM982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
17 INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
18 INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
19 INFM985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
20 INFM986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
21 INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
22 INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   6 
23 INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
24 INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
25 INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   6 
26 INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
27 INFM997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายเสกสรรค ์ศิวิลัย 
                 (อังกฤษ) : Mr.Sakesan Sivilai 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2524 
 สถานที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
   โทรศัพท ์055-267106 โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : sakesan@psru.ac.th 
 ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547 

 สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลงานทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ยศพล แก้วสิทธ์ิ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนําสมุนไพรไทย

สําหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ด้วยหลักการออนโทโลยี. รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 
(AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 
– 25 มีนาคม 2561. หน้า 2449-2454. 

2 วิจัย พีรพล เริ่มลาวรรณ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊คเมสเซน
เจอร์บอทสําหรับบริการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 
2561. หน้า 1896-1900. 

3 วิจัย พิญญาพัชร สอนสุด และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ด้วยเนตพายแพลตฟอร์ม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 602-607. 

4 วิจัย ศิริลักษณ์ แสนสม และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนําการเลือก
พรรณไม้สําหรับใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยหลักการออนโทโลยี. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 
6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 2443-2448. 

5 วิจัย ธนวัฒน์ รื่นจีน และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์
บอทสําหรับบริการข้อมูลการศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 
6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 1891-1895. 

6 วิจัย เสกสรรค์ ศิวิลัย. (2560). การพัฒนาระบบแนะนําการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
หลักการออนโทโลยี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
10 พฤศจิกายน 2560. หน้า 1057-1066. 

7 วิจัย Sivilai, S., Namahoot, C. S. and Bruckner, M. (2016). SWRL rules 
optimization for an in-patient diet planning system (DIPS), Information 
Journal, 19(7B), 3031-3038. 

8 วิจัย Namahoot, C. S., Sivilai, S.and Bruckner, M. (2016). An Ingredient 
Selection System for Patients Using SWRL Rules Optimization and Food 
Ontology, Lecture Notes in Computer Science, 9929, 163-171. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM912 โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
2 INFM913 ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ   3(2-2-5) 
3 INFM915  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4 INFM916 จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
5 INFM917   แนวโน้มประเด็นปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ

สารสนเทศ  
3(3-0-6) 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
6 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 
7 INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง    3(2-2-5) 
8 INFM961 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
9 INFM962 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
10 INFM963 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศ 3 1(0-2-1) 
11 INFM971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1   8 
12 INFM972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1   8 
13 INFM973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1   8 
14 INFM974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1   8 
15 INFM975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1   8 
16 INFM976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 8 
17 INFM981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1   3 
18 INFM982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1   6 
19 INFM983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1   6 
20 INFM984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1   6 
21 INFM985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1   6 
22 INFM986 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1   9 
23 INFM991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2   3 
24 INFM992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   6 
25 INFM993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6 
26 INFM994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6 
27 INFM995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   6 
28 INFM996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9 
29 INFM997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2   12 
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4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวณัฏฐินี  ดีแท้ 
(อังกฤษ) : Ms. NatthineeDeetae 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2524 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก           : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
  อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
  โทรศัพท ์055-267106   โทรสาร 055-267106 
  อีเมล์ : Natthineed@gmail.com  
ประวัติการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2556 

วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ประกาศนียบัตร 
(Intro to Data Analytics and Big Data )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ  

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย ณัฎฐินี ดีแท้ และสุภาพร คลังเพ็ชร์. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณี

ข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลว่ี. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 9(18), 85-96. 

2 วิจัย ณัฎฐินี ดีแท้. (2559). ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนและ
วิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้. Rajabhat Journal of Science, 
Humanities and Social Science, 17(1), 44-53. 

3 วิจัย ณัฎฐินี ดีแท้. (2559). การจัดกลุ่มด้วยวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์ผสมผสานกับเนียเรสเนเบอร์
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเสถียร. วิทยาศาสตร์ มข., 44(3), 637-649. 

4 วิจัย Wachirawongsakorn, P. and Deetae, N. (2016). Public participation in 
solving flood problems in the lower Yom river basin. Journal of 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Environmental Management, 12(2), 4-21. 

5 วิจัย จิตรามาศ  กุลคง และณัฏฐินี ดีแท้. (2557). ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จาก
ท้องถิ่นอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หน้า 523-530. 

6 วิจัย ดาริกา สายย้ิม, ณัฏฐินี ดีแท้ และบัญชา ศรีสมบัติ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นอาเซียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
หน้า 111-118. 

7 วิจัย อรทัย อินทะแสน, ณัฏฐินี ดีแท้ และบัญชา ศรีสมบัติ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และ
นิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว” จากท้องถิ่นอาเซียน. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 573-578. 

8 วิจัย ณัฎฐินี ดีแท้ และสุรศักด์ิ พรรณรักษา. (2558). ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มเมื่อ
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 
1139-1153. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ   3(2-2-5) 
2 INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 
4 INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง    3(2-2-5) 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการจัดการสารสนเทศ   3(2-2-5) 
2 INFM914 การวิจัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
3 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 
4 INFM919 การทํานายและการจัดการความเสี่ยง    3(2-2-5) 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 INFM912 โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
2 INFM913 ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ   3(2-2-5) 
3 INFM916 จริยธรรมและมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
4 INFM918 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


