
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร 25561741103921 
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Management Information System 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Management Information System) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.S. (Management Information System) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจในภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตร พ.ศ. 2556 
ก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นชอบหลักสูตรในการน าเสนอ

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ผู้จัดการระบบสารสนเทศ 
8.2 นักวิชาการด้านระบบสารสนเทศ 
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ 
8.4 ผู้บริหารโครงการระบบสารสนเทศ 
8.5 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
8.6 ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
8.7 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา สถาบันและปี พ.ศ. 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
1 นางสาวประไพ  ศรีดามา 

31104xxxxxxxx 
ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(นานาชาติ)) 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2558 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์, 2549 
สถาบันราชภัฏธนบุรี, 
2541 
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ที ่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒกิารศึกษา สถาบันและปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

2 นายปิยะนันต ์ อิสสระวิทย์ 
31006xxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D. (Intelligent 
Tutoring System) 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
พ.บ. (การตลาด) 
 

University of Northumbria 
at Newcastle, 
England, 2549 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2538 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2531 

3 นายคณกร  สว่างเจริญ 
35399xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2545 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ,์ 
2539 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ได้แก่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันเป็นสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ที่มีการใช้

คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยสมรรถนะของ
เทคโนโลยีไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้
สะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้การก่ออาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความ
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รุนแรงขึ้นทุกวัน จึงจ าเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่ช่วยชี้น าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุก 
โดยต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถใน
หลากหลายสาขาวิชา ทั้งในด้าน การจัดการองค์กร การจัดการเทคโนโลยี และทฤษฏีด้านการจัดการ
และการบริหาร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของสาขาวิชาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีลักษณะเป็น  
พหุวิทยาการ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วงของการพัฒนาประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 

4.0” ในยุคดิจิทัล โดยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศ เช่น  
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งปวง ต้องลงทุนขนาดใหญ่ เพ่ือ

อนาคต อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเราจะต้อง

ปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือจะอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาค
การค้า การลงทนุ และป้องกันไวรัส คือการทุจริต 

3. ทรัพยากรมนุษย์ (People ware) คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็น “คนไทย 4.0” ด้วยการศึกษา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและตลาดแรงงานของ
ประเทศ 

4. ระบบปฏิบัติการ OS คือ โครงสร้างระบบราชการ ที่ต้องอัพเดทให้ทันสมัย ทันโลก 
ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่าง People ware - Software - 
Hardware ได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

รายวิชาซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 วิชา ได้แก่ 
1) เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 

(Information Technology for Graduate Studies) 
2) ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

(English for Graduate Studies) 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
-ไม่มี- 

13.3 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเรียนการสอน จะมีระบบประสานงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือก าหนดเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน ตลอดจน
การวัดและการประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 



6 

  

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตมหาบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ส าหรับ
องค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชน 

1.2 ความส าคัญ 
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน

ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่ดี
แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ปัจจัยส าคัญที่สุดที่องค์กรต่างๆ ต้องการจากการลงทุนในเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทางธุรกิจสูงสุดแก่องค์กร โดยเฉพาะการช่วยให้กล
ยุทธ์ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนั้นการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอด
รับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า และความสามารถมากขึ้นอย่างไม่มีขีดจ ากัด 
จึงท าให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกองค์กรเช่นกัน  

ในปัจจุบันนี้ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
องค์กรทั้งของภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และยังถูกใช้เพ่ือควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบดังกล่าว จึงเสนอโครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพ่ือการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน
ระบบสารสนเทศและด้านการบริหารทั้งการบริหารเทคโนโลยี บุคลากร และข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน บริหารและจัดการองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับภาครวมเชิงกลยุทธ์และเชิงเทคนิคขององค์กรหรือ
ธุรกิจ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศ 
2) มีความรู้ความเข้าใจการจัดการระบบสารสนเทศ 
3) มีความสามารถในการบูรณาการระบบสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการระบบ

สารสนเทศ 
4) ช่วยพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าใจและสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ป ร ะ เท ศ  (Compliance to 
the Thai Qualification 
Framework) 

1. ด า เ นิ น ก า ร ท บ ท ว น
ข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
กับมาตรฐานของประเทศ 
2. ป รั บ ป รุ ง เนื้ อ ห า ข อ ง
หลักสูตรและรายวิชาให้สอดรับ
กับผลการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
เล่มหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เท ศ
( Compliance to the Thai 
Qualification Framework) 
ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1-3, 5 ในหมวดที่ 7 

2. แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งสร้าง
ช่อ งทางในการรับ ฟั งความ
คิด เห็ นต่ างๆ จากทุ กฝ่ ายที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  ค ณ าจ ารย์ 
นักศึกษา ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

1. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
ส าหรับข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
ส าหรับรายวิชาที่คัดเลือก 
3. ด า เนิ นการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทุก 5 ปี 

หลักฐาน 
1. รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานการวิจัยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ก า ร ส อ น  แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 11-12 ในหมวดที่ 
7 

3. แผนงานการพัฒนาและ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 
3. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
4. จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
ให้ มี ค วาม รู้ เรื่ อ งน วัต กรรม
ใหม่ๆ/ใช้กระบวนการ P2C ใน
การพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน 

