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หมวดที ่1 

ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
........................................................................................ 

 
1.  ชื่อหลักสูตรและรหัส 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology Management 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อย่อ (ไทย)  : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Information Technology Management) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Sc. (Information Technology Management) 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
การวิจัยในด้านการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรแผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
5.2   ประเภทของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาโททางวิชาการ 
5.3   ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 ไม่มี 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561   
-  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

   ครั้งที่  5/2560  วันที่  23  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
-  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
   ครั้งที่ 3/2561 วันที่  22  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 
-  สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
   ครั้งที่ 4/2561  วันที่  21  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
-  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
   ครั้งที ่9/2561  วันที่  24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2561 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปีการศึกษา 2564  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
เจ้าหน้าที/่ผู้บริหาร/ผู้จัดการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา พ.ศ. 

1 ผศ. นางวรปภา  อารีราษฎร์  
3-5603-00136-XX-X  
 

ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัยะลา 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
2548 

 
2542 
2535 
2532 

2 ผศ. นายธรัช  อารีราษฎร์  
3-5101-00295-XX-X    

ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
2549 

 
2538 
2531 

3 อาจารย ์ นายอภิชาติ เหล็กด ี
3-4404-00057-XX-X 

ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2561 
2558 
2548 
2544 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 นโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่าง ๆ จ านวนมาก ประกอบด้วย 1) 
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  3)กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล  ฝังตัว 
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)  

 จาก 5 กลุ่มเทคโนโลยี จะเห็นว่าเทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในทุก ๆ กลุ่ม
อุตสาหกรรม รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญและมีนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดย
ก าหนดให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต 
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ 
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และรัฐบาลไทยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน   

    ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
1)ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 
ด้าน คือ 1.1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ ภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ 1.2) เร่ง
สร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 1.3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 1.4) เพ่ิมโอกาส
ทางอาชีพเกษตรและการค้าขาย สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 2.1) สร้างโอกาสและความเท่า
เทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 2.2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่
เปิดกว้างและเสรี 2.3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 2.4) เพ่ิมโอกาสการได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 2.5) เพ่ิม
โอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคม สูงวัยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบด้วย แผนงาน
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เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 3.1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่
รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย 3.2) ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานใน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต และ 3.3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถ
วางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

     จากที่กล่าวมา จะพบว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ เรียกว่า Startup  เป็นการ
เริ่มต้นธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างรายได้จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว (Scalable) และท าซ้ า 
(Repeatable) ถ้าท าธุรกิจผ่านเทคโนโลยีจะเรียกว่า Tech Startup ส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกิจเพ่ือการแก้ปัญหา 
(Solutions) หรือโอกาสที่ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือไม่เคยท ามาก่อน โดยการสร้างนวัตกรรม เช่น แอพพลิเคชั่น
ให้บริการรถแท็กซี่ แอพพลิเคชั่นเคลมประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง เป็นต้น การใช้เงินทุนเริ่มต้นในการท า 
Startup โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Tech Startup ไม่สูงนักเพราะอาศัยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาน ามาใช้งานแล้ว การ
ขยายธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา  

 E-Commerce : การค้า และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าอยู่ที่ในรูปแบบการค้า
ออนไลน์ เพ่ือสร้างระบบเงินหมุนเวียนช่วยเหลือแก่ SMEs ธุรกิจส่วนตัว OTOP และสนับสนุนการจ่ายเงินช าระ
เงินของระบบ Payment ทั้งหลาย 

 FinTech : การเงิน ส่วนมากเป็นรูปแบบการจัดการด้านการเงิน และช่วยเหลือการเงิน นักลงทุน โดย
การเป็นเหมือนที่ปรึกษา หรือผู้จัดการผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงง่ายเช่น แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือระบบ
เว็บไซต์ 

 Agritech : ด้านการเกษตร และเชื่อมโยงการผลิตและส่งออกโดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมา
ช่วยเหลือ และยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจทางด้านการขนส่ง Logistic ให้เติบโตควบคู่กันไป 

 EdTech : การศึกษาเป็นส่วนหลักที่มีการเติบโตเพ่ิมมากข้ึนเพราะเป็นการต่อยอดในการสร้างทักษะ
แก่บุคลากร โดยเฉพาะในปัจจุบันการศึกษาแบบ On-Demand ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเหลือให้ผู้ที่
ยากไร้ได้เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ จึงปรากฏขึ้นในรูปแบบของ 
EdTech มากขึ้น 

 E-Service : เป็นการสร้างนวัตกรรมการบริการที่กว้างขึ้นโดยลดเวลาในการเดินทาง เช่น ระบบการ
ตัดสินใจ ระบบการขนส่ง คมนาคม เป็นต้น 

 Internet of Things : เป็นนวัตกรรมการสร้างการเชื่อมโยงสิ่งของ หรืออุปกรณ์ เช่น อาคาร บ้าน 
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมได้ระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     จากที่กล่าวมา จะเห็นว่านโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และได้ให้
ความส าคัญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน  เน้นการสร้างธุรกิจในรูปแบบ Startup  หรือ Tech Startup ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยมีไอเดีย มีนวัตกรรม  มีแผนธุรกิจที่แตกต่าง  โดยสามารถน านวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจ
ให้เติบโตได้เร็วในต้นทุนที่ต่ ากว่า  ดังนั้นการผลิตก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านการธุรกิจ Technology-Startup เพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และจ าเป็นต้องด าเนินการ 

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานการผลิตบัณฑิต 
ตระหนักถึงแนวนโยบายประเทศไทย 4.0  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
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ด้วยนวัตกรรม  โดยมีความรู้ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการบริการ และเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยใช้การพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนมีความรู้ 
ทักษะด้านการประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมน าไปสู่การสร้างธุรกิจ Tech Startup ได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      ประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน   

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและวัฒนธรรม โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเดี่ยวข้องดังนี้   

    11.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  4 ด้าน คือ 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อ
ปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ 2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 4) เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขาย สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

     11.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจะมุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ สามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้
ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน า ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์
นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ห่างไกล 2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 3) สร้างสื่อ 
คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึ งได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบ
โทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 4) เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของ
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นักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5) เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทาง
การแพทย์ และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคม สูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 11.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยจะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  3 ด้าน คือ 1) 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุก
สาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
และ 3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 จากสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ดังที่กล่าวมานี้ ประเทศไทย
จ าเป็นจะ ต้องใช้นักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ มีความเข้าใจใน
ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการด าเนินงาน การประกอบธรุกิจ  มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0  ทีเ่น้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นเหตุให้ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งนี้ 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลจากการที่ประเทศไทยประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

และได้ให้ความส าคัญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายดังกล่าว  โดยการผลิตบุคลากรทางการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีความความรู้ มีความเข้าใจในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้
เข้ากับลักษณะงาน  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  โดยเฉพาะการสร้างธุรกิจในรูปแบบ Startup  หรือ Tech 
Startup ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยต้องมีไอเดีย มีนวัตกรรม  มีแผนธุรกิจที่แตกต่าง  โดยสามารถน านวัตกรรมมา
ปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตได้เร็วในต้นทุนที่ต่ ากว่า  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
สังคม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย และการผลิตมหาบัณฑิตที่เก่งและดี  โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มี
คุณธรรม และจริยธรรม   

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดโอกาสให้มีการจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบทั้งใน
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
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   12.1.1  ในระดับปริญญาตรี ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 โดยก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 6 คือ มหาวิทยาลัยอาจจัด
การศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

   1) โปรแกรมในเวลาราชการ 
   2) โปรแกรมสุดสัปดาห์ เป็นการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสัปดาห์ 
   3) โปรแกรมเรียนนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลานอกราชการ 
   4) โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกลผ่านทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วีดิทัศน์ 2 

ทาง หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
   5) โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละ 1 

รายวิชา  หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจะจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 
   6) โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ
โดยอาจจะจัดในเวลา และเนื้อหาสอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ 

   7) โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้เป็นไปตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   8) โปรแกรมโครงการพิเศษ  
  12.1.2  ในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 7 คือ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

   1) โปรแกรมในเวลาราชการ  เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาทั่วไปเฉพาะในเวลาราชการ 
โดยจัดแบบระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาค 

   2) โปรแกรมนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการการศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการส าหรับนักศึกษา
ทั่วไป หรือนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใด
แบบหนึ่ง หรือโปรแกรมผสมผสาน  ดังนี้ 

        2.1) โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกลผ่านทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง 
วีดิทัศน์ 2 ทาง หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบอินเทอร์เน็ต 

        2.2) โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ 
คราวละ 1 รายวิชา  หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจะจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

        2.3) โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับ
หลักสูตรนานาชาติโดยอาจจะจัดในเวลา และเนื้อหาสอดคล้องกับโปรแกรมในต่างประเทศ 

        2.4) โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็น

ไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงโดยแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  และศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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    ผลจากการที่ประเทศไทยประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
และได้ให้ความส าคัญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน  ซึ่งผลดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางชุมชน 
สังคมและวัฒนธรรม  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยี
และการวิจัย  และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งดีและมีคุณธรรม   จะต้องปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการประเทศที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  โดยมีความรู้ในด้านการจัดการเทคโนโลยี น าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการบริการ และเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยใช้การพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี  สารสนเทศ
ตลอดจนมีความรู้ ทักษะด้านการประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมน าไปสู่การสร้างธุรกิจ 
Tech Startup ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต้อง
เรียนรายวิชาแกนร่วมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนในคณะที่เก่ียวข้อง ด้าน

เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ โดยความร่วมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนนั้น เป็นการ
เปิดโอกาสโดยมิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน หากมีการ
บริการการเรียนการสอนให้หลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ การคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรได้
ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

............................................................. 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้  มีทักษะ และความช านาญ มี

คุณธรรมและจริยธรรมในด้านการจัดการเทคโนโลยดีิจิทัล  การพัฒนาองค์กร  การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ และน าความรู้ไปพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพ 
     1.2  ความส าคัญ 

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัย  
เพ่ือผลิตองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าในการวิจัย 
      1.3  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาองค์กร  ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ การพัฒนาสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

1.3.2 มีความรู้และความสามารถในการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแก้ปัญหา 
ประสานงาน  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.3.3  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม ชุมชน และ 
ท้องถิ่น 

1.3.4  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่

ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก

หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
- รายงานผลการ

ประเมินหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตและ
ติดตามความต้องการของบุคลากร
ในชุมชนและท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้มหาบัณฑิต
ของสถานศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอน การวิจัยและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปปฏิบัติการจริง
พัฒนาองค์กรตลอดจนชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานวิจัย และบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 
- อาจารย์สายวิชาการต้องมีคุณวุฒิ

ตามที่ สกอ. ก าหนด 

- ปริมาณงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- คุณวุฒิของอาจารย์ 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

................................................................................ 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
      1.1.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา 
 1.1.2 ในกรณีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น   เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  (1)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  หรือการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง  หรือ 
  (2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาในข้อ (1)  ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง หรือ 
      (3)  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

2.3  ปัญหาที่คาดว่าจะพบของนักศึกษาแรกเข้า  
  นักศึกษาแรกเข้าอาจจะมีความรู้พ้ืนฐาน หรือทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน  

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   จัดให้เรียนรายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต หรืออาจจัดให้สอบเทียบโอนการโอนผลการเรียน การเทียบโอน

ผลการเรียน หรือการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
             1) รูปแบบในเวลาราชการ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
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จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - 5 5 5 
 

             2) รูปแบบนอกเวลาราชการ  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 10 10 10 

 
 

2.6  งบประมาณตามแผน   
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

  1) รูปแบบในเวลาราชการ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 230,000 345,000 345,000 345,000 345,000 
รวมรายรับ 230,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 23,000 บาท/คน ช าระจ านวน 3 ภาคการศึกษา 
(ปีละ 46,000 บาท/คน/2 ภาคการศึกษา) 
  2) รูปแบบนอกเวลาราชการ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,125,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมรายรับ 1,125,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
         ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท/คน ช าระจ านวน 4 ภาคการศึกษา  
(ปีละ 75,000 บาท/คน/3 ภาคการศึกษา) 
 

  3) รวมรายรับ  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ในเวลาราชการ 230,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

นอกเวลาราชกร 1,125,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
รวมรายรับ 1,355,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 

 
2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 
2. ค่าใช้จา่ยด าเนนิงาน (ไม่รวม 3) 537,600 900,000 900,000 900,000 900,000 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 406,500 553,500 553,500 553,500 553,500 

รวม (ก) 1,304,100 1,813,500 1,813,500 1,813,500 1,813,500 
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 50,900 31,500 31,500 31,500 31,500 

รวม (ข) 50,900 31,500 31,500 31,500 31,500 

รวม (ก) + (ข) 1,355,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 

จ านวนนักศึกษา (ใน/นอก*) 5/15 10/30 10/30 10/30 10/30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
*ใน หมายถึง ในเวลาราชการและ  *นอก หมายถึง นอกเวลาราชการ  
 
2.7  รูปแบบการศึกษา  

จัดการศึกษาแบบในเวลาราชการ  นอกเวลาราชการ  และรูปแบบอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
(หมวด 2 ข้อ 7) 

2.8.  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้ามมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผล
การเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 3 รูปแบบคือ 
 1) การโอนผลการเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกวิชา ที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
นั้นอีก 

 2) การเทียบโอนผลการเรียนหมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา 
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

 3) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า  การขอเทียบโอน 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือ
นับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก2 (หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

 
12 

ไม่น้อยกว่า 9 
3. วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 39 
 
 
 

3.1.3  รหัสวิชา 
1)  การก าหนดรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วย 7 หลัก แต่ละหลักเป็นตัวเลขซึ่งมีความหมาย ดังนี้ (นับจากซ้ายมือ)  
ตัวเลขตัวที่ 1 และ 2 หมายถึง คณะ  

   70    หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวเลขตัวที่  3 หมายถึง สาขาวิชา 
   50 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท 
 ตัวเลขตัวที่  5  หมายถึง ชั้นปีที่ควรเรียน 
 ตัวเลขตัวที่  6 และ 7  หมายถึง ล าดับวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้ 
   01 – 09 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 
   10 – 79 หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 
   90 – 95 หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

2) จ านวนหน่วยกิต 
(1) การแสดงจ านวนหน่วยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเป็นตัวเลข ดังนี้ x (x-x-x)  ซึ่ง  

x เป็นตัวเลขที่แสดงข้อมูลตามล าดับ คือหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)   
(2) การคิดชั่วโมงเรียน   

  ทฤษฎี 1 หน่วยกิต:  บรรยาย 1 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 2 ชั่วโมง 
  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต:  ฝึกทดลอง 2 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง 
  ค้นคว้า   :  (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง 
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3) รายวิชา 
กลุ่มวิชาแกนร่วม      6 หน่วยกิต 

8072101 สถิติส าหรับการวิจัย 
Statistics for Research 

3(2-2-5) 

8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
Research Methodology in Science 

3(2-2-5) 

 
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต และได้ค่าผลการประเมินเป็น S หรือผลประเมินเป็นแบบอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน      21 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต 

 

7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
Digital Technology for Economic and Social Development 

3(2-2-5) 

7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 
Management in the Digital Age 

3(2-2-5) 

7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
Seminar on Digital Technology 

3(2-2-5) 

7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
Special Topics in Digital Technology 

3(2-2-5) 

 

 
2. กลุ่มวิชาเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้            จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

 

7050210 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
Digital Technology Management in Organization 

3(2-2-5) 

7050211 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา 
Digital Technology Management in Education 

3(2-2-5) 

7050212 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
Digital Technology Management in Learning 

3(2-2-5) 

7050213 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 
Digital Technology Management in Business 

3(2-2-5) 

7050214 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน 
Digital Technology Management in Community 

3(2-2-5) 

7050215 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 
Digital Technology Management in Public  Relations 

3(2-2-5) 

7050216 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยว 
Digital Technology Management in Tourism 

3(2-2-5) 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธ์        
 

วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
            นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 ต้องท าวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต  โดยสามารถแบ่ง
ลงทะเบียนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิตจนครบ 12 หน่วยกิต 
 

7050290 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 

 
 
 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
  1)  รูปแบบในเวลาราชการ 
 

 ปีท่ี 1/ภาคเรียนที่ 1 
รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 

8072101 สถิติส าหรับการวิจัย 3 2 2 5  
7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3 2 2 5  
7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ส าหรับบณัฑิตศึกษา 
3 2 2 5 ไม่นับหน่วยกิต 

XXXXXX รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3 2 2 5 ไม่นับหน่วยกิต 
รวม 9 10 10 25  

 
 ปีท่ี 1/ภาคเรียนที่ 2 

รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 
8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 2 2 5  
7050103 สัมมนาดา้นการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3 2 2 5  
7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจดัการเทคโนโลยดีิจิทัล 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
7050290 วิทยานิพนธ์ 6 - - -  

 รวม 18 8 8 20  
 
 ปีท่ี 2/ภาคเรียนที่ 1 

รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
7050290 วิทยานิพนธ์ 6 - - -  

รวม 12 4 4 10  
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  2)  รูปแบบนอกเวลาราชการ 
 

 ปีท่ี 1/ภาคเรียนที่ 1 
รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 

8072101 สถิติส าหรับการวิจัย 3 2 2 5  
7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 
3 2 2 5  

7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

3 2 2 5 ไม่นับหน่วยกิต 

รวม 12 8 8 20  
 

 
 ปีท่ี 1/ภาคเรียนที่ 2 

รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 
8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 2 2 5  
7050103 สัมมนาดา้นการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3 2 2 5  
7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจดัการเทคโนโลยดีิจิทัล 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  
3 2 2 5 ไม่นับหน่วยกิต 

 รวม 12 8 8 20  
 
 ปีท่ี 1/ภาคเรียนที่ 3 

รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
XXXXXX รายวิชาเลือก 3 2 2 5  
7050290 วิทยานิพนธ์ 3 - - -  

รวม 12 6 6 15  
 
 ปีท่ี 2/ภาคเรียนที่ 1 

รหัส/รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ค้นคว้า หมายเหตุ 
7050290 วิทยานิพนธ์ 9 - - -  

รวม 9 - - -  
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชาดังรายละเอียดใน ภาคผนวก  ข 
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3.2 ชือ่ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 
1/ 

2561 
2/ 

2561 
3/ 

2561 
1/ 

2562 
1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร ์

3-5603-00136-XX-X 
 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันราชภฏัยะลา 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2548 
 

2542 
 

2535 
2532 

8 8 8 8 

2. ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  
3-5101-00295-XX-X 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2549 
 

2538 
 

2531 

8 8 8 8 

3. ดร.อภิชาติ เหล็กด ี
3-4404-00057-XX-X 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2561 
 

2558 
 

2548 
 

2544 

8 8 8 8 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย ปี 
1/ 

2561 
2/ 

2561 
3/ 

2561 
1/ 

2562 
1. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร ์

3-5603-00136-XX-X 
 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัยะลา 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2548 
2542 

 
2535 
2532 

8 8 8 8 

2. ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  
3-5101-00295-XX-X 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 

2559 
 

2549 

8 8 8 8 
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วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครลู าปาง 

 
2538 
 
2531 

3. อ.ดร.อภิชาติ เหล็กด ี
3-4404-00057-XX-X 

ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2561 
 

2558 
 

2548 
 

2544 

8 8 8 8 

4. อ.ดร.ธวัชชัย สหพงษ ์
3-3404-00049-XX-X 
 

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2556 
 

2550 
2545 

8 8 8 8 

5.  อ.ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร 
3-4599-00035-XX-X 

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันราชภฏันครราชสีมา 

2558 
 

2549 
 

2542 

8 8 8 8 
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3.2.2  อาจารย์พิเศษ 

ที ่
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สังกัดสถาบันการศึกษา 

1 ศ. นายมนต์ชัย  เทียนทอง ค.อ.ด. 
การวิจัยและการพัฒนา
หลักสตูร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 ศ. 
พล.ต.ต. เกียรติพงษ์  มี
เพียร 

Ph.D. 
Educational 
Administration 

ข้าราชการบ านาญ 

3 รศ. นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์   Ph.D. Computer Science มหาวิทยาลยัศิลปากร 
4 รศ. นายสุบรรณ  เอีย่มวิจารณ์    ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

5 ผศ. นายจรัญ  แสนราช Ph.D. Computer Education 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 ผศ. นายมหศักดิ์  เกตุฉ่ า Ph.D. Computer Engineering 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

7 ผศ. นายเชฏฐเนติ ศรีสอ้าน Ph.D. Computer Science มหาวิทยาลยัรังสติ 
8 ผศ. นางจิรัฎฐา  ภูบุญอบ ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

9 ผศ. 
นายศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณ
วิทย์ 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

10 ผศ. นายจิรพันธ์  ศรีสมพันธ์ุ ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11 ผศ. 
นายมณเฑียร  รัตนศริิวงศ์
วุฒิ 

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

12 ผศ. นายวีระชัย  คอนจอหอ ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
13 อาจารย ์ นายนิรุติ  ไล้รักษา ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี หน่วยงานเอกชน 
14 อาจารย ์ นายบดินทร์  แก้วบ้านดอน ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
15 อาจารย ์ นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม ปร.ด. การจัดการเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

16 อาจารย ์
นายเผด็จ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 อาจารย ์ นายพีระศุษฐ์  บุญมาธรรม ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
18 อาจารย ์ นางสมคิด  สุทธารธวัช ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

19 อาจารย ์ นายจรูญ  จันแทน ปร.ด. 
ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม 

หน่วยงานเอกชน 

20 อาจารย ์ นายสุขแสง  คูกนก ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา หน่วยงานเอกชน 

21 อาจารย ์ นายวิญญู  อุตระ ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 

22 อาจารย ์ นายเทิดชัย บัวผาย ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

23 อาจารย ์ นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะหร์้อยเอ็ด 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

               - ไม่มี – 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย  
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ข้อก าหนดในการท าวิจัย จะต้องศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กรและวิชาชีพ
ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น การประดิษฐ์และทดลองนวัตกรรมด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับท้องถิ่น  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ใน
ความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
   วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาด าเนินการวิจัย  ท าการด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  เน้นความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กรและ
วิชาชีพ ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
วิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
5.2 ผลการเรียนรู้  

นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย การบริหารจัดการเทคโนโลยี การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี  การน าเสนองาน  และการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่   

5.3  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  
 แผน ก   แบบ ก 2 หน่วยกิตวิชาเรียน     จ านวน 27 หน่วยกิต 
   หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ จ านวน 12  หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  
มีรายวิชาจัดสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะและกระบวนการ  มีการจัดสัมมนาการวิจัยเพ่ิม  และมีการก าหนดชั่วโมง

การให้ค าปรึกษา ตลอดจนจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิจัย จากบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอผลการวิจัย จัดสอบความก้าวหน้า  
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  และการสอบปากเปล่า 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

...................................................................................... 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ ในช่วงเวลาการปฐมนิเทศ  ในรายวิชาการสัมมนาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา  จะมีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
กาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาต่อรอง สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างาน 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานทั้งท างานกลุ่ม และ
งานเดี่ยว  ต้องมีการน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกีย่วข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง  ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ ตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 
          1) มีภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ
และตรงต่อเวลา 
                 2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจริยธรรม มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและ
ประเทศชาติ 
         3) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
         4) มีความเป็นผู้น าหรือส่วนร่วมริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
         5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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          อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกคนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม มีส่วน
ร่วมการสร้างวัฒนธรรมในสังคมที่มีระเบียบวินัย เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษาในประเด็จ
ปัญหาด้านคุณธรรม และจริยธรรมทั้งในวิชาชีพ และการด าเนินชีวิต เน้นการเรียนรู้จากการอภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมรวมทั้งในวิชาชีพและการด ารงชีวิต 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ใช้การประเมินที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายในชั้นเรียน การท ากิจกรรมรวมกลุ่ม การ
สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
   2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียง และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาความรับผิดชอบ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนด เวลาที่ได้รับมอบหมาย 
   3) มีผู้ประเมินหลากหลายกลุ่ม เช่น ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง ประเมินจากเพ่ือน และประเมิน
โดยอาจารย์ผู้สอน 

 2.2  ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้  
       1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
   3) สามารถสืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   4) มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
   5) คิดริเริ่มสร้างสวรรค์ บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและพร้อม
ที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อ
หารสาระ ตลอดจนมีการท าวิจัยจากสถานการณ์จริง และมีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า โครงงาน และสร้างชิ้ นงานทั้งเป็นราบบุคคลและกลุ่ม จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติขิงนักศึกษาในด้านต่าง ๆ และจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น โครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน โครงการหรือโครงงานต่าง ๆ การเขียนรายงาน 
การสรุปผลวิเคราะห์ รวมถึงประเมินความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้โดยการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
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  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาจ าต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาที่
ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
   1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถสืบค้น ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ 
   3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  2.3.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้เชิงบูรณาการ โดยการใช้ กรณีศึกษาหรือ
วิเคราะห์สถานการณ์จากสภาพปัญหาจริงที่พบในสังคม 
   2) การศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้า สืบค้นรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาทางแกไขปัญหา
อย่างสร้างสวรรค์ โดยใช้การเรียนแบบสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิดเห็น เพ่ือหาทางออกที่ดี
ที่สุดส าหรับการแก้ปัญหา 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถท าได้โดย การออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา โดยเป็น
การประเมินตามสภาพจริงจากผลงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การน าเสนอผลงาน รายงานวิเคราะห์
วิจารณ์ กรณีศึกษา และแผนการแก้ไขปัญหา 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนต่าง ๆ จึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
   4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ      
   ในกระบวนการเรียนการสอนมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการคาดหวัง 
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้   1) สามารถ
ท างานกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี   2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  3) สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานกลุ่ม และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็ดของข้อมูลที่ได้ นอกจากนี้ยังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ความสามารถในการปรับตัว และการแสดงออกของผู้เรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม การติดต่อ สื่อสารกั บ
บุคคลภายนอก 
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 2.5  ทักษะทางวิชาการเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและ
การวิเคราะห ์
   2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   3) มีทักษะการน าเสนอความรู้เชิงวิชาการโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
การน าเสนออย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
  2.5.2 กลยุกต์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางวิชาการเชิงตัวเลข และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมอบหมายงานให้ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อสนเทศท่ีหลายหลายรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหา
ที่น าเสนอ 
 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาการเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ประเมินจากความรู้ ความถูกต้องและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการ
น าเสนอผลงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประเมินทักษะการพูด การเขียน การน าเสนอ จากแบบประเมิน
ทักษะการเขียนและการน าเสนอผลงาน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละและตรง
ต่อเวลา 
   2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจริยธรรม มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและ
ประเทศชาติ 
  3) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
   4) มีความเป็นผู้น าหรือส่วนร่วมริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์
   5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และเคารพกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 
 3.2  ความรู้ 
  1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
  3) สามารถสืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4) มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
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  5) คิดริเริ่มสร้างสวรรค์ บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะ
เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 3.3  ทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
  2) สามารถสืบค้น ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ 
  3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
      3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
  4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
 3.5 ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ 
  2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีทักษะการน าเสนอความรู้รู้เชิงวิชาการโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
น าเสนออย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.  ทักษะความสมัพันธ์ 5. ทักษะการสื่อสารไอท ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
รายวิชาแกนร่วม     
8072101 สถิติส าหรับการวิจัย  o o o   o o o   o o   o o    
8073103 ระเบียบวธิีวิจยัทางวิทยาศาสตร์  o o o   o o o   o o   o o    