หลักฐาน 
1. รายงานการด าเนินการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. รายงานผลการฝึกอบรม/ 
การน าไปใช้ 
ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4, 6-10 ในหมวดที่ 
7 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สามารถด าเนินการได้ในกรณีจ าเป็น โดยขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
มีการเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
3) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของบัณฑิตแรกเข้า 
1) บัณฑิตมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้อย 
2) บัณฑิตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของบัณฑิตในข้อ 2.3 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1) บัณฑิตไม่มี พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1) บัณฑิตแรกเข้าที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุกคน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

2) บัณฑิตมีความสามารถทางภาษาอังกฤษน้อย 2) บัณฑิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียน
วิชาทางภาษาอังกฤษเพ่ิม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก แบบ ก2 

ปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 -  15  15  15  15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

 
แผน ข 

ปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน สังคมและตลาดแรงงาน 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) แผน ก แบบ ก2 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าบ ารุงการศึกษา 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 

รวมรายรับ 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  แผน ก แบบ ก2 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร      

เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ      

- ค่าตอบแทน 531,900 1,063,800 1,063,800 1,063,800 1,063,800 

- ค่าใช้สอย 58,650 117,300 117,300 117,300 117,300 

- ค่าวัสดุ 58,650 117,300 117,300 117,300 117,300 
- ค่าด าเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย 
162,300 324,600 324,600 324,600 324,600 

3. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต 

54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 

 
2.6.3 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) แผน ข 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณแผ่นดิน 
- งบบุคลากร 

- - - - - 

- งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าบ ารุงการศึกษา 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 

รวมรายรับ 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 
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2.6.4 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) แผน ข 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร      

เงินเดือนและค่าจ้าง - - - - - 

2. งบด าเนินการ      

- ค่าตอบแทน 531,900 1,063,800 1,063,800 1,063,800 1,063,800 

- ค่าใช้สอย 58,650 117,300 117,300 117,300 117,300 

- ค่าวัสดุ 58,650 117,300 117,300 117,300 117,300 
- ค่าด าเนินการระดับ

มหาวิทยาลัย 
162,300 324,600 324,600 324,600 324,600 

3. งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายจ่าย 811,500 1,623,000 1,623,000 1,623,000 1,623,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต 

54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

1.  แบบชั้นเรียน 
2.  อ่ืนๆ  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทั้ง 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
1. แผน ก แบบ ก2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าจ านวน 36 หน่วยกิต 
2. แผน ข รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าจ านวน 36 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรแผน ข ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าสารนิพนธ์ 
 
หลักสูตรทั้ง 2 แบบ ประกอบด้วยหมวดรายวิชาที่ต้องเรียน 4 หมวด คือ หมวด

วิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และหมวด
รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
โครงสร้าง 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
วิชาวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
วิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - - 
รวมตลอดหลักสูตรจ านวน 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาบังคับ ส าหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข 18 หน่วยกิต 
4322101 
 
4322102 
 
4322103 
 
 
4322104 
 
4322105 
 
4322106 
 
4322107 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 
การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 
Information System Project Management 
ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Research Methodology for Management Information 
System 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 
การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
Data Warehouse and Data Mining 
สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 1 
Seminar of Management Information System 1 
สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2 
Seminar of Management Information System 2 

3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
1 (0-2-1) 
 
2 (0-4-2) 
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(2) หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก2 6 หน่วยกิต 
แผน ข 12 หน่วยกิต 

4322108 
 
4322109 
 
4322110 
 
4322111 
 
4322112 
 
 
4322113 
 
 
 
4322114 
 
4322115 
 
 
4322116 
 
4322117 
 
4322119 
 
4322120 
 
4322121 
 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
Human-Computer Interaction 
ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
Business Intelligence 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Internet ofThings Technology 
การจัดการองค์ความรู้ส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Knowledge Management of Management 
Information System 
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 
Innovation and Business of Management Information 
System 
การจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ 
Big Data Management 
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Legal and Ethical Aspects in Management 
Information System 
การจัดการดิจิตอล 
Digital Management 
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Security of Information System 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการบริหารหวงโซอุปทาน 
Supply Chain Management Information System 
แนวโนมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Trends in Management Information System 
หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Special Topics in Management Information System 

3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (3-0-6) 
 
3 (3-0-6) 
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(3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต 

4322202 
 

วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 
 

แผน ข 6 หน่วยกิต 
4322201 
 

สารนิพนธ์ 
Individual Study 

6 หน่วยกิต 
 

 

(4) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
บัณฑิตทั้ งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ที่ ไม่จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงหรือสัมพันธ์ ต้องเรียนเสริมพ้ืนฐานโดยไม่นับหน่วยกิตจ านวน 1 
รายวิชา โดยให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

4322122 
 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Fundamental of Management Information System 

3 (3-0-6) 
 

ในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 รายวิชา บัณฑิตศึกษาทุกคนต้องเรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

6310101 
 
6320202 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Information Technology for Graduate Study 
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
English for Graduate Study 

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

 

3.1.4 แผนการศึกษา  
 1) แผน ก แบบ ก2  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
4322102 การจดัการโครงการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4322103 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
*6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
**4322122 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา * และ **) 9 หน่วยกติ 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322104 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
4322105 การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
4322106 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 1 1(0-2-1) 
*6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 7 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
43221xx วิชาเลือก  6 หน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322106 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2 2 (0-4-2) 
4322202 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

2) แผน ข 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
4322102 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4322103 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
*6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
**4322122 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา * และ **) 9 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322104 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
4322105 การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
4322106 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 1 1(0-2-1) 
*6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 

รวม (ไม่นับรวมรายวิชา *) 7 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
43221xx วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4322106 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2 2 (0-4-2) 
43221xx วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
4322201 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวม 11 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกได้ตามความสนใจ 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
4322101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 

Management Information System 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  วิธีการ  เครื่องมือ  และ

ทีมงานในการพัฒนา  การศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การออกแบบระบบงานใหม่  การ
พัฒนาและปรับใช้ระบบสารสนเทศ  การด าเนินการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  กรณีศึกษาใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองค์การต่างๆ 

The concepts of management information system development, 
methodologies, tools, teamwork, the study of management information system, new 
system design, implementation, adaptation of information system and operation of 
management information system as well as case study. 
 
4322102 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

Information System Project Management 
การวางแผนโครงการ การออกแบบกระบวนการ การบริหารโครงการ การ

ประสานงาน การส่งเสริมการท าโครงการให้ประสบความส าเร็จทั้งทางด้านเทคนิคและพฤติกรรมใน
การบริหารโครงการ การบริหารวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ การพิจาณาความต้องการ การออกแบบ
ทางตรรก การออกแบบทางกายภาพ การทดสอบ การติดตั้งปัญหาในการบูรณาการระบบ การบริหาร
โครงการและการประเมินประสิทธิภาพของระบบแบบเมตริก การบริหารโครงการให้ได้ตามสิ่งที่
คาดหวังเอาไว้ในด้านของผู้ควบคุม ผู้ใช้ คณะท างาน และการพิจารณาความสามารถของคณะท างาน
ที่ต้องการในการท าดครงการการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เทคนิคการ
รายงานและการน าเสนอและวิธีการบริหารทางด้านเทคนิคและพฤติกรรมในโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ 

Project planning, process design, project management, coordination, 
the factors necessary for successful management of system development or 
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enhancement projects, both technical and behavioral aspects of project 
management, managing the system ilfe cycle, requirements determination logical 
design, testing, nd implementation, system integration issue, metric for project 
management and system performance evaluation, managing expectation, superior, 
user, team member, and other related to the project, determining skill requirement 
and staffing the project, cost-effectiveness analysis, reporting and presentation 
technique, and effective management of both behavioral and technical aspect of the 
project. 
 
4322103 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 

Research Methodology for Management Information System 
หลักการพ้ืนฐาน กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการวิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ การระบุปัญหา การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอขอมูลผลการวิจัย  ตัวอย่างกรณีศึกษาของการวิจัยทางด้าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

Basic principles, process, research methodology in the field of 
management information system, identify research problem, literature review, data 
collection techniques, data analysis, reporting and presentation technique, case 
studies in management information system. 
 
4322104 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3 (2-2-5) 

Decision Support System 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ 

การสร้างโมเดลและการวิเคราะห์การตัดสินใจ  การหาประโยชน์ที่เหมาะสมที่สุด และการโปรแกรม
เชิงเส้น การโมเดลและการแก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิม
เพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย การโปรแกรมเชิงเส้นที่เป็นเลขจ านวนเต็ม  การโปรแกรมเป้าหมายและ
กรณีมีหลายวัตถุประสงค์  การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้น  การวิเคราะห์การถดถอย  การวิเคราะห์
การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย การจ าลอง และตัวอย่างของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

Concepts of decision support system, human decision-making 
processes, introduction to modeling and decision analysis, introduction to 
optimization and linear programming, modeling and solving linear programming 
problems, sensitivity analysis and the simplex method, network modeling, integer 
linear programming, goal programming and multiple objective optimization, nonlinear 
programming, regression analysis, discrimination analysis, time series analysis, queuing 
theory, simulation, and example of decision support system. 
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4322105 การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3 (2-2-5) 
Data Warehouse and Data Mining 
แนวคิดทฤษฎีของคลังขอมูล  หลักการเทคนิคตางๆ  ของเหมืองขอมูล  เทคโนโลยี 

ที่ใชดึงขอมูลจากคลังขอมูลเพ่ือน าไปใชในการวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการคนหา
ความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบ ทิศทาง แบบจ าลองเหมืองข้อมูล 
กระบวนการเหมืองข้อมูล การบูรณาการเครื่องมือและหลักการเหมืองขอมูลใหสามารถคนหาความรู
จากคลังขอมูลขนาดใหญ่อยางมีประสิทธิภาพ 

Data warehouse theories and concepts, classification of data mining 
techniques, generalization, summarization and characterization, discovery and analysis 
of patterns, trends and deviations, mining knowledge in advance or specialized 
database systems, data warehouse, data mining models and data mining process, 
enabling data mining through data warehouse, integration of data mining tools with 
database systems, storage and retrieval. 
 
4322106 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 1 (0-2-1) 

Seminar of Management Information System 1 
การค้นคว้าด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัย บทความวิชาการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ การอ่าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเขียนรายงาน ในหัวข้อเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ การค้นคว้าและรายงานต้องน าเสนอในการประชุมเชิงวิชาการ 

Individual work of literature reviews on research, academic papers in 
management information system, reading, analyzing, writing referring to management 
information system, and oral presentation in academic conference. 
 
4322107 สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 2 (0-4-2) 

Seminar of Management Information System 2 
วิชานี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัย การ

เขียนบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และต้อง
เผยแพร่ลงในวารสาร 

Introduction to This subject involves training students to undertake 
individual work of literature reviews on research, writing referring to management 
information system, and publish in journal. 
 