รายวิชาเฉพาะดา้น   (บังคับ)     
7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
 o o o   o o o   o o   o o    

7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล  o o o   o o o   o o   o o    
7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดจิิทัล  o o o   o o o   o o   o o    

7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีดจิิทัล  o o o   o o o   o o   o o    

รายวิชาเฉพาะดา้น   (เลือก) 
7050210 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร  o o o   o o o   o o   o o    

7050211 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการบรหิารจัด
การศึกษา 

 o o o   o o o   o o   o o    

7050212 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู ้

 o o o   o o o   o o   o o    

7050213 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกจิ  o o o   o o o   o o   o o    

7050214 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน  o o o   o o o   o o   o o    

7050215 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ประชาสัมพันธ ์

 o o o   o o o   o o   o o    

7050216 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการทอ่งเที่ยว  o o o   o o o   o o   o o    
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รายวิชาวิทยานิพนธ์    
7050290 วิทยานพินธ ์  o o o   o o o   o o   o o    

รวมความรบัผิดชอบหลัก 14 - - - 14 14 - - - 14 14 - - 14 14 - - 14 14 14 
รวมความรบัผิดชอบรอง - 14 14 14 - - 14 14 14 - - 14 14 - - 14 14 - - - 
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

………………………………………… 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 7 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล 
โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การตรวจสอบจากสถานศึกษาหรือผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและท างานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการนั้น ๆ 
ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ ระหว่าง 3-5 ปี 

(2) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ 
ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้
ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 10 การส าเร็จการศึกษา  มีดังนี้ 
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   3.1  มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   3.2  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได ้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

……………………………………. 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู งาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยตรงกับสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพ่ือน ามาบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

……………………………………… 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า  
ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดย
อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ
ทางด้านเทคโนโลยี 

2. กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความ 
สามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากลหรือระดับชาติ(หากมีการก าหนด) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และหรือผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมีจ านวนคณาจารย์ประจ า
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการและหรือ
เป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือ
ในด้านที่เกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปีและภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 

9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษาอาจารย์อุปกรณ์เครื่องมือ
วิจัยงบประมาณความร่วมมือกับต่างประเทศผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับมาตรฐานที่
ก าหนดโดยหน่ วยงานวิชาชีพด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติและวิชา
เรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

- จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของอาจารย์ 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผู้สอนและการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
- ประ เมิ นผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ ฯ  ทุก 
2 ป ี
- ป ร ะ เ มิ นผ ล โ ด ยค ณะ กร รม กา ร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ  4 ปี 

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุก ๆ  2 ปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) 
ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือต ารา
เฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษา

ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนใน  การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย  ในส่วนของคณะจะมี
ห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะ  ทางคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอน
ของอาจารย์  เช่น  เครื่องมัลติมีเดีย  โปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายทอดภาพ  3 มิต ิ เครื่องฉายสไลด์  เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการและ

ท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความ
สะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อม เพ่ือสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการ
เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การบันทึก
เพื่อเตรียมจัดสร้างสือ่ส าหรับการทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี เครื่องมือ
ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ  สร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ท่ีมี
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ท่ีนักศึกษาสามารถ
ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพ
และทางระบบเสมือน 

5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่ายขนาด
ใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ช่ัวโมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหัว
นักศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  
- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
-  ผลส ารวจความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยี หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา

ให้กับนักศึกษาดังนั้นคณะจึงก าหนดนโยบายให้กึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับ จะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยรายวิชาละ   3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาเอกหรือรองศาสตราจารย์ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเก่ียวข้อง 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องบริหารจัดการให้คณาจารย์สามารถใช้

สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยคณาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้า
ปรึกษาได้นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
          ประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและวัฒนธรรม โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเดี่ยวข้องดังนี้  

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะกระตุ้นเศรษฐกิจของ 
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ประเทศโดยผลักดันให้ ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ยัง มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ไทย ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อ
ปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ 2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ 4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจะมุ่งสร้าง 
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้
ทั้งระดับ ประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) สร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารใน
สังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 3) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 4) เพ่ิมโอกาส
การได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ 
5) เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

จากสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ดังที่กล่าวมานี้ ประเทศไทยจ าเป็น
จะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ มีความเข้าใจในด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับการด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ  มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทในปัจจุบันทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้ คณะฯ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการ
แรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษา จากเหตุผลดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งนี้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน  

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 
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หมวดที ่ 8 
กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

…………………………………………….. 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษาการตอบค าถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียนซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไปหากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าในขณะที่นักศึกษาก าลังเรียน เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่

ประเมินความรู้  และทักษะของนักศึกษาและด าเนินการหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว  โดยจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5  ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี้  
1) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 
2) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
4) ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
5) ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

    ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นทุก ๆ ระยะ 5 ปี 
  ก าหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2563 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา

กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อยในการ
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ปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชาแกนร่วม 
 

8072101 สถิติส าหรับการวิจัย 
Statistics for Research 

3(2-2-5) 

ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มการแจกแจงแบบสุ่มของค่าสถิติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานของค่าสถิติต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยและสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย การประยุกต์
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือการวิจัย และปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายของข้อมูล 

Definitions and benefits of statistics, data collection, descriptive data analysis,  
probability, random variables, random sampling, distribution sampling, techniques estimation, 
hypothesis testing,  analysis of regression and correlation,  analysis of variance,  analysis of 
covariance,  non- parametric statistics,  selection of an appropriate statistics for research, 
application of statistical packages for data analyses,  practices of research data analysis and 
interpretation. 
8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

Research Methodology in Science 

เงื่อนไขรายวิชา  :  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  8072101 

3(2-2-5) 

                  ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา
การวิจัยตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและรายงานการ
วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ 

Definitions, characteristics of research and research objectives, types of research 
and research methodology,  identification of research problems,  variables and hypotheses, 
data collection,  data analysis,  writing a research proposal and research report,  evaluation of 
research,  practical application of the research results,  ethics of researchers as well as 
techniques of specific research methodology for sciences,  practice of research work,  data 
analysis and writing a research project in science 

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาบังคับ 
7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

Digital Technology for Economic and Social Development  
3(2-2-5) 

                  ขอบข่ายของเทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย  เทคโนโลยีคลาวด์ 
เทคโนโลยีสื่อสังคม เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเกษตร  ด้านการเงิน 
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ด้านการศึกษา  ด้านการบริการ และด้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หลักการนวัตกรรม การประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัฟ (Startup) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่และมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือวิชาชีพ จัดท ารายงานและ
น าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 
                  Scope of digital technology, digital development plan of Thailand, Cloud 
Technology, technology for society, digital technology for electronic commerce, agriculture, 
finance, education, services and  internet for things, strategies for digital innovation 
development, innovative creation, principles of innovation, management of Startup business, 
application of digital technology for economic and social development, related laws, practice 
of existing digital technology and appropriate application for organization or professions 
writing report and presenting in class discussion      
 
7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 

Management in the Digital Age  
3(2-2-5) 

                  หลักการจัดการเชิงกลยุทธ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล บทบาทและความส าคัญ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการบริหารยุคใหม่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เพ่ือการจัดการงานด้าน
ต่าง ๆ   การจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล  การบริหารความเสี่ยง การประเมินผล   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติการเขียนแผนเชิงกลยุทธขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในท้องถิ่น   โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 
                  Principles of strategic management, concepts of modern management in the 
digital age, roles and importance of digital technology for modern administration, application 
of existing digital technology for management, personnel management in the Digital Age, risk 
management, evaluation, laws relating to the practice,   writing strategic plan of organization 
by using digital technology, writing and presenting report and conclusion for class discussion  
 
7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

Seminar on Digital Technology 
3(2-2-5) 

ส ารวจประเด็นพิเศษของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร   
โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้
ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอ
เทคโนโลยี หรือวิธีการที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต    

 Exploring the special issues on digital technology management for supporting 
the organization development based on the acquiring theories; principles and technology 
usable to benefit the administration, by aiming at researching to obtain research problems, 
methodology, and proposal for investigating feasibility  to introduce technology or methods 
to help increase efficiency of organization activities at  present and in the future. 
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7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
Special Topics in Digital Technology Management  

3(2-2-5) 

ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    
                    Knowledge within a boundary of current interests of latest research on digital 
technology management  without repetition with the course in the curriculum. 

 
กลุ่มวิชาเลือก 
 

7050210 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
Digital Technology Management in Organization  

3(2-2-5) 

                  ขอบข่ายของระบบงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ
จัดการองค์กรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  การเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กรในยุคดิจิทัล  การจัดการ
บุคลากร  การจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษา
องค์กรในท้องถิ่นที่นักศึกษาสนใจ  ในประเด็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ  
จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                  Scope of working system in both public and private organizations, innovation 
and digital technology for present and future management in organization, writing strategic 
plan of organization, personnel management, risk management and evaluation, laws relating 
to, practice in analysing and studying  about interesting topics/ issues, issues of digital 
technology application for management, writing and presenting report for discussion 
 
7050211 

 
การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา 
Digital Technology Management in Education  

 
3(2-2-5) 

ขอบข่ายของระบบงานในการบริหารงานการศึกษา เช่น งานทะเบียน  งานการเงิน  งานธุรการ 
งานทะเบียนและพัสดุ งานประกันคุณภาพ หรืองานนิเทศติดตาม เป็นต้น  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ใน
การบริหารงานการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  การเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กรการศึกษาในยุค
ดิจิทัล  การจัดการบุคลากร  การจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการ
วิเคราะห์และศึกษาหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นที่นักศึกษาสนใจ ในประเด็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในบริหารงานการศึกษา จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 

Scope of the system for educational management, such registration, finance, 
general affairs, material supply, quality assurance, or supervision, innovation and digital 
technology present and future educational management, writing strategic plan of 
organization, education in the digital age, personnel management, risk management and 
evaluation, laws relating to, practice in analyzing and studying about interested educational 
topics, issues in applying digital technology for educational management, writing and 
presenting report for discussion 
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7050212 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
Digital Technology Management in Learning  

3(2-2-5) 

ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงการ
พัฒนาสื่อ การประเมินสื่อ และรูปแบบการน าสื่อไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน หรือ MOOC (Massive Open Online Courses) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 

Importance of digital technology management for learning, application of 
innovation and digital technology for present and future learning management, kinds of 
electronic media including media development, media evaluation, model of digital 
technology application for learning, massive open online courses, laws relating to morality. 
ethics of digital technology application, practice in analyzing and studying about digital 
technology application for learning, writing and presenting report for class discussion 

 

7050213 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 
Digital Technology Management in Business  

3(2-2-5) 

                  แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ยุคดิจิทัล บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ
การด าเนินงานธุรกิจ   การเขียนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์  การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  แนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางธุรกิจ  การตลาดดิจิทัล   ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ  ประกอบ
ธุรกิจจ าลองตามตามแผนธุรกิจ  ประเมินผล  และจัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 

Concepts of digital technology management in business, roles and importance of 
digital technology business management, writing strategic business plan, preparation of 
entrepreneurs, analysis of business possibility, risk management, business tax and laws relating to, 
innovation and digital technology application for present and future business management, 
application of digital technology for added value in business, digital marketing, practice in writing 
business plan, business simulation management based on business plan, evaluation and writing and 
presenting report for discussion 

 
7050214 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน 

Digital Technology Management in Community  
3(2-2-5) 

ขอบข่ายงานด้านการบริการชุมชน  เช่น งานกองทุนหมู่บ้าน งานสาธารณสุขชุมชน  งาน
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานในชุมชนใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  การจัดการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์
และศึกษาข้อมูลของชุมชนที่สนใจ  ในประเด็นขอบข่ายงานในชุมชน  และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 



44 

 

 

Scope of community services, such as community funds, community health, 
public relations, innovation and digital technology application for present and future 
management in community, digital learning center in community, strategies of community 
digital technology development for economic and social development, laws relating to, 
practice in analyzing and studying interesting issues in community, issues of community scope, 
and strategies of appropriate digital technology application for community management, 
writing and presenting report for class discussion. 
7050215 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 

Digital Technology Management in Public Relations  
3(2-2-5) 

                      ขอบข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน แนวทางการประชาสัมพันธ์ในยุค
ดิจิทัล  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  การออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทีป่ระยุกต์ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูล
ขององค์กรในท้องถิ่นที่สนใจ  วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 
                   Scope of public relations for government sectors and private sectors, strategies 
of public relations in the digital age, target group analysis, design digital media of public 
relations for target group, channel of public relations for social communication, innovation 
and digital technology application for present and future public relations, laws relating to, 
practice in analyzing and studying interesting data of community, planning in appropriate 
digital technology application for present and future public relations, writing and presenting 
report for class discussion 
 
7050216 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยว 

Digital Technology Management in Tourism  
3(2-2-5) 

                      ขอบข่ายงานด้านการท่องเที่ยว แนวทางการจัดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล  ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทีป่ระยุกต์ใช้ในการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของชุมชนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สนใจ  วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ืออภิปราย 
                   Scope of tourism, strategies for tourism management in the digital age, channel 
of public relations for social communication, innovation and digital technology application 
for present and future tourism management, laws relating to, practice in analyzing and 
studying data of tourist attractions in community, planning appropriate digital technology 
application for tourism management, writing and presenting report for class discussion 
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กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ ์
 