4322108 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 

Electronic Commerce 
แนวคิดและหลักพ้ืนฐานของการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์ ค าแนะน าหลักการ และ

ทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และอินเทอร์เฟส การใช้งานระบบปฏิสัมพันธ์ทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน  
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Concepts and basic principles of interation design, guideline principle 
and theory, user interface and interface design, perception of human usability of 
interactive systems, augmented reality technology. 
 
4322109 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

Human-Computer Interaction 
ความรู้เบื้องต้นของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ มนุษย์ คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ส่วนต่อประสาน หลักการ ทฤษฎี การออกแบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ทฤษฎีสีกับคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบภาษาโครงสร้าง 

Introduction to human computer interaction, human, computer and 
devices, principle thory of design, graphic user interface, theory color computer, HCI 
in the software process, desing of structure language. 
 
4322110 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 

Business Intelligence 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท

และกระบวนการตัดสินใจลักษณะสารสนเทศส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ และเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
การจัดการและแบบจ าลองการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท องค์ประกอบและ
ซอฟต์แวร์ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้จัดการระดับสูงและระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Concepts of business intelligence and decision making support system, 
type and process of decision making, information characteristic for business 
Intelligence and supporting decision for management and analysis model, type, 
component and software of business Intelligence and decision making support system. 
development of models of decision, making support system, business intelligence and 
decision making support system development and implementation, executive 
information systems and expert systems. 
 
4322111 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ 3 (2-2-5) 

Internet of Things Technology 
หลักการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้

ข้อมูลในบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้มูล
ของตนเองได้ กรณีศึกษาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรสิ่ง  

Principles of internet of things technology, technology for helping 
things about contectual information, wired and wireless communication technology, 
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sensor network, exchanging of information between different operating system and 
processing technology of things, application case study for internet of things in the 
real world, and primary application development basic for internet of things  
 
4322112 การจัดการองค์ความรู้ส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 

Knowledge Management of Management Information System 
หลักการ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กลยุทธ์การจัดการฐานความรู้ 

การจัดการความรู้ในองค์กร บุคลากรในการจัดการความรู้ และทรัพยากรบุคคล การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ ต้นทุนทางปัญญา ตัวแทนทางปัญญา การท าเหมืองข้อมูล 
ระบบฐานความรู้ การจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ 

Principles, basic concept for knowledge management, knowledge 
management strategy, introducing knowledge management into the enterprise, 
people in knowledge management and human capital, performance evaluation of a 
knowledge management system, intellectual capital, intelligent agent, groupware, 
knowledge covery, data mining, knowledge-based system, knowledge management in 
industry, and knowledge management in government. 
 
4322113 นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (2-2-5) 

Innovation and Business of Management Information System 
การจัดการทรัพยสินทางปญญา มุมมองเชิงลึกทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พาณิชยกรรมเทคโนโลยี การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการองคความรู การวิเคราะหระบบและ
นโยบายนวัตกรรม 

Intellectual property management, science and technology insight, 
technology commercialization, strategic management, knowledge management, 
analysis of innovation system and policy. 
 
4322114 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5) 

Big Data Management 
แนวคิดพ้ืนฐานและคุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ รายละเอียดองค์ประกอบทาง

เทคนิคของข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือ
และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การพัฒนากลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ ่

Fundamental concepts and characteristic of big data, technical detail of 
big data component, big data storing, big data processing, tools and techniques to 
analyze big data, developing a big data strategy, implementing big data solution, 
application of big data 
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4322115 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
Legal and Ethical Aspects in Management Information System 
ปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับ

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา ความเปนสวนตัว และสิทธิแหงมนุษยชนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาละมาตรฐานการเข้า
กันได้ หลักจริยธรรมโดยทั่วไป ความลับเฉพาะของข้อมูล พนักงานกฎเกณฑ์ ข้อบังคับแบบแผนด้าน
ข้อมูลขาวสาร ความเสียหายที่เกิดจากการท างานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

Legal issue and law in information technology, intellectual property, 
privacy, constitutional rights, uses of laws protecting intellectual property,type of 
intellectual property and the relationship between intellectual property and 
compatibility standard, general ethics, employee privacy, data regulation, computer 
malfunction liability, and the professional responsibility of the computer user. 
 
4322116 การจัดการดิจิทัล 3 (2-2-5) 

Digital Management 
ลักษณะและโครงสร้างของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ หลักการและ

ข้อจ ากัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ การพัฒนา ระบบการค้า
ออนไลน์แนวโน้มการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมในการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 
และนวัตกรรมด้านการเงิน 

Characteristic and technology structure of online business, principle 
and restriction of digital business, business information exchange technology, trading 
system development, digital business trend, law and ethic on digital business, and 
financial innovation. 

 
4322117 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

Security of Information System 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล     

การเข้ารหัส เทคโนโลยีการตรวจสอบผู้ใช้ ความมั่นคงในระบบที่ใช้โฮสท์และระบบเครือข่าย ความ
มั่นคงในเชิงบุคคลและกายภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิส่วนบุคคล 

Fundamental concepts of information security, database security, 
encryption, authentication technology, host-based and network-based security issue, 
personnel and physical security issue, and issue of law and privacy. 
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4322119 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการบริหารหวงโซอุปทาน 3 (2-2-5) 
Supply Chain Management Information System 
แนวคิดของสมานโซอุปทานและความสามารถในการแขงขันของโซคุณคา การ

ตอบสนองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การพยากรณ การประสานงาน
ระหวางผูผลิตและผูจัดจ าหนาย การควบคุมสินคาคงคลังโดยผูผลิต การเติมสินคาอยางตอเนื่องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางโซอุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสมานโซอุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส โลจิสติกสยอน กลับและการบริหารการ
กระจายสินคา การปรับปรุงโซอุปทานใหดีที่สุด และการเชื่อมโยงกลยุทธโซอุปทานใหเขากับกลยุทธ
รวมของธุรกิจ 

Concepts of supply chain integration and value chain competitiveness, 
efficient consumer response, operational performance issue, forecasting, supplier-
producer coordination, vendor-managed inventory, and continuous replenishment, 
supply-chain restructuring, impact of product design, role of information technology 
in supply chain integration, procurement, logistic, reverse logistic, and distribution 
management, supply chain optimization, and linking supply chain strategy to overall 
business strategy. 
 
4322120 แนวโนมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

Trends in Management Information System 
แนวโนมใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ ผลกระทบในสวนของ

ผูบริหารสูงสุดของ  สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร การไดมา การรักษาไว การใช การ
ควบคุมสารสนเทศ เทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวก การคนหาทฤษฏี ทรัพยากรส าหรับการคนหา 
และติดตามแนวโนม 

Emerging trend in information technology, information management, 
the impact on the function of the chief information officer, other managing the 
acquisition, retention, use, disposition of information, the enabling technology, 
exploration of method, resource for trend discovery, and tracking. 
 
4322121 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

Special Topics in Management Information System 
การน าเสนอหัวข้อที่ก าลังได้รับความสนใจ โดยหัวข้อจะครอบคลุมองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่มีอยู่แล้วในหลักสูตร เชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้ 

Presentation of an interesting topic involving management information 
system, the topic covers new knowlwdge in management information system that are 
not included in the curriculum, management information system expert invitation.  
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4322201 สารนิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 
Individual study 
การศึกษาคนควา การพัฒนาโครงงานเปนรายบุคคลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการโดยเรื่องที่ศึกษาคนควาจะอยูภายใตการดูแลและควบคุมโดยคณาจารยประจ าวิชา การส่ง
รายงานและสอบปองกันผานคณาจารยประจ าหลักสูตร 

Directed individual study and project development on subject related 
in management information system, topics of study are to be supervised by a course 
committee, a formal written report must be submitted and an oral defense made 
with the course committee. 
 
4322202 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

Thesis 
การศึกษาคนควาและวิจัยขั้นสูงในหัวขอทางดานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ตามรูปแบบ และวิธีการวิจัย ภายใตการควบคุมและการใหค าปรึกษาของคณะกรรมการควบคุมวิทยา
นิพนธในระหวางท าการวิจัย บัณฑิตตองท าการสอบหัวข้อวิจัยและสอบวัดความกาวหนาผานคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และเมื่อท าวิจัยเสร็จแลวบัณฑิตตองท ารายงานวิทยานิพนธและตอง
ท าการสอบปองกันวิทยานิพนธผานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

Individual advanced research work in management information system 
using formal research methodology under the supervision of the thesis advisory 
committee, during the research process, students must pass their topics and their 
progressive report by their advisory committee, after finishing the research, students 
must submit a final formal thesis report and then defend their thesis with a thesis 
examination committee. 
 
4322122 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 

Fundamental of Management Information System 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  วิธีการ  เครื่องมือ  แนวโน้ม

ใหมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ หลักการพ้ืนฐาน กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการ
วิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

The concepts of management information system development, 
methodology, tool, teamwork emerging trends in information technology, information 
management research development methodology in the field of management 
information system. 
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6310101 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 
Information Technology for Graduate Study 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การน าเสนองานเพาเวอร์พ้อยท์และรูปแบบอ่ืน ๆ 

การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตในสาขาวิชาต่างๆ 

Fundamental computer program, power point presentation and other 
forms, type of data collection and statistical analysis, and information retrieval in 
each field of studies through the Internet. 
 
6320202 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-5) 

English for Graduate Study 
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การสนทนา การโต้ตอบตาม

สถานการณ์ การอ่านบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา การเขียนบทความ บทคัดย่อ 
และการน าเสนอผลงานวิจัย 

English sentence structures, listening, speaking, and situational conversations, 
reading articles and researche in each field of study, writing article, abstract, and research 
result presentation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.
ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวประไพ  ศรีดามา 
31104xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นานาชาติ)) 
 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 
2558 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี, 2541 

2 นายปิยะนันต์  อิสสระวิทย์ 
31006xxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D. (Intelligent 
Tutoring System) 
 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
พ.บ. (การตลาด) 
 

University of 
Northumbria at 
Newcastle, 
England, 2549 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2538 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2531 

3 นายคณกร  สว่างเจริญ 
35399xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2545 
สถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ์, 2539 

4 นางกิตติรัตน์   
ฐานสุวรรณศรี 
31021xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2549 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2542 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 
2524 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.
ที่ส าเร็จการศึกษา 

5 นางศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
28534xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
อบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2557 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, 2527 

 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.