7050290 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 

ท าวิจัยโดยการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร หรือกิจการ
ธุรกิจ หรืองานอ่ืน ๆ  โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการแก้ปัญหา  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

Constructing research by using an existing innovation of digital technology for 
solving the problems of organization or business with emphasises on academic creation, 
application of technology and innovation theories for solving problems, with an approval of 
the curriculum committee and undersupervision of the thesis advisory committee 
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ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

ว่าด้วย  การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
………………………………………........................... 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ 
มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ข้อ  ๔  ในข้อบังคับนี้   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะ” หมายความว่า คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หมายความรวมถึง

หน่วยงานอื่นอย่างอันมีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย  และให้

หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา    
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตามความในข้อ 
๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ
ที่มีจัดการหลักสูตรแบบสหวิชาการซึ่งมีการด าเนินการโดยคณะจ านวนมากกว่าหนึ่งคณะ เปิด สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดบับัณฑิตศึกษา ที่อธิการบดีแต่งตั้ง 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้
เปิดสอน และได้แจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือทราบแล้ว 

 “สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม   พันธ
กิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งนี้ อาจารย์ประจ ารับเข้าใหม่ตั้งแต่ ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้ต้อง
มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ 
หรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต ร
สามารถซ้ าไดไ้ม่เกิน ๒ คน 

“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา ของ
มหาวิทยาลัย  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู ้สอนที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า และต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าโดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ก าหนดในหน้าที่นั้น ๆ กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ผลงานทางวิชาการ ตามที่ก าหนดข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

“สถาบันอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ 

“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา  หรือ 
สถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน 
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“สัมฤทธิบัตร” หมายความว่า ใบรับรองความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามออกให้ผู้เรียนร่วมที่
ผ่านการประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัยแล้ว 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ กรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด 
  

หมวด  ๒  
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ  ๖  ระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาให้ใช้ระบบ ดังนี้  
๖.๑ ระบบทวิภาค  โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลา และ
จ านวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

๖.๒ ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 

๖.๓ ระบบจตุรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 
ข้อ  ๗  รูปแบบการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจจัดรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 
๗.๑ รูปแบบในเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาทั่วไปเฉพาะในเวลาราชการ  โดยจัด

แบบระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค 
๗.๒ รูปแบบนอกเวลาราชการ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการส าหรับนักศึกษาทั่วไปหรือ

กลุ่มนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาจจัดการเรียนการสอนในโปรแกรมแบบใดแบบหนึ่ง 
หรือโปรแกรมแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๗.๒.๑ โปรแกรมเรียนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกลผ่านไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วีดีทัศน์    ๒ 
ทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต 

๗.๒.๒ โปรแกรมชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคราว ๆ คราวละ ๑ 
รายวิชา หรือหลายรายวิชา ซึ่งอาจจัดเป็นชุดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน 

๗.๒.๓ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดใน
เวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ 

๗.๒.๔ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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๗.๒.๕ โปรแกรมโครงการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับหน่วยกิตรวมของหลักสูตร  โดยการเทียบหน่วย
กิต ตามข้อ ๑๐ และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๘  การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ ระบบทวิภาค 

๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ  ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  ค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๒ ระบบไตรภาค 
๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ  ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๘.๒.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  ค่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
๘.๓ ระบบจตุรภาค 

๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหม้ีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
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๘.๓.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี  ค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

 
หมวด ๓  
หลักสูตร 

 
ข้อ  ๙  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มี ๔ ระดับ ดังนี้   
๙.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง  

๙.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง    ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญ
กับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม  

๙.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง  

๙.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญ
กับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ มุ่งให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และ
ประเทศ  

๙.๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

ข้อ  ๑๐  โครงสร้างหลักสูตร 
๑๐.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    ๒๔ 

หน่วยกิต  
๑๐.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต      

โดยอาจจัดแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
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๑๐.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
(๑) แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และอาจก าหนดให้

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

(๒) แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชา  ไม่
น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๑๐.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตและไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination)  

๑๐.๓  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต 

๑๐.๔  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งออกเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและ นัก
วิชาชีพชั้นสูง ดังนี้  

๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
อาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต      แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แบ่งเป็น 

(๑) แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
(๒) แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  

๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณภาพสูงก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

(๒) แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 

ข้อ  ๑๑  การก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การนับจ านวนปีการศึกษา
ให้นับปีการศึกษาตามระบบการจัดการศึกษาข้อ ๖ หนึ่งปีการศึกษาของแต่ละระบบการศึกษาต้องมีจ านวนภาค
เรียนครบตามระบบการศึกษานั้น โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีเข้าศึกษา ดังนี้ 

๑๑.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

๑๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ 
ปีการศึกษาและไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 

๑๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
๑๑.๓.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จระดับปริญญาตรี ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘  

ปีการศึกษา 
๑๑.๓.๒ นักศึกษาที่ส าเร็จระดับปริญญาโท ให้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๖ 

ปีการศึกษา 
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๑๑.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
๑๑.๕ กรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตร สอบประมวลความรู้ผ่าน หรือ สอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้ส่ง

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่สามารถส่งผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์ได้ทันภายในเวลา
ของหลักสูตรตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ให้มหาวิทยาลัยขยายเวลาการรอตีพิมพ์ หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้อีก ๒ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และขยายได้อีก ๓ ปี
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ระยะเวลารอการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ดังกล่าว ไม่ให้นับเป็นระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และนักศึกษาจะต้องรักษาสภาพนักศึกษาเป็น
นักศึกษาทุกภาคเรียนจนกว่าจะได้รับอนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  

ข้อ  ๑๒  การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๒.๒ การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

(๑) การก ากับมาตรฐาน 
(๒) บัณฑิต 
(๓) นักศึกษา 
(๔) คณาจารย์ 
(๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
หมวด ๔  

จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 
 

ข้อ  ๑๓  จ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
๑๓.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๑๓.๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น  

๑๓.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์   ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์
พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๓.๒ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๑๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๓.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่     ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๑๓.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ   ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๓.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและและการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ดังนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และ
จากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือการ
ค้นคว้าอิสระร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้  

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๓.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๑๓.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๓.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๓.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย 
แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และจากสภามหาวิทยาลัย แล้วแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

๑๓.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๓.๕ อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ หลังส าเร็จการศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ในระดับปริญญา
เอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทาง วิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่าง
น้อย ๑ รายการ ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการ ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ รายการ ภายใน ๕ ปี 

ข้อ  ๑๔  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งนี้ องค์ประกอบ
จ านวนและหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๑๕  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
๑๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ข้อ 
๑๓.๓.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่
เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ข้อ ๑๓.๔.๓ (๑) และข้อ ๑๓.๕  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมี
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 
๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๑๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักของนักศึกษาปริญญา
โทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระหลัก ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อ
ภาคการศึกษา 

๑๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ในกรณีที่มี
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้ว ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แล้ว อาจเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม ได้อีกไม่เกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระหลัก ตามข้อ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒  
 

ข้อ  ๑๖  ในคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 

๑๖.๑ องค์ประกอบ  
   ๑๖.๑.๑ คณบดีเป็นประธานกรรมการ 

๑๖.๑.๒ กรรมการประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะ 
(๒) ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนไม่เกิน ๔ คน  
(๓) รองคณบดีคนหนึ่งที่คณบดีเสนอชื่อเป็นเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้นจาก

ต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
คณะกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๑๖.๒ หน้าที่ 
๑๖.๒.๑ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร 

และการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖.๒.๒ อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
๑๖.๒.๓ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ 
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๑๖.๒.๔ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๑๖.๒.๕ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน     การ
สอน การวิจ ัย การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑๖.๒.๖ พิจารณาการโอนและเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการเรียน การคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

๑๖.๒.๗ เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖.๒.๘ หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายตามข้อบังคับนี้และตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

มอบหมาย  
๑๖.๓  การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ข้อ  ๑๗  ในการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบสหวิชาการที่มีการด าเนินการโดยคณะจ านวน
มากกว่าหนึ่งคณะ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ 

 
 ๑๗.๑  องค์ประกอบ 
 ๑๗.๑.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

๑๗.๑.๒  กรรมการประกอบด้วย 
  (๑) คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายของคณะที่ร่วมกันจัดหลักสูตร 
  (๒) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหวิชาการ 
  (๓) ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร จ านวนไม่เกิน ๔ คน 
  (๔) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่คณบดีบัณฑิตเสนอชื่อเป็นเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และให้พ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณลักษณะ หรือมหาวิทยาลัยถอดถอน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งคณะกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๑๗.๒ หน้าที่ ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ มีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ใน ๑๖.๒ 
๑๗.๓  การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   ราช

ภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

หมวด ๕  
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๑๘.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
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ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามที่หลักสูตร
ก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๓ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด หรือส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

๑๘.๔ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
๑๘.๔.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด   

๑๘.๔.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต        ใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ และมี
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๔.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดสอบหรือประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๑๙  หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา มีดังนี้ 
๑๙.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก าหนดเงื่อนไข วิธีการ และจ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละ

สาขาวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด และคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๙.๒ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

๑๙.๓ คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้รับผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๘ เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะที่สาขาวิชาสังกัด 

๑๙.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แล้วแต่กรณี          การ
รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาระดับใดระดับหนึ่งตาม
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๙.๕ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๐  การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา 
๒๐.๑ โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ที่คณะสาขาวิชาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๒๐.๒ โดยการคัดเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบาง

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต แต่มิใช่การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา
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จากมหาวิทยาลัย และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามประกาศ ก าหนดการ
ลงทะเบียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๑  ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภทดังนี้ 
๒๑.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 

หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไข
ของแต่ละสาขาวิชา จึงจะรับเข้าเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

๒๑.๒ นักศึกษาทดลองศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่ง
เข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือเงื่อนไขอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด 

๒๑.๓ นักศึกษาร่วมศึกษา หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัร ทั้งนี้ การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาร่วมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๖ ข้อ ๒๘ และข้อ    ๓๗.๒๐ 
และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๒  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  
ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ ส าหรับการประชาสัมพันธ์และ

การจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จึงน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จัดท าก าหนดการ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานกลางร่วมกับคณะที่สาขาวิชาสังกัดและสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด าเนินการรับสมัคร จัด
สอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แล้วแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
 

ข้อ  ๒๓  การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๒๓.๑ หลักเกณฑ์และก าหนดการรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
๒๓.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา จะมีสภาพเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๑ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษาแล้ว 
 

ข้อ  ๒๔  การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้ ดังนี้ 

๒๔.๑ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบัน   การศึกษา
อ่ืนได้ เพ่ือน าหน่วยกิตและผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบันการศึกษาอื่นที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และได้รับอนุมั ติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย แล้วให้นักศึกษาน าหนังสือขอลงทะเบียนข้ามสถาบันจากบัณฑิตวิทยาลัยไปขออนุญาตลงทะเบียนใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่
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สถาบันการศึกษาอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๘การโอนผล
การเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๓๑ การแสดงผลการศึกษาให้ด าเนินการตามข้อ ๓๗ โดย
อนุโลม 

๒๔.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยได้  เ พ่ือน าหน่วยกิตและผลการศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต้นสังกัด โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยที่คณะเปิดสอนรายวิชาที่จะขอลงทะเบียนเรียน พร้อมหนังสือขอลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันจากสถานศึกษาต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๒๘        โดยอนุโลม และการออกใบ
รายงานผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๓๗.๒๐ 
 

หมวด ๖  
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ  ๒๕  การลงทะเบียนเรียนในระบบไตรภาคและระบบจตุรภาค  ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๒๖  การลงทะเบียนเรียนส าหรับระบบทวิภาค ให้เป็นดังนี้ 
๒๖.๑  ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
๒๖.๒ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนหรือแผนการ

ศึกษา ซึ่งอาจเป็นแผนการเรียนเฉพาะรายบุคคล หรือแผนการเรียนเป็นกลุ่มหรือหมู่เรียน 
การก าหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ วิธีการ และขั้นตอนการท า การบริหารและการจัดการแผนการเรียน

หรือแผนการศึกษารายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาและวิชาอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๒๖.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๖.๔ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
โดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะถูกมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก     เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 

๒๖.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่
สาขาวิชาสังกัด  

๒๖.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ในขณะที่ยังไม่ได้
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แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน  

๒๖.๗ จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
๒๖.๗.๑ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามประเภทนักศึกษา ดังนี้ 

(๑) นักศึกษารูปแบบในเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต และ 
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ การลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดจะกระท าได้เฉพาะในภาคฤดูร้อน
หรือภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 

(๒) นักศึกษารูปแบบนอกเวลาราชการ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๔ หน่วยกิต และไม่
เกิน ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

๒๖.๗.๒ การลงทะเบียนรายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ในข้อ ๒๖.๗.๑ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๒๖.๗.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสองสาขาวิชา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา   ตาม
หลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้ โดยจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวม ในแต่ละภาคการศึกษา ตามข้อ ๒๖.๗.๑ 

 
ข้อ  ๒๗  การลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาทุกสาขาวิชา

อาจลงทะเบียนเรียนขอร่วมศึกษาในรายวิชาใดๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยไม่นับหน่วยกิต  ดังนี้ 
๒๗.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาอาจ

สอบหรือไม่สอบก็ได้ 
๒๗.๒ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียนขอร่วมศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น โดยต้องช าระค่าหน่วยกิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๒๘  การลงทะเบียนข้ามสถาบันการศึกษา 
๒๘.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอ่ืนได้ โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องขอ