ที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวประไพ  ศรีดามา 
31104xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ (นานาชาติ)) 
 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 
2558 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, 
2549 
สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี, 2541 

2 นายปิยะนันต์  อิสสระวิทย์ 
31006xxxxxxxx 

อาจารย์ Ph.D. (Intelligent 
Tutoring System) 
 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
พ.บ. (การตลาด) 
 

University of 
Northumbria at 
Newcastle, 
England, 2549 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2538 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2531 

3 นายคณกร  สว่างเจริญ 
35399xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2556 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2545 
สถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ์, 2539 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันและปี พ.ศ.
ที่ส าเร็จการศึกษา 

4 นางกิตติรัตน์   
ฐานสุวรรณศรี 
31021xxxxxxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
 
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2549 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2542 
วิทยาลัยครูธนบุรี, 
2524 

5 นางศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว 
28534xxxxxxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ
เทคโนโลยี) 
อบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 
ศบ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2557 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, 2527 

หมายเหตุ รายละเอียดผลงานทางวิชาการรวมทั้งภาระงานการสอนปรากฏในภาคผนวก ก 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 รายวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 ได้แก่ รายวิชา 4322202 วิทยานิพนธ์ และ 4322103 ระเบียบวิธี
วิจัยทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม

น าเสนอคณะกรรมการ 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
4) จัดท ารายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ์)  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการชุดเดิมและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก (Excellent)  ดี (Good)  
ผ่าน (Pass)  ไม่ผ่าน (Fail) 

แผน ข ได้แก่ รายวิชา 4322201 สารนิพนธ์ และ 4322103 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

1) มีการเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
2) จัดท าโครงร่างงานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม 
3) เก็บข้อมูลวิจัยตามโครงร่างวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษาร่วม 
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4) จัดท ารายงานการวิจัย  (ฉบับสมบูรณ์ )  สอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผลการเรียนเป็น 4 ระดับ คือ  ดีมาก 
(Excellent)  ดี (Good)  ผ่าน (Pass)  ไม่ผ่าน (Fail) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) สามารถออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2) มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
3) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น 
5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและแสวงหาความรู้ 
6) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
7) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 12  หน่วยกิต 
แผน ข จ านวน   6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษาโดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา

และหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานวิจัยของ

นักศึกษา 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 

แหล่งค้นคว้า ฐานข้อมูลงานวิจัย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์อ่ืน 

จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานด้วยวาจา  
3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่

เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนิสิต 

มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

จัดกิจกรรมที่ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และให้ความรู้ถึ งผลกระทบต่อสั งคม และข้อ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับ
วิชาชีพ 

มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

จัดกิจกรรมเสริมการวิเคราะห์ การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เหมาะสมกับงาน หรือปัญหาที่พบ และจัดให้
การศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่มีความเชี่ ยวชาญ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

มีความสามารถ ที่จะค้นคว้าและวิจัยเพ่ือให้
ได้มาซึ่งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

จัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอ และเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม 
มี จ รรยาบรรณ เพ่ื อ ให้ ส ามารถ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
ทั้ง 4 ข้อ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณ 
วินิจฉัยปัญหาอย่างผู้รู้ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจน แก้ปัญหาตาม
หลักการอย่างมี เหตุผล และค่านิยม
อันดีงาม 
2) วิ นิ จ ฉั ย ท า งด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

1) การบรรยาย 
2) การสาธิต 
3) การอภิปราย 
4 ) ก ารสอน ที่ ส อดแท รก
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
เอกสารและสื่อต่างๆ 
5) การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จ ากก รณี ศึ กษ า  บ ท บ าท
สมมติ สถานการณ์จ าลอง  
6) การเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จริง 
7) การก าหนดพฤติกรรม ข้อ
ปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตาม 
8) การจัดกิจกรรมการเรียน

1) ประเมินจากการสั งเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน 
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
2) ประเมินจากการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ใบงาน รายงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและ
ในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
4) ริ เริ่ ม ใน ก า ร ย ก ปั ญ ห าท า ง
จรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวน
แก้ไข 

การสอนและมอบหมายงาน 

 
2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถพ้ืนฐาน 4 ข้อ ตามที่
สาขาวิชาก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
1) มีความรู้และความเข้าใจ ใน
เนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎี ที่
ส า คั ญ แ ล ะ น า ม าป ร ะ ยุ ก ต์ ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฎี  การวิจัย
และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่าง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า 
3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้
ให ม่ ๆ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์  ใน
ระดับชาติและนานาชาติตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและ
ต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติ
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ ยนแปลงที่ อาจจะเกิดขึ้น ใน
อนาคต 

1) การบรรยาย 
2) การสาธิต 
3) การอภิปราย 
4) การฝึกปฏิบัติการ 
5) การท าวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ 
6) การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนรู้ผ่านการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
7) การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ าลอง 
8) การศึกษาดูงาน หรือเชิญ
วิ ท ย าก รผู้ เชี่ ย ว ช าญ ที่ มี
ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ น
วิทยากรเฉพาะเรื่อง 

1 )  ก า ร ท ด ส อ บ ย่ อ ย 
แบบฝึกหัด 
2) การสอบปลายภาค และ/
หรือการสอบกลางภาค 
3)  ป ร ะ เมิ น จ า ก ใบ ง า น 
รายงานผลงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
4) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงาน  หรือผลงานของ
ผู้เรียน 
5) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน 
หรือการมีส่วนรวมในการตอบ
ค าถาม 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จาก
การสอน เพ่ื อ ให้ เกิ ดทั กษ ะทาง
ปัญญา 4 ข้อ ดังนี้ 
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2) ส าม ารถ สั ง เค ร าะห์ แ ล ะ ใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
3) สามารถวางแผนและด าเนินการ
โค ร งก ารส าคั ญ ห รื อ โค ร งก าร
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้ วย
ต น เอ ง  โด ย ก า ร ใช้ ค ว าม รู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึง
การใช้ เทคนิ คการวิ จั ย  และให้
ข้ อส รุปที่ สมบู รณ์ ซึ่ งขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
4) พั ฒ น า แ น ว คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา 