ลงทะเบียนข้ามสถาบันพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์หลัก ดังนี้ 

๒๘.๑.๑ รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอน   
๒๘.๑.๒ รายวิชาที่สถาบันการศึกษาอ่ืนเปิดสอนในระดับการศึกษาเดียวกันต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียง

กันได้ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
๒๘.๑.๓ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 

๒๘.๒ ให้น าหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการศึกษาไป
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่   

๒๘.๓ การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ 
 
ข้อ  ๒๙  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชา 
๒๙.๑ การขอถอน ขอเพ่ิม หรือของดรายวิชาเรียน ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอถอน ขอเพ่ิม หรือของด

รายวิชาเรียนที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระหลักแล้วแต่กรณี และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตร     ในกรณีที่ยัง
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ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก  ให้ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ และให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดเป็นผู้อนุมัติการขอถอน       ขอเพ่ิม หรือของด
รายวิชาเรียน 

๒๙.๒ การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียน ต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้อง
เป็นไปตามข้อ ๒๖.๗ 

๒๙.๓ การของดเรียนรายวิชาใด ต้องกระท าภายในสัปดาห์ที่ ๓ ถึง สัปดาห์ที่ ๑๐ ของภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายในสัปดาห์ที่ ๒ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของภาคฤดูร้อน การของดเรียนรายวิชาใดภายหลังก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคแรกจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะของดทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเช่นเดียวกับข้อ  
๒๙.๑ ก่อนวันสอบปลายภาคการศึกษาเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ส าหรับภาคการศึกษาปกติและ        ๑ สัปดาห์
ส าหรับภาคฤดูร้อน  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอาจอนุมัติให้นักศึกษาถอนหรือเพ่ิมรายวิชาหรืองดเรียน
บางรายวิชา ภายหลังก าหนดเวลาได้แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ  ๓๐  การช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
๓๐.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ต้อง

ช าระค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
๓๐.๒ การลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา ต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน ๒ 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษาให้
แล้วเสร็จตามปฏิทินการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยภายในภาคการศึกษานั้น 

๓๐.๓ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามก าหนดเวลาใน
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ  ๓๑  การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาโครงการปริญญาร่วมสถาบัน และการรับโอน

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียนและเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๓๒  การเปลี่ยนสาขาวิชา รูปแบบการศึกษา และระดับการศึกษา 
๓๒.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชา 

๓๒.๑.๑ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ได้โดย
ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะของคณะที่รับเข้าศึกษาใหม่ ให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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๓๒.๑.๒ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ 
หน่วยกิต มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และทุกวิชาที่จะขอโอนต้องได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ า B  หรือ S แล้วแต่กรณี และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี 

๓๒.๑.๓ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑   อาจ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ 
ปี โดยมีศักยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาใหม่ได้ 

๓๒.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาให้นับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาใหม่  

๓๒.๑.๕ การโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กระท าได้ตามข้อ ๓๑ 
๓๒.๒ การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาโดยไม่เปลี่ยนสาขาวิชา ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง

อาจอนุมัติให้นักศึกษารูปแบบในเวลาราชการไปศึกษาในรูปแบบเวลานอกราชการได้ และนักศึกษารูปแบบนอก
เวลาราชการไปศึกษารูปแบบในเวลาราชการก็ได้ โดยให้นักศึกษายื่นค าร้องการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๓๒.๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ รวมทั้งช าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่ 

๓๒.๒.๒ หลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยน
รูปแบบการศึกษา ให้พิจารณารับโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B 
หรือ S แล้วแต่กรณี รายวิชาที่รับโอนผลการเรียนให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา และให้น าไปคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๒.๒.๓ การขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอนผลการ
เรียนและเทียบโอนผลการเรียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทราบ 

๓๒.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
๓๒.๓.๑ การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทไปเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทก็
ได ้

๓๒.๓.๒ การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 

๓๒.๓.๓ กรณีท่ีอยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถเพียงพอที่จะปรับยกระดับการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

(๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติ อาจขอรับการพิจารณาเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโทแทนก็ได้ 

๓๒.๓.๔ การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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(๑) กรณีการเปลี่ยนระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ไม่สามารถโอนหรือเทียบโอนผลการการเรียนรายวิชาที่ศึกษาระดับปริญญาโทเข้าเป็นผลการเรียนระดับ
ปริญญาเอก การแสดงผลการศึกษาให้น ารายวิชาเรียนและผลการเรียนระดับปริญญาโทมาแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหาก แต่ไม่น ามารวมคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมทั้งระบุเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโท
เป็นระดับปริญญาเอก 

(๒) กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ให้โอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากระดับการศึกษาเดิมรวมเป็นผลการเรียนหลักสูตรใหม่ที่เข้าศึกษา
ได้ทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี หลักเกณฑ์การโอนและเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชาที่มีโครงสร้างเนื้อหาขั้นก้าวหน้า (Advance Course) ในระดับปริญญาเอกให้โอนและเทียบโอนผลการ
เรียนกับรายวิชาและกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีโครงสร้างเนื้อหาเป็นแนวทางเดียวกันได้ทั้งหมด (กรณีนี้ ๑ 
รายวิชาระดับปริญญาเอกสามารถโอนและเทียบโอนผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทได้ ๑ รายวิชาหรือ
มากกว่า ๑ รายวิชา) ส่วนรายวิชาในระดับปริญญาเอกที่มีโครงสร้างเนื้อหาไม่อยู่ในขั้นก้าวหน้า (Non-Advance 
Course) ให้โอนและเทียบโอนหน่วยกิตผลการเรียนกับรายวิชาระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ ได้ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน และให้น าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ของรายวิชาที่รับโอนไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเข้าศึกษาใหม่ได้ การแสดงผลการศึกษาให้น ารายวิชาที่ได้รับโอนหรือเทียบโอนผล
การเรียนไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก พร้อมทั้งระบุเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท 

  ๓๒.๓.๕ ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา ขอ
โอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่คณะต้นสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระหว่างคณะให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผล   การพิจารณาต่อ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ข้อ  ๓๓  การลาพักการเรียน 
๓๓.๑ นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้  

๓๓.๑.๑ ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๓๓.๑.๒ การท าการวิจัยในหลักสูตรหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือได้รับ

ทุนอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งสาขาวิชาเห็นสมควรสนับสนุน 
๓๓.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค

การศึกษาตามค าวินิจฉัยของแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถาน พยาบาล
ของเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

๓๓.๑.๔ มีความจ าเป็นส่วนตัวโดยยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนทั้งนี้ต้องได้ลงทะเบียนเรียนโดย
สมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 

๓๓.๒ ในการลาพักการเรียนให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ 

๓๓.๓ การลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้อนุมัติได้ ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้า
นักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องลาพักการเรียนต่อไป ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ ทั้งนี้จะลาพักการเรียนได้
ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน 

๓๓.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๓๓.๑.๓ และ ๓๓.๑.๔ ให้นับระยะเวลาที่
ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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๓๓.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม 

๓๓.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนเมื่อจะกลับเข้าเรียน ต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรี ยนต่อที่
คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า  ๑ 
สัปดาห์ 
 

ข้อ  ๓๔  การลาออก 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้องที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาระหว่างคณะและให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ 
 

ข้อ  ๓๕  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๓๕.๑ ตาย 
๓๕.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออก 
๓๕.๓ ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา 
๓๕.๔ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันเกิน ๒ ภาคการศึกษา 
๓๕.๕ ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๑ 
๓๕.๖ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
๓๕.๗ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๐ ภายในเวลาที่ก าหนด 
๓๕.๘ สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่ ๓ ไม่ผ่าน 
๓๕.๙ สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่ ๒ ไม่ผ่าน 
๓๕.๑๐ หลังสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือสอบการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๑ ไม่ผ่าน โดยด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และด าเนินการเสนอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ครั้งที่ ๒ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๓๕.๑๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษา 
๓๕.๑๒ ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า    โดย

ประมาท 
๓๕.๑๓ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะนักศึกษาขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน

หลักสูตร หรือกระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของบัณฑิตวิทยาลัย 
๓๕.๑๔ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะกระท าความผิด จริยธรรม จรรณยาบรรณ

ทางวิชาการ หรือวินัยนักศึกษา ตามข้อ ๕๐ 
 

ข้อ  ๓๖  การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๕.๖ และ ๓๕.๗ อาจยื่นค าร้องขอคืนสภาพการเป็น

นักศึกษาที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
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บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ดังนี้ 

๓๖.๑ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง  ของ
ระยะเวลาการศึกษาด้วย  

๓๖.๒ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ    การ
คืนสภาพและช าระค่าบ ารุงการศึกษาทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาด้วย 

๓๖.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาแล้ว ให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพ
นักศึกษาเดิมก่อนพ้นสภาพนักศึกษา 
 

หมวด ๗  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ  ๓๗  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่รายวิชาที่ได้

ถอน หรืองดเรียนโดยถูกต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ และคณบดีที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๗.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบ
ปากเปล่า หรือการสอบทั้งสองแบบข้างต้น ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข การสอบประกอบด้วย
วิชาสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้สอบ ทั้งนี้การ
สอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๓๗.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ก และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย การตรวจเนื้อหาโดยรวม และประเมิน
คุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบ ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

๓๗.๔ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย การตรวจเนื้อหาโดยรวม และประเมิน
คุณภาพผลงานการทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของ
กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการการสอบค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบ ทั้งนี้การสอบค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

๓๗.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ          
ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้      การ
สอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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๓๗.๖ การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๗.๗ การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๗.๒, ๓๗.๕, ๓๗.๖ ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสอบเป็น
ประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

๓๗.๘ การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
๓๗.๙ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 

๓๗.๙.๑ สัญลักษณ์ มีค่าระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์
ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนประจ าสัญลักษณ์  ดังนี้ 

 
สัญลักษณ์  ความหมาย                 ค่าระดับคะแนน 
A   ดีเลิศ (Excellent)  ๔.๐๐ 
B+   ดีมาก (Very Good)        ๓.๕๐ 
B   ดี (Good)         ๓.๐๐ 
C+   ค่อนข้างดี (Fairly Good)  ๒.๕๐ 
C   พอใช้ (Fair)         ๒.๐๐ 
D+   อ่อน (Poor)         ๑.๕๐ 
D   อ่อนมาก (Very Poor)        ๑.๐๐ 
F   ตก (Failed)         ๐.๐๐ 

 
๓๗.๙.๒  สัญลักษณ์ ซึ่งไม่มีค่าระดับคะแนนประจ าผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงไว้ด้วย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 
สัญลักษณ์  ความหมาย 
S   ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)  
U   ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress) 
W   ถอนหรืองดการศึกษา (Withdrawn) 
AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Auditory) 
X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Reported)  
R   การเรียนรายวิชาซ้ า (Repeated) 
๓๗.๑๐ รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนของหลักสูตร จะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า C ถ้าได้สัญลักษณ์ต่ า

กว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนซ้ ารายวิชาเดิมในหมวดวิชาบังคับ ถ้าเป็นรายวิชาเลือกอาจลงทะเบียนรายวิชา
อ่ืนแทนได้  

๓๗.๑๑ การให้ F สามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
๓๗.๑๑.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
๓๗.๑๑.๒ นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 
๓๗.๑๑.๓ ทุจริตในการสอบ 
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๓๗.๑๑.๔ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายใน
เงื่อนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณีตามข้อ ๓๗.๑๔ และ ๓๗.๑๕ 

๓๗.๑๒ การให้ S หรือ U กระท าได้ ทั้งกรณีไม่มีหน่วยกิต ประกอบด้วยการสอบพิเศษ อาทิ การสอบ
ภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ หรือกรณีมีหน่วยกิต ประกอบด้วย           การ
ประเมินผลรายวิชาเรียนที่เป็นรายวิชาเสริมตามข้อก าหนดของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชาแกนร่วม
ระหว่างสาขาวิชาเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะขั้นบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

๓๗.๑๓ การให้ I สามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
๓๗.๑๓.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์  แต่

นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ หรือ 
๓๗.๑๓.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้สอน และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓๗.๑๓.๓ การให้ I ให้คณบดีทีส่าขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๓๗.๑๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุข้อก าหนดของการแก้ I ดังนี้ 
๓๗.๑๔.๑ ให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งผล

การสอบ หรือ 
๓๗.๑๔.๒ ให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๓๗.๑๔.๓ ให้เรียนซ้ าวิชาเดิมในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปิดสอน 
๓๗.๑๔.๔ การระบุข้อก าหนดการแก้ I ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการแก้ I วิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อ 

๓๗.๑๔.๑ หรือ ๓๗.๑๔.๒ หรือ ๓๗.๑๔.๓ ให้นักศึกษาทราบ พร้อมกับท าบันทึกแจ้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดีที่สาขาวิชาสังกัดทราบ 

๓๗.๑๕ การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องด าเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์ I ดังนี้ 
๓๗.๑๕.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งผล  การ

สอบ หรือ  
๓๗.๑๕.๒ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
๓๗.๑๕.๓ ได้เรียนซ้ าอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกท่ีวิชานั้นเปิดสอน 
๓๗.๑๕.๔ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดอนุมัติผลการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I แล้วแจ้งผลการอนุมัติ

ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 
๓๗.๑๖ การให้ W กระท าได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

๓๗.๑๖.๑ ในรายวิชาเรียนที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนหรืองดเรียนรายวิชาตามข้อ ๓๐ 
๓๗.๑๖.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ 
๓๗.๑๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาและได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

๓๗.๑๗ การให้ AU กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมี
เวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียน หรือปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 

๓๗.๑๘ การให้ X กระท าได้เฉพาะวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศึกษา ของรายวิชานั้น ๆ 
ตามก าหนด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
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๓๗.๑๙ การให้ P หรือ S หรือ U ในการแสดงผลการเรียนรายวิชาเรียน การสอบพิเศษ และ
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ  ดังนี้ 

๓๗.๑๙.๑ การให้ P รายวิชาเรียน กระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่อง กัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั ้นยังไม่สิ ้นส ุด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

๓๗.๑๙.๒ การแสดงผลการสอบภาษาต่างประเทศ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวล
ความรู้ S คือ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ U คือ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

๓๗.๑๙.๓ การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาแต่
ละภาคการศึกษา ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ “S” หรือ “U” ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

S   หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ 
U หมายถึง ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจัย  ไม่เป็นที ่พอใจ คืออยู ่ในกรณี    

ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วในภาคการศึกษานั้น      แต่

ยังมิได้ด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือ 
(๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ก าหนด ตาม

ประกาศของคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
๓๗.๒๐ การให้สัมฤทธิบัตร ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกสัมฤทธิบัตรให้ดังนี้ 

๓๗.๒๐.๑ นักศึกษาร่วมศึกษาตามข้อ ๒๑.๓ และการศึกษาข้ามสถาบันการศึกษาตามข้อที่  ๒๔.๒ 
และมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยวัดผลการศึกษาตามข้อ ๓๗.๙.๑ และ ๓๗.๙.๒ ให้มหาวิทยาลัยออกสัมฤทธิ
บัตรในรายวิชานั้น 

๓๗.๒๐.๒ การออกสัมฤทธิบัตรอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ  ๓๘  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๓๘.๑ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว ผล

การประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่
สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิม หรือวิชาอ่ืน ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทน
กันได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓๘.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกครั้ง หรือในกรณี
ที่ได้รับผลการเรียนที่ต่ ากว่า B อาจขอเรียนนั้นซ้ าอีกหนึ่งครั้ง หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกัน
รายวิชาทีมีเนื้อหาคล้ายกันในหลักสูตรแทนกันได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ ก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน แล้วให้คณะแจ้งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R ให้ใช้ระดับ
คะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน าไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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ข้อ  ๓๙  การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว       และ

ผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือเปลี่ยน
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ที่
คณะต้นสังกัด เพ่ือความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ แล้ว
ให้คณะแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์ R และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียน และน าไปคิดค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 
 
ข้อ  ๔๐  การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  
การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้อาจารย์ผู้ควบคุมและก ากับการสอบบันทึกข้อวินิจฉัยน าเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ แล้วให้คณะ
แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ โดยพิจารณาตามสมควรแต่กรณี ดังต่อไปนี้   

๔๐.๑ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต หรือ  
๔๐.๒ ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือ 
๔๐.๓ ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาค

การเรียนถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
 

ข้อ  ๔๑ การนับจ านวนหน่วยกิต 
๔๑.๑ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษา เพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับเฉพาะจ านวน

หน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้งให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 

๔๑.๒ การรวมจ านวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชา
ที่มีค่าระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายไปใช้ในการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

 
ข้อ  ๔๒ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้ท า ดังนี้ 
๔๒.๑ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วย
จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง  
โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สามที่มีค่า ๕ ขึ้นไป  

๔๒.๒ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษาที่มี
ค่าระดับคะแนนตลอดหลักสูตร ให้มีทศนิยม ๒ ต าแหน่ง  โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สามที่มีค่า   ๕ ขึ้นไป 
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ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าให้น าค่าระดับคะแนนประจ าของสัญลักษณ์ท่ีได้รับจากการประเมิน
ครั้งสุดท้ายมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
 
 
 
 

หมวด ๘  
การสอบพิเศษ การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
ข้อ  ๔๓  การสอบภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหากผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศรายใดมีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย ยอมให้ก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้เรียนเป็นคนไทย  ต้องก าหนดเป็น
ภาษาต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องก าหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น 

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ เกณฑ์การประเมิน และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 
ข้อ  ๔๔  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) 
๔๔.๑ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมใน

การท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๔๔.๒ การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า 
๔๔.๓ ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร

ก าหนด และไม่อยู่ในช่วงพักการเรียน ตามข้อ ๓๓ และไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๓๕ 
๔๔.๔ ขั้นตอน วิธีการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   
๔๔.๕ ผู้ที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านหรือไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก ๒ ครั้ง ผู้ที่สอบครั้งที่สามไม่ผ่าน

ให้พ้นสภาพจากเป็นนักศึกษา โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๔๔.๖ การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 
และระดับคะแนน U เมื่อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

ข้อ  ๔๕  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ   
๔๕.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  โดยค าแนะน าของประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา รวมไม่น้อยกว่า ๔ 
คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโททีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

๔๕.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด าเนินการสอบปาก
เปล่าในเนื้อหาหลักสูตร หรือรายวิชาที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือท าเป็นวิทยานิพนธ์ ได้โดยอิสระ นักศึกษาที่สอบ
วัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
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ข้อ  ๔๖  การสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  
๔๖.๑  การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะโดยรวมของ

เนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรปริญญาโท แผน ข เท่านั้น 
๔๖.๓ ก าหนดการสอบ วิธีสอบ และเกณฑ์การสอบ  ให้จัดท าเป็นประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
๔๖.๔ นักศึกษาผู้ที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสิทธิที่จะสอบใหม่ได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๔๖.๕ การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบประมวลความรู้ผ่านเกณฑ์ 
และระดับคะแนน U เมื่อสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเกณฑ ์

๔๖.๖  การสอบประมวลความรู้ อ่ืน ๆ ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ข้อ  ๔๗  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
๔๗.๑ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ โดยค าแนะน าของประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา รวมไม่น้อยกว่า ๓ 
คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาวิชา
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโททีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

๔๗.๒ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้มีหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด าเนินการ
สอบปากเปล่าในเนื้อหาหลักสูตร หรือรายวิชาที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ 
ของนักศึกษา 
 

ข้อ  ๔๘  การท าวิทยานิพนธ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์  
การสอบ การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ และประเมินผลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
 

ข้อ  ๔๙  การท าการค้นคว้าอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการด าเนินการจัดท าการค้นคว้าอิสระ 
การสอบ การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ และประเมินผลและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๙ 

จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินัยนักศึกษา 
 

ข้อ  ๕๐  หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในการพิจารณาด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการ และด้านวินัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวินัยนักศึกษา 
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หมวด  ๑๐  
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ  ๕๑  คุณสมบัตินักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาท่ีปฏิบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
๕๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง 

๕๑.๑.๑  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๕๑.๑.๒  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า  ๓.๐๐ 

๕๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
๕๑.๒.๑  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๕๑.๒.๒  มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๕๑.๒.๓  แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์  และผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๕๑.๒.๔  แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว 

๕๑.๒.๕  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
ปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

๕๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
๕๑.๓.๑  ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๕๑.๓.๒  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
๕๑.๓.๓  แบบ ๑ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน

หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๕๑.๓.๔  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ  ๕๒  การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
๕๒.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาในภาคการศึกษาใด นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
๕๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ที่ได้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือเล่มการค้นคว้าอิสระ 

เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน พร้อมองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องยื่น
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

๕๒.๓ การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบ 

 
ข้อ  ๕๓  การรับรองการส าเร็จการศึกษา 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษา และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายชื่อผู้ศึกษาครบตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับระดับ
บัณฑิตศึกษาให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๕๔  ส าหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้น าข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งประกาศ และค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้กับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไป จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 
ข้อ  ๕๕  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งก่อน

การประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป 
 

ข้อ  ๕๖  บรรดาประกาศ หรือค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่
ก่อนข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับ
นี้ ทั้งนี ้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากประกาศใช้ข้อบังคับนี้  
 
                            ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2561
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรับปรุง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาระการปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

อาจารย์ นายนิรุติ   
ไล้รักษา 
3-1016-00756-
XX-X 

ปร.ด. 
 
M.Sc. 
 
วศ.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
Engineering 
Materials 
เทคโนโลยีขนถ่าย
วัสดุ 

อาจารย์ นายบดินทร์  
แก้วบ้านดอน 
3-1005-00624-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ค.ม. 
 
บธ.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ นายเผด็จ  
พรหมสาขา  
ณ สกลนคร 
3-1005-02853-
XX-X 

ปร.ด. 
 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมการ
จัดการ 
วิศวกรรมไฟฟ้า  

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

ผศ. นางวรปภา   
อารีราษฎร์  
3-5603-00136-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
 
ค.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ผศ. 
 

นายธรัช   
อารีราษฎร์  
3-5101-00295-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
ค.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

 
   ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดในข้อที่ 10. เรื่องจ านวน 
คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ข้อ 10.3 ระดับ
ปริญญาโทโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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อาจารย์ นายอภิชาติ 
เหล็กด ี
3-4404-00057-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
ศป.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทัศนศิลป์ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

 
12 
ไม่น้อยกว่า 9 

3. วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 39  

 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาแกนร่วม 6 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

 
12 
ไม่น้อยกว่า 9 

3. วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 39 
 
 

 
    ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดในข้อที่ 8. 
เรื่องโครงสร้างหลักสูตร โดยก าหนดให้หลักสูตร
ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

อาจารย์ นายนิรุติ   
ไล้รักษา 
3-1016-00756-
XX-X 

ปร.ด. 
 
M.Sc. 
 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
Engineering 
Materials 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ผศ. นางวรปภา   

อารีราษฎร์  
3-5603-00136-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
วท.ม. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
   ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดในข้อที่ 10. 
เรื่องจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
ข้อ 10.3 ระดับปริญญาโทโดยก าหนดให้อาจารย์
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วศ.บ. เทคโนโลยีขนถ่าย
วัสดุ 

อาจารย์ นายบดินทร์  
แก้วบ้านดอน 
3-1005-00624-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ค.ม. 
 
บธ.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ นายเผด็จ  
พรหมสาขา  
ณ สกลนคร 
3-1005-02853-
XX-X 

ปร.ด. 
 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมการ
จัดการ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ผศ. นางวรปภา   
อารีราษฎร์  
3-5603-00136-
XX-X 

ปร.ด. 
วท.ม. 
 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผศ. นายธรัช   
อารีราษฎร์  
3-5101-00295-
XX-X 

ปร.ด. 
 
วท.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
 
 

 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผศ. นายธรัช   
อารีราษฎร์  
3-5101-00295-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 
วท.ม. 
ค.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

อาจารย์ นายอภิชาติ 
เหล็กด ี
3-4404-00057-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
ศป.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทัศนศิลป์ 

อาจารย์ นายธวัชชัย  
สหพงษ์ 
3-3404-00049-
XX-X 

ปร.ด. 
 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์ 

อาจารย์ นางสาวสุนันทา 
กลิ่นถาวร 
3-4599-00035-
XX-X 

ปร.ด. 
 
คอ.ม. 
 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



81 
 

 

 
วท.บ. 

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

รายวิชาบังคับ 
7050101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation 
      หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมความหมาย 
ลักษณะ ประเภท  วงจรชีวิต การยอมรับและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น
ประเทศภูมิภาคการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ไทย หลักการและแนวคิดการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์ วงจรชีวิตของเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอีเลิร์นนิง 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีในชุมชม ตลอดจนงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องหรือข่ายงานด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมสมัย 
สรุป และจัดท ารายงานน าเสนอ 

7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
Digital Technology for Economic and Social 
Development 
    ขอบข่ายของเทคโนโลยีดิจิทัล แผนพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศไทย  เทคโนโลยีคลาวด์  เทคโนโลยีสื่ อสั งคม 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านการเกษตร  ด้านการเงิน ด้านการศึกษา  ด้านการบริการ 
และด้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง  แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม หลักการ
นวัตกรรม การประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัฟ (Startup) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ปฏิบัติการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีอยู่และมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
หรือวิชาชีพ จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ือ
อภิปราย 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี ที่สนับสนุนได้แก่ 
เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
     

7050102  หลักการจัดการเทคโนโลย ี
Principles of Technology  Management  
      ความส าคัญของการจัดการเทคโนโลยี  บทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 
Management in the Digital Age 
     หลักการจัดการเชิงกลยุทธ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ใน
ยุคดิจิทัล บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการ

เ พ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
1 ใน 5 กลุ่ มเทคโนโลยี  ที่ สนับสนุนได้แก่  
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เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสภาพการทางการตลาดใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา  การปรับใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
ระบบงานรูปแบบขององค์กรและสภาพท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่คุณธรรม 
และจริยธรรมในการบริหาร  กฎหมายและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการการวิเคราะห์การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอเชีย
และระดับโลก เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการ 

บริหารยุคใหม่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เพื่อการ
จัดการงานด้านต่าง ๆ   การจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล  การ
บริหารความเสี่ยง การประเมินผล   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติการเขียนแผนเชิงกลยุทธขององค์กรใดองค์กรหนึ่งใน
ท้องถิ่น   โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย 

เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่ อมต่อและบั งคับ อุปกรณ์ต่ าง  ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   
     

7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี 
Seminar on Technology  Management  
       ส ารวจประเด็นพิเศษของการจัดการเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร   โดยมีการแสวงหาทฤษฎี 
หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการ
บริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการ
วิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความ
เป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยี หรือวิธีการที่จะช่วยเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต    