1) การบรราย 
2) การสาธิต 
3) การอภิปราย 
4) การฝึกปฏิบัติการ 
5) การท าวิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ 
6) การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจากการสืบค้น  การ
บรรยาย เอกสารและสื่อต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่การอภิปราย การ
น าเสนอในชั้นเรียน 
7) การศึกษาดูงาน เรียนรู้
น อก ส ถาน ที่  เรี ย น รู้ จ าก
ประสบการณ์  เรียนรู้ จ าก
ชุมชน เรียนรู้จากสภาพจริง 
8) การสอนโดยใช้การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา สถานการณ์
จ า ล อ ง  เ พ่ื อ น า ไป สู่ ก า ร
สังเคราะห์  วิ เคราะห์  และ
วิพากษ์ 
9) การสอนทักษะการสืบค้น 
ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไป ใช้ ในการเรียนรู้ผ่ าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน การอภิปรายในชั้นเรียน 
หรือการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
ต่างๆ  
2 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานหรือผลงาน 
3) ประเมินจากการวิเคราะห์
ใบงาน รายงาน หรือผลผลิต
ของผู้เรียน 
4) ประเมินจากการอภิปราย 
หรือการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ต้ อ ง มี
ความสามารถแก้ไขปัญหา 
การตัดสินใจวางแผน การ
ท างานร่วมมือกับผู้อ่ืนโดยมี
ม า ต ร ฐ า น ด้ า น ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  4 ข้อ 

1) การสอนโดยเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับ
บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
2) การสอนโดยการจัดกิจกรรม
กลุ่มเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานใน
ฐานผู้ น า  ผู้ ต ามที่ ดี  โดยผ่ าน

1) ป ระ เมิ น จ าก ก ารสั ง เก ต
พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในชั้น
เรียน ความรับผิดชอบ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
2 ) ป ระ เมิ น จ ากทั กษ ะก าร
แสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตาม
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ดังนี้ 
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้ อน  หรือความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 
2) สามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินงานด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตน เองให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ 
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
3) มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อ โต้แย้ งและ
ปัญหาต่างๆ 
4) แสดงออกทักษะการเป็น
ผู้น าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ท างานของกลุ่ม 

กิจกรรมการท ารายงาน โครงการ 
เพ่ือการน าเสนอ 
3) การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
บทบาทสมมติ กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง เพ่ือเรียนรู้การ
ปรับตัว บทบาท ความรับผิดชอบ 
และบทบาทความเป็นผู้น า และผู้
ตาม 
4) การศึกษาดูงาน เรียนรู้นอก
สถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ จ ากชุ มชน  เรียนรู้ จ าก
สภาพจริง 

จากสถานการณ์การเรียนการ
สอนที่ก าหนด 
3) ประเมินจากความสามารถใน
การท างาน  ก ารป ฏิ บั ติ งาน
ร่วมกัน 
4) ประเมินจากการน าเสนอใบ
งาน  ราย งาน  ผล งาน  ห รื อ
ผลผลิตของผู้เรียน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เ น้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าและการสื่อสาร โดยมี
มาตรฐานด้านทักษะในการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 ข้อ ดังนี้ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ ห า  ส รุ ป ปั ญ ห าแ ล ะ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ 

1) การบรรยาย 
2) การสาธิต 
3) การสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
4) การสอนโดยมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
ก า ร ฟั ง  ก า ร อ่ าน  ก าร เขี ย น
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน และบุคคลอ่ืนๆ 
5) การสอนโดยใช้การเรียนรู้จาก
ก ร ณี ศึ ก ษ า  บ ท บ า ท ส ม ม ติ 
สถานการณ์จ าลอง 

1 ) ป ระ เมิ น จ ากการสั ง เก ต
พฤติกรรม การสื่อสาร การมี
ส่วนร่วม หรือการติดต่อผู้สอน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
2) ประเมินจากความสามารถใน
การอธิบาย อภิปราย หรือการ
น าเสนอ 
3) ประเมินจากใบงาน รายงาน 
ผลงาน หรือผลผลิตของผู้เรียน 
ทั้งในด้านการสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล 
แ ล ะก าร ใช้ น วั ต ก ร รม แ ล ะ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2) สามารถสื่อสารอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้ ง ใน วงการวิ ชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการน าเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ท างวิ ช าก ารและวิ ช าชี พ 
รวม ทั้ ง วิ ท ย านิ พ น ธ์ ห รื อ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า
และการน าเสนอ ตลอดจน
ทักษะทางภาษาที่จ าเป็นใน
การสื่อสาร 

เทคโนโลยี เพ่ือการน าเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณ วินิจฉัยปัญหา

อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน แก้ปัญหาตามหลักการอย่างมีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
2) วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
4) รเิริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการทบทวนแก้ไข 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ

กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
3) มีความเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ในระดับชาติและนานาชาติ

ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ

ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ 

และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง

วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

4) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 

2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 

4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

3) มีทักษะด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและการน าเสนอ 
ตลอดจนทักษะทางภาษาที่จ าเป็นในการสื่อสาร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวชิาบังคับ                    
4322101  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322102  การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ                    
4322103  ระเบียบวิธวีิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322104  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                    
4322105  การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล                    
4322106  สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1                    
4322107  สัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2                    
หมวดวชิาเลือก                    
4322108  การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์                    
4322109  การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับคอมพวิเตอร ์                    
4322110  ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ                    
4322111  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                    
4322112  การจัดการองค์ความรู้ส าหรบัระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322113  นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322114  การจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่                    
4322115  กฎหมายและจรยิธรรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322116  การจัดการดิจิทัล                    
4322117  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                    
4322119  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการบริหารหวงโซอุปทาน                    
4322120  แนวโนมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
4322121  หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวชิาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์                    
4322201  สารนิพนธ์                    
4322202  วิทยานิพนธ ์                    
หมวดวชิาเสรมิพื้นฐาน                    
4322122  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                    
6310101  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา                    
6320202  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑิต 

1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปตามแผนการสอนและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจประกอบด้วย การสอบข้อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มที่
มอบหมาย เป็นต้น โดยก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน 
และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ ากว่า 3 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สมศ. หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศให้อาจารย์ที่เข้ามาใหม่ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยในสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขา  สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
สัมมนา น าเสนอบทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้  
และคุณธรรม 

2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็นดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังนี้ 

1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ และจ านวนครบตามเกณฑ์ 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานตามเกณฑ์และมีผลงานทางวิชาการ 
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1.4 มีการเนินการครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  

โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2.2 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 

3.1.1 มีการจัดระบบการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อม โดยการทดสอบ
ทั้งความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 

3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ และไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยมีการเสริมความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาและ 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3.2.1 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่
เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านแผนการเรียน ทักษะการเรียน ทักษะการท างาน และการใช้ชีวิตและให้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่จัดช่องทางการสื่อสาร และจัดเวลาในการพบปะนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.2.2 จัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ งการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การจัดกิจกรรมเสริม การจัดคลินิกให้ค าปรึกษา และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสม่ าเสมอ 

3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการคิด และทักษะการสื่อสาร 
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3.2.4 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและจัดช่องทาง
รับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
หลักสูตรมีการบริหารและพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์

ที่เหมาะสม โปร่งใส มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีการเพ่ิมทักษะความรู้
เพ่ือการปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นอกจากนั้นยังก าหนดให้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
และมีความสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 
4.1.3 สืบค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็น

ระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4.1.4 ทดสอบความสามารถเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา 
หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้มีคุณสมบัติ และมีความ

เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้านหลักสูตรการสอน และการวิจัย 
4.3 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ 
4.3.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา 

ทุกรายวิชา และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการท างาน 
4.3.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการประชุมอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
4.3.3 ให้อาจารย์ได้มีการวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็น

แผนประจ าปี เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
5.3 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 

ที่หลากหลาย 
5.4 ก าหนดให้ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้วิธีสอน 

เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอนใหม่ๆ และเชื่อมโยงสาระจากการเรียนรู้สู่การท าวิจัย 



41 

  

5.5 จัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทั้งการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามและการ
ประเมินในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดรายวิชาที่สอดคล้องบูรณาการสู่  
การวิจัย จัดคลินิกเสริมทักษะวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท าแผนการท าวิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

5.6 ก าหนดให้ ผู้ ส อนมี การประเมินผล ให้ ครบถ้ วนตาม เกณ ฑ์ มาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และมีการทวนสอบ ทบทวน
แนวทางการประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม 

5.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งแผนการจัดรายวิชาที่เอ้ือต่อการท าวิจัย การปรับ/เพิ่มเนื้อหา/ค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย 

5.8 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการด าเนินงานเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมทาง

กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได้ การจัดหาครุภัณฑ์ 
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนที่จ าเป็น  ซึ่ งเป็น
ทรัพยากรการเรียนการสนอที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่ จ านวนที่ต้องการ

เพิ่มในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนแบบบรรยาย 1 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

 
รายการ จ านวน หน่วย 

1. หนังสือภาษาอังกฤษ 3,000 เล่ม 
2. หนังสือภาษาไทย 200 เล่ม 
3. วารสารภาษาอังกฤษ 14 รายการ 
4. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2 รายการ 
5. โสตทัศนวัสดุ ประเภทต่างๆ 500 ชิ้น 
6. ฐานข้อมูลออนไลน์ 17 ฐานข้อมูล 
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ มีการส ารวจ ติดตามและประเมินความต้องการและการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณตลอดจนจัดหาจัดซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ทันสมัยและจ าเป็นต่อการเรียน
การสอน 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ มีการส ารวจการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีการขาดแคลนทรัพยากรที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

     

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

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

  

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การประเมินกลยุทธ์การสอนจะแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
1) ช่วงก่อนการสอน ให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 

และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  
2) ส่วนช่วงหลังการสอน ให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยบัณฑิต และการ

วิเคราะห์ผลการเรียนของบัณฑิต ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ประเมินจากกลวิธีการสอน ผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน การตรงต่อ

เวลา และคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกรายวิชา โดยใช้การประเมินจากนักศึกษา ประเมินโดยตัว
อาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการทุกๆ ปี เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนา

หลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่

ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม
อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

2) จัดประชุมสัมมนา/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3) ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต  และ
ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการพัฒนา
หลักสูตร และพัฒนาเรียนการสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ (มคอ.5) โดยน า

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมรายงานผลการด าเนินการสอน (มคอ.5) แล้ว

สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา (มคอ.7) 
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3) พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยน าสัมฤทธิ์ผลของนิสิตรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายใน ความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้ในการวางแผนปรับปรุง
และด าเนินงาน เพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
 