7050103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
Seminar on Digital Technology 
       ส ารวจประเด็นพิเศษของการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะ
น ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร   โดยมีการแสวงหาทฤษฎี 
หลักการและเทคโนโลยีที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร 
โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และ
เค้าโครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะ
เสนอเทคโนโลยี หรือวิธีการที่จะช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพองค์กร
ในปัจจุบันและอนาคต    

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี ที่สนับสนุนได้แก่ 
เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
 

7050104  หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี 
Special Topics in  Technology  Management 
      ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้า
ใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและไม่ซ้ าซ้อน
กับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    

7050104 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
Special Topics in Digital Technology Management        
      ความรู้ในขอบข่ายที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้า
ใหม่ๆ ในปัจจุบันทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    
 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี ที่สนับสนุนได้แก่ 
เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
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รายวิชาเลือก  
7050210 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 
     หลักการ ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ   การศึกษา
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์   การวางแผน  การออกแบบ  
การพัฒนาและการประเมินผลระบบสารสนเทศในองค์กร  
เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่  ปฏิบัติการวิเคราะห์
ระบบงานสารสนเทศขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยน า
หลักการ ทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดบุคลากร 
งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานจัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 

7050210 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
Digital Technology Management in Organization  
         ขอบข่ายของระบบงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการองค์กรใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  การเขียนแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรในยุคดิจิทัล  การจัดการบุคลากร  การจัดการความเสี่ยง
และการประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์
และศึกษาองค์กรในท้องถิ่นที่นักศึกษาสนใจ  ในประเด็น
แนวทางในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ  
จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
 

รายวิชาเลือกทั้งหมด ได้ปรับปรุง  และตัด
วิชาบางส่วนออก โดยมีเหตุผลดังนี้ 
     เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี  ที่สนับสนุนได้แก่  
เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7050211 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Networking Technology 
      สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ส่วนประกอบและเทคโนโลยี  
การให้บริการของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์
ส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์เพ่ือการ
จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างทาง
กายภาพขององค์กรโดยยกตัวอย่างองค์กรแห่งใดแห่งหนึ่ง  
แล้วออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมทั้งการ
บริหาร  และการบริการ เช่น  งบประมาณที่ใช้  หรือความ
เหมาะสมของอุปกรณ์กับสภาพการใช้งานเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์   การจัดบุคลากร แผนการด าเนินงาน และการ

7050211 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัด
การศึกษา 
Digital Technology Management in Education      
      ขอบข่ายของระบบงานในการบริหารงานการศึกษา เช่น งาน
ทะเบียน  งานการเงิน  งานธุรการ งานทะเบียนและพัสดุ งาน
ประกันคุณภาพ หรืองานนิเทศติดตาม เป็นต้น  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารงานการศึกษาในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต  การเขียนแผนกลยุทธ์ขององค์กรการศึกษา
ในยุคดิจิทัล  การจัดการบุคลากร  การจัดการความเสี่ยงและ
การประเมินผล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ศึกษาหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นที่นักศึกษาสนใจ ใน
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ประเมินผลการด าเนินงาน ศึกษาเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์
ระบบเปิด ที่รันบนระบบเครือข่าย เช่น โปรแกรมมูเดิ้ล เป็น
ต้น  จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 

ประเด็นแนวทางในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
บริหารงานการศึกษา จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
 

 
 
 

7050212 มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Standards of Information Technology   
     ขอบข่ายและหลักการของมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งที่เกี่ยวกับองค์กร และกระบวนการ เช่น 
มาตรฐาน CMMI, SPICE, ITIL, ISO 20000, ISO/ IEC 
127799, ISO/IEC 27001, COSO , COBIT, NIST 800-14 
หรือ อ่ืน ๆ เป็นต้นมาตรฐานด้านเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง เช่น 
ADL (SCORM) , AICC, IMS, ARIADNE, IEEE LTSC , LRN 
Microsoft หรือ อ่ืน ๆ เป็นต้นมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านการสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้งานและอ่ืน ๆ จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ANSI, IEEE, 
ISO, IETF, EIA หรือ องค์กร อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การน ามาตรฐานหรือกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ในการจัดการองค์กร  ปฏิบัติการลงพ้ืนที่
หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ศึกษาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการองค์กร  และการน ามาตรฐานต่าง 
ๆ มาประยุกต์ใช้  จัดท ารายงาน และน าเสนอ 

7050212 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
Digital Technology Management in Learning 
     ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้   
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมไปถึงการพัฒนาสื่อ การประเมินสื่อ และรูปแบบการน าสื่อ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน หรือ MOOC (Massive 
Open Online Courses) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ปฏิบัติการวิเคราะห์และ
ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย 
 
 

7050213  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Innovation of Information Technology 
    ประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ งในด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และกระบวนการในการผลิตหรือการใช้

7050213  การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 
Digital Technology Management in Business       
     แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ยุคดิจิทัล บทบาทและ
ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการด าเนินงานธุรกิจ   การ
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งาน  หลักการการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ทดสอบ การเผยแพร่ และการประเมินผล  การจดสิทธิบัตร 
หรือลิขสิทธิ์  ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเภทใดประเภทหนึ่ง  โดยด าเนินการตามขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรม 

เขียนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์  การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหาร
ความเสี่ยง ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต  แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในทางธุรกิจ  การตลาดดิจิทัล   ปฏิบัติการเขียนแผน
ธุรกิจ  ประกอบธุรกิจจ าลองตามตามแผนธุรกิจ  ประเมินผล  
และจัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย 

7050214  การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Risk Management 
       ความมั่นคงของสารสนเทศ และความมั่นคงของ
เครือข่าย ข้อบังคับและโอกาสของการจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การก าหนดการจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง  
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  การ
ประเมินองค์กรและการก าหนดกรอบ  การจัดการความเสี่ยง
การจัดเตรียมทีมเพ่ือจัดการความเสี่ยง  การวางแผนฟ้ืนฟู
ปฏิบัติการลงพ้ืนที่หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ศึกษา
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน า
มาตรฐานต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้  จัดท ารายงาน และน าเสนอ 

7050214 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน 
Digital Technology Management in Community    
       ขอบข่ายงานด้านการบริการชุมชน  เช่น งานกองทุนหมู่บ้าน 
งานสาธารณสุขชุมชน  งานประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานใน
ชุมชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  การจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ดิจิทัลชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของ
ชุมชนที่สนใจ  ในประเด็นขอบข่ายงานในชุมชน  และแนวทาง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ือ
อภิปราย 

7050215 วิทยาการเทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง 
e-Learning Technology Science 
       หลักการพ้ืนฐานความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์
นนิง  โครงสร้าง และองค์ประกอบของอีเลิร์นนิ่ง  ระบบ

7050215  การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ 
Digital Technology Management in Public Relations 
      ขอบข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
แนวทางการประชาสัมพันธ์ ในยุคดิจิทัล  การวิ เคราะห์
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บริหารการเรียนการสอน  โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการใช้อีเลิร์นนิ่ ง  การ
เลือกเครื่องมือส าหรับพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง ปฏิบัติการลงพ้ืนที่
หน่วยงานการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน ศึกษาประเภทอี
เลิร์นนิ่งที่น ามาใช้ วิธีการพัฒนา เครื่องมือช่วยในการพัฒนา 
และโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของการใช้อีเลิร์น์นิ่งใน
การเรียนการสอน  จัดท ารายงาน และน าเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย  การออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อสังคม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลขององค์กรใน
ท้องถิ่นที่สนใจ  วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ 
จัดท ารายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย          

7050216 การออกแบบและการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง 
Design and Development of e-Learning 
       ทฤษฎีและกระบวนการของการวิ เคราะห์และ
ออกแบบอีเลิร์นนิ่ง  การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมการ
ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับบทเรียนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง  เครื่องมือ
ในการพัฒนาอีเลิร์นนิ่ง  ปฏิบัติการพัฒนาอีเลิร์นนิ่งใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง   โดยด าเนินการตามขั้นตอนการ
พัฒนาอีเลิร์นนิ่ง 

7050216 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในการท่องเที่ยว 
Digital Technology Management in Tourism 
     ขอบข่ายงานด้านการท่องเที่ยว แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล  ช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ
สังคม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของชุมชนที่มี
แหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ  วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ จัดท า
รายงานและน าเสนอในชั้นเรียนเพื่ออภิปราย 

7050217 การประเมินอีเลิร์นนิ่ง 
Evaluation of e-Learning 
    ทฤษฎีการวัดและการประเมินในอีเลิร์นนิ่ง  ประเภทการ
สร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการประเมิน
ผู้ เรียน  เทคนิคการออกข้อสอบการวิ เคราะห์ข้อสอบ
ปฏิบัติการเครื่องมือในการประเมินผู้เรียน  เช่น ข้อสอบ 

ตัดออก 
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หรือแบบวัดต่าง ๆ เป็นต้น โดยด าเนินการตามหลักการ
ทฤษฎีการประเมิน  
7050218 วิทยาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
Internet Technology Science 
       ขอบข่ายระบบการท างานของอินเทอร์เน็ตและระบบ
เครือข่าย เช่น Protocol TCP/ IP,Client – Server, DNS, 
SUBNet, FTP, Telnet, e – Mail, WWW  เป็นต้น โครงข่าย
ชนิดมีสายและไร้สาย เครือข่าย 3G หรือสูงกว่า การเลือก
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การจัดท าศูนย์ข้อมูล แนวโน้ม
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต  กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต  ปฏิบัติการลงพ้ืนที่หน่วยงานของภาครัฐหรือ
เอกชน ศึกษาในประเด็น เช่น โครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้  
การจัดท าศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีเว็บที่ใช้  เป็นต้น จัดท า
รายงาน และน าเสนอ 

ตัดออก 

7050219 เทคโนโลยีเว็บ 
Web Technology 
     เทคโนโลยีของเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และ
ฐานข้อมูลบนเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล
เว็บเซอร์วิส เว็บเชิงความหมายออนโทโลจี  การสร้างและใช้
งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติของเว็บ ความเป็นส่วนตัว ความ
น่าเชื่อถือ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บ
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บ 

ตัดออก 

7050220 เทคโนโลยีสื่อสังคม 
Social Media Technology 

ตัดออก 
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     ความหมายของสื่อสังคมขอบข่ายของสื่อสังคมใน
ปัจจุบัน  ได้แก่  บล็อกไมโครบล็อก  เช่นทวิตเตอร์  เป็นต้น  
และเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น  FaceBook เป็นต้น  การ
แบ่งปันสื่อทางออนไลน์  เช่นyoutube  เป็นต้น  แนว
ทางการใช้สื่อสังคมในด้านการบริหาร การสื่อสาร  และ
จัดการศึกษา  คุณธรรม และจริยธรรมในการใช้สื่อสังคม  
การใช้สื่อสังคมในด้านการบริหาร และจัดการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติการศึกษา
และวางแผนการใช้สื่อสังคมของหน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง 
จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
7050221 การจัดการเทคโนโลยีชุมชน 
Community Technology Management 
     องค์ประกอบและการด าเนินงานของการประกอบอาชีพ
ในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้อง  และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเทคโนโลยี
ที่ ใช้ภายในชุมชน เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีร่ วมสมัย ตลอดจนโครงการพระราชด าริ  
ปฏิบัติการการลงพ้ืนที่ในท้องถิ่น เพ่ือศึกษาในเรื่องของการ
ใช้เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีภายในชุมชน จัดท ารายงานและ
อภิปรายผล 

ตัดออก 

วิชาวิทยานิพนธ์  
7050290 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

7050290  วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายประเทศไทย 
4.0 เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย 
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      ท าวิจัยเพ่ือการสร้างความรู้ใหม่ และ/หรือแก้ปัญหา
ด้านการจัดการเทคโนโลยี  โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยี มาใช้
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมหรือการสร้างความรู้ใหม่ด้าน
การจัดการเทคโนโลยี  ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ ในความดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

        ท าวิจัยโดยการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กร หรือกิจการธุรกิจ หรืองานอ่ืน ๆ  โดย
เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหา  ทั้งนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ในความ
ดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
 

1 ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี  ที่สนับสนุนได้แก่  
เทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว   
 
 

วิชาเสริม 
7050180 วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Information Technology Science 
      ความหมายและขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ 
เช่น แบบตั้งโต๊ะ  แบบโน้ตบุ๊ค แบบแท็บเล็ต เป็นต้น 
ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบ
บัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจ า 
หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล  ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน เช่น 
วินโดว์ ลีนุกซ์ แอนดรอย  แมคโอเอส หรือ ไอโอเอส เป็นต้น  
โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส าหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์เ พ่ือการจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ  2.0  
หรือสูงกว่า  โปรแกรมเครือข่ายสังคม  เช่น  Face Book, 
Google+ , Twitter, LinkedIn  เ ป็ น ต้ น   โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์แบบเปิด ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ส าหรับใช้งานด้านต่าง ๆ  หลักการส าคัญของเว็บ

ตัดออก ได้บูรณาการปรับเป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร  
ได้แก่ รายวิชา 7050101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ รายวิชา
7050102 การจัดการในยุคดิจิทัล 
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เซอร์วิส  โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส
อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับ ความเป็น
ส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7050181 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology  Management 
      หลักการจัดการองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวทาง 
ทฤษฎี การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เข้ากับการจัดการ
องค์กร หลักบริหารความเสี่ยงส่วนประกอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคมและข่ายงาน การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร การด าเนินการและ
การบ ารุงรักษาสารสนเทศ วิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การ
วางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในอนาคต  
ปฏิบัติการวิเคราะห์  การวางแผนกลยุทธ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรโดยเริ่มจากการวางโครงสร้างของ
องค์กร  การจัดบุคลากร งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานและ
น าเสนอเพ่ืออภิปราย 

ตัดออก 

7050182  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Economic for Information Technology 

ตัดออก 
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     หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิต
ภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 
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ภาคผนวก  จ 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นางวรปภา  สกุล อารีราษฎร์ 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3-5603-00136-XX-X   
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
4.  ต าแหน่งทางบริหาร ประธานสาขาวิชา 
5.  สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
6.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2559 
ปริญญาเอก ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2548 

ปริญญาโท วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏยะลา 2535 
ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูล าปาง 2532 

 
7.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
  7010302   การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7010304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7020305 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  8073103 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
  7050180 วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7050101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  7050102  หลักการจัดการเทคโนโลยี 
  7090101 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี 
  7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี  
  7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-1   
 
8.  สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
9.  โทรศัพท ์   081-9745464, 043-721919 
10.  E-mail  dr.worapapha@rmu.ac.th 

11.  ประสบการท างาน 
  2560-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2551-2560 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2549 - 2551  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  2538 - 2549  อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  2532 - 2538  อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏยะลา 

12.   ผลงานทางวิชาการ  

 12.1  หนังสือและต ารา 
วรปภา  อารีราษฎร์. (2557). การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม. 
วรปภา อารีราษฎร์. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โครงสร้างข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

     12.2 ผลงานวิจัย 
วรปภา อารีราษฎร์. (2559). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม.  

ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์. (2559). การพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดการเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

ธรัช  อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์. (2559). การพัฒนาระบบเครือข่าย Cloud Computing ส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา  อารีราษฎร์. (2557).  รูปแบบการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สื่ออีดีแอล
ทีวีด้วยกิจกรรมคลิปวีดีโอเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา อารีราษฎร์. (2556). รูปแบบการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนในบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา  อารีราษฎร์. (2556).  รูปแบบการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนใน
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา  อารีราษฎร์,ธรัช  อารีราษฎร์. (2556). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรในการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ RMU-eDLเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับโรงเรียน ทสรช.   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา  อารีราษฎร์.  (2556). การพัฒนาสื่อวัฒนธรรมท้องถิ่น “ฮีต 12 ครอง 14  ในรูปแบบ 2 ภาษาเขียน 6 
ภาษาพูดสู่สากลและประชาคมอาเซียนด้วยกระบวนการสวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่บูรณาการสู่การเรียน
การสอนนักศึกษานานาชาติ”. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

วรปภา  อารีราษฎร์. (2556). ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลท์ด้วยระบบ PDCA  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม.  

 
12.3  บทความวิจัยเผยแพร่ 

วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี และ จักรี ท ามาน. (2560). การพัฒนางานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการโครงการ ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน
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ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 7-15.  (TCI กลุ่ม 2) 

ศิคริษฐ์ คุณชมภู, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์. (2560). การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR. วารสารวิชาการ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) 
: 16-26.  (TCI กลุ่ม 2) 

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, วรปภา อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ าใน
เขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 27-33.  (TCI กลุ่ม 2) 

กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์ และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. 
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 4(1) : 113-123.  (TCI กลุ่ม 2) 

อารดา สุทธิไชยา, วรปภา อารีราษฎร์ และ บดินทร์ แก้วบ้านดอน. (2560). การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมัลติพอยท์ส าหรับครูผู้สอน ด้วยกระบวนการกลุ่ม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 133-143.  (TCI กลุ่ม 2) 
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วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1) : 73-84. (TCI กลุ่ม 1)   

ทวีสุข  โภคทรัพย์, ธรัช อารีราษฎร์, เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร,  และ สายชล  จินโจ. (2559). การ
สังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา สถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

      อุบลราชธานี, 6(2) : 145-165. (TCI กลุ่ม 1)   
สมฤทธิ์  ขจรโมทย์, วรปภา  อารีราษฎร์, ธรัช  อารีราษฎร์, และ สุรัตน์  ดวงชาทม. (2559).  แนวทางการบริหาร

จัดการไอซีที เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2) : 18-31. (TCI กลุ่ม 
1)   

มงคล  แสงอรุณ, วรปภา  อารีราษฎร์, ธรัช  อารีราษฎร์ และ, และ สมบัติ  ท้ายเรือค า. (2559). การวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 35(1) : 164-175. (TCI กลุ่ม 1)   

เดชพล  ใจปันทา, วรปภา  อารีราษฎร์, และ ธรัช  อารีราษฎร์. (2559).  รูปแบบการส่งเสริมครูประยุกต์ใช้
สื่อผสมเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1) : 59-72. (TCI กลุ่ม 1)   

ไชยยันต์  สกุลไทย, สมเจตน์ ภูศรี, และ ธรัช อารีราษฎร์. (2559).  การศึกษาการยอมรับกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือ
เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีสู่ชุมชน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1) : 
85-97. (TCI กลุ่ม 1)   

เทอดชัย  บัวผาย, วรปภา  อารีราษฎร์, ธรัช  อารีราษฎร์, และ สมบัติ ท้ายเรือค า. (2558).  รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีที ของครูผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
6(1) : 68-77. (TCI กลุ่ม 1)   

ชนะชัย  อวนวัง, ธรชั  อารีราษฎร์, และ วรปภา  อารีราษฎร์. (2558).  รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านภูมิ
สารสนเทศส าหรับเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(3) : 219-230.  (TCI กลุ่ม 1)   

รัตนะ บุตรสุรินทร์, สุรัตน์  ดวงชาทม, ธรัช  อารีราษฎร์, และ วรปภา  อารีราษฎร์. (2558).รูปแบบการส่งเสริม
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้เทคนิค
เพ่ือนคู่คิด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(2) : 
213–226. (TCI กลุ่ม 1)   

ธวัชชัย  สหพงษ์, สมเจตน์  ภศูรี, วรปภา  อารีราษฎร์ และ ธรัช  อารีราษฎร์. (2559).  รูปแบบการส่งเสริมครู
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใต้โครงการอีดีแอลทีวี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 9(2) : 275–274. (TCI กลุ่ม 1)   

แสงเพ็ชร  พระฉาย, ธรัช  อารีราษฎร์, สุขแสง  คูกนก และ วรปภา  อารีราษฎร์. (2557). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 30(1) : 75-90.   (TCI กลุ่ม 1)    
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ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นายอภิชาติ สกุล เหล็กด ี
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3-4404-00057-XX-X  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  ต าแหน่งทางบริหาร - 
5.  สังกัด   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
6.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2561 
ปริญญาเอก ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558 
ปริญญาโท วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2548 
ปริญญาตรี ศป.บ. ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544 

 
7.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
  7010301  การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7010201  เครือข่าย 1 
  7020305 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
  7041101 การออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ 
  7041301 การออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 
  7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลย ี  
  7050180 วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7050101 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 
8.  สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
9.  โทรศัพท ์   08-5057-5001, 043-7121919 
10.  E-mail  apichat.la@rmu.ac.th 
11.  ประสบการณ์ท างาน 
  ระยะเวลา   สถานที่ท างาน 

2554 - ปัจจุบัน   อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2553 - 2554     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

  2545 - 2553     หัวหน้าแผนกออกแบบและผลิตสื่อ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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12.   ผลงานทางวิชาการ  

 12.1  หนังสือและต ารา 
อภิชาติ เหล็กดี. (2554). การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี.  (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครือข่าย 1. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      มหาสารคาม. 
อภิชาต เหล็กดี. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบชั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์.  
  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

     12.2 ผลงานวิจัย 
อภิชาติ เหล็กดี. (2561). รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้สู่การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วย

เทคโนโลยี AR. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี. (2560). การส่งเสริมแหล่งท่องเทียวโบราณสถานทางวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีความเป็น

จริงเสมือน. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี. (2559). การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านโซเชียลมีเดีย. 

มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี. (2558). การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เบื้องต้น. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี. (2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุมชน  โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ่ง. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อภิชาติ เหล็กดี. (2556). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 
     12.3  บทความวิจัยเผยแพร่ 
อภิชาติ เหล็กดี, วรปภา อารีราษฎร์ม, เสาวดี คล้ายโสม และ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ. (2560).  การบริการ

วิชาการโดยใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 4(2) : 75-83. (TCI กลุ่ม 2)   

 อภิชาติ เหล็กดี, วรปภา อารีราษฎร์ และ ฐิติมา ผ่องแผ้ว. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด. วารสารการจัดการเทคโนโยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(2) : 177-186. (TCI กลุ่ม 2)   

ธรัช อารีราษฎร์, วรปภา อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี และ นิรุตต์ บุญคง. (2560).  การบูรณาการงาน
ศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยใช้สื่อไอซีที. วารสารการจัดการเทคโนโยี
และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(2) : 57-66. (TCI กลุ่ม 
2)   

กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์ และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. 
วารสารการจัดการเทคโนโยแีละนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 4(1) : 113-123. (TCI กลุ่ม 2)   
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วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี และ จักรี ท ามาน. (2560). การพัฒนางานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการโครงการ ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารการจัดการเทคโนโยีและ
นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 7-15. (TCI กลุ่ม 2)   

 อภิชาติ เหล็กดี. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยเทคโนโลยี
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ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 

 
7.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
  7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7011106 มิตทิางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7022201 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  
  - 
8.  สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
9.  โทรศัพท ์   088 - 5639336 
10.  E-mail  tone302@hotmail.com 
11.  ประสบการณ์ท างาน 
  ระยะเวลา   สถานที่ท างาน 

2554 - ปัจจุบัน   อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 
12.   ผลงานทางวิชาการ  

 12.1  หนังสือและต ารา 
เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน. (2554). คู่มือประกอบการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์. 21 กรุงเทพฯ: เซ็นจูรี่. 

     12.2 ผลงานวิจัย 
ธวัชชัย สหพงษ์. (2561). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นความจริงเสมือน “สะดืออีสาน” อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด 
  มหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์ และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. 
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 
     12.3  บทความวิจัยเผยแพร่ 
ธวัชชัย  สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ. (2561). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์. วารสาร

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 4(1) : 9-15.  (TCI กลุ่มท่ี 2) 
กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์ และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น . 
วารสารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 4(1) : 113-123. (TCI กลุม่ที่ 2) 

วิญญู อุตระ, เทอดชัย บัวผาย, ธวัชชัย สหพงษ์, กาญจนา ดงสงคราม และ พลวัฒน์ อัฐนาค. (2560). การส่งเสริม
การใช้ Cloud Computing ในการบริการวิชาการ ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 43-51. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

กมลรัตน์ จิตแสง และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2561). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ยาคุมก าเนิด. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 4 (NCTIM2018), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ศิริลักษณ์ จันทพาหะ และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2561). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลน. ในการประชมุ
วิชาการ ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 4 (NCTIM2018), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ณัฐพงศ์  พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์ และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2561). การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 4 (NCTIM2018), มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. (Conference) 

ธวัชชัย  สหพงษ์ และ จารุกิตติ์  สายสิงห์. (2561). ความคิดเห็นของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 4 
(NCTIM2018), มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ชนะชัย อวนวัง, ธวชัชัย  สหพงษ์, และนฤมล อินทิรักษ์. (2560). ผลการบูรณาการการบริการวิชาการในรายวิชา
การจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและระบบฐานข้อมูลทางด้าน GIS. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 (NCTIM2017), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ณัฐพงศ์  พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์, และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2560). ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 (NCTIM2017), มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. (Conference) 
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อภิฤดี ท าบุญ, และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM2017), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

จุฑามาศ  ชัยบุรัมย์, และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานเจ้าพ่อพญาแล.  ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 (NCTIM2017), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

เบญจวรรณ จุปะมะตัง, และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ต านานพระธาตุขามแก่น. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM2017), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

สุโรทัย แสนจันทรแดง และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 
5. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 (NCTIM2016), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

เฉลิมวุฒิ สุตโท และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา.             
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCTIM2016), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

กัญญารัตน์ ภูดินดาน และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ยอดโคกตัญญู.               
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCTIM2016), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

กาลัญญ์ สิงห์เสนา และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กว่าจะมาเป็นข้าว. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 (NCTIM2016), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ณัฐวิทย์ ดุลชาติ และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCTIM2016), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ศศิธร ปัดทุม และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง พลาสติกเจ้าปัญหา.  ในการประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 (NCTIM2016), มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

พรกมล ปัญญาศร ีและ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2559). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลูกแกะกับหมาป่า.   
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (NCTIM2016), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

ปิ่นทอง  ทองเฟ่ือง และ ธวัชชัย  สหพงษ์. (2558). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ เรื่อง รักสุขภาพ.    
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCTIM2015), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 
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ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  และผลงานทางวิชาการ  
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ  นางสาวสุนันทา  สกุล  กลิ่นถาวร  
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   3-4599-00035-XX-X  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  ต าแหน่งทางบริหาร - 
5.  สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
6.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ชื่อสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558 
ปริญญาโท คอ.ม. คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2549 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2542 
 
7.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
  1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
  2025323 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
  2025213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
  -   
8.  สถานที่ติดต่อได้ปัจจุบัน    บ้านเลขท่ี 21 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
รหัสไปรษณีย์ 44000 
9.  โทรศัพท ์   08-4428-5969 
10.  E-mail  nokky.klintawon@gmail.com 
11.  ประสบการณ์ท างาน 
  ระยะเวลา   สถานที่ท างาน 

ปัจจุบัน   อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

12.   ผลงานทางวิชาการ  

 12.1  หนังสือและต ารา 
สุนันทา กลิ่นถาวร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล. มหาสารคาม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 
สุนันทา กลิ่นถาวร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี. มหาสารคาม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 
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