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หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

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

1. ชื่อหลักสูตรและรหัส  
    ภาษาไทย     :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Information Technology Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
    ชื่อเต็ม (ไทย)  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ชื่อย่อ (ไทย)    :  ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Information Technology Management) 
    ชื่อย่อ (อังกฤษ)       :  Ph.D. (Information Technology Management) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
    การวิจัยในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้ และการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
        

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 

ภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 
 
 

    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 5.5.1 เครือข่ายความร่วมมือในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 9 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยมีระยะเวลาในความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง  3  ปี  สิ้นสุดในวันที่  6  
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มีนาคม  2564  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการ การจัดท าวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล 

5.5.2 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีดนีย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
สิ้นสุดวันที่  30  มีนาคม  2564  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี  การเรียนการสอน
และการวิจัย  เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา  อาจารย์  และบุคลากร  ในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  และเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์  การตีพิมพ์งานวิจัย  การท า
ความร่วมมือด้านการวิจัยให้บุคลากรและนักศึกษา   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการ

พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  จากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

                    ครั้งที่  5/2560  วันที่  23  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 - คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
  ครั้งที่ 6/2561 วันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 - สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
  ครั้งที่  5/2561  วันที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
  ครั้งที่ 10/2561  วันที่  21  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2564  
 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
8.2 เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
8.3 ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา  

 

9. ชื่อนามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 
1 นางวรปภา   

อารีราษฎร์  
 

3-5603-
00136-XX-X 
 

ผศ. ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  

2559 
 

2548 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันราชภฏัยะลา 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2542 
 

2535 
2532 

2 นายธรัช  อารีราษฎร์  
 

3-5101-
00295-XX-X 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2549 
 

2538 
 

2531 
3 นายอภิชาติ เหล็กด ี

 
3-4404-
00057-XX-X 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2561 
 

2558 
 

2548 
 

2544 
  

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       ชั้น 1  อาคาร 38  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

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 และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (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
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในทุก ๆ กลุ่ม
อุตสาหกรรม รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญและมีนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดย
ก าหนดให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต 
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ 
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อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และรัฐบาลไทยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม  มุ่งเน้นการ
พัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน   โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่รัฐบาลไทยสนับสนุนและ
มุ่งส่งเสริมมีอยู่ 6 กลุ่มหลัก ดังนี้          

        E-Commerce : การค้า และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้ประกอบการร้านค้าอยู่ที่ในรูปแบบ
การค้าออนไลน์ เพ่ือสร้างระบบเงินหมุนเวียนช่วยเหลือแก่ SMEs ธุรกิจส่วนตัว OTOP และสนับสนุนการจ่ายเงิน
ช าระเงินของระบบ Payment ทั้งหลาย 

        FinTech : การเงิน ส่วนมากเป็นรูปแบบการจัดการด้านการเงิน และช่วยเหลือการเงิน นักลงทุน 
โดยการเป็นเหมือนที่ปรึกษา หรือผู้จัดการผ่านช่องทางที่สะดวก และเข้าถึงง่ายเช่น แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ
ระบบเว็บไซต ์

        Agritech : ด้านการเกษตร และเชื่อมโยงการผลิตและส่งออกโดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
มาช่วยเหลือ และยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจทางด้านการขนส่ง Logistic ให้เติบโตควบคู่กันไป 

        EdTech : การศึกษาเป็นส่วนหลักที่มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้นเพราะเป็นการต่อยอดในการสร้าง
ทักษะแก่บุคลากร โดยเฉพาะในปัจจุบันการศึกษาแบบ On-Demand ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเหลือ
ให้ผู้ที่ยากไร้ได้เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ จึงปรากฏขึ้นในรูปแบบ
ของ EdTech มากขึ้น 

        E-Service : เป็นการสร้างนวัตกรรมการบริการที่กว้างขึ้นโดยลดเวลาในการเดินทาง เช่น ระบบ
การตัดสินใจ 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  โดยสามารถน านวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตได้เร็วใน
ต้นทุนที่ต่ ากว่า  ดังนั้นการผลิตก าลังคนให้มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และ
จ าเป็นต้องด าเนินการ 

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานการผลิตบัณฑิต 
ตระหนักถึงแนวนโยบายประเทศไทย 4.0  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จึงปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  เป็นสาขาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการประเทศที่มุ่งเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  โดยมีความรู้ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยขั้น
สูง น าไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้  และ/หรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการ
บริการ และเป็นกระบวนการ  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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       11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ผลจากการที่ประเทศไทยประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0  เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
และได้ให้ความส าคัญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดยการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายดังกล่าว  โดยการผลิตบุคลากรทางการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความความรู้ มีความเข้าใจในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย
ขั้นสูง มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา   มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ    โดย
สามารถน านวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตได้เร็วในต้นทุนที่ต่ ากว่า  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในด้าน
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย และการผลิตมหาบัณฑิตที่เก่งและดี  โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม และจริยธรรม   
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี  โดยการผลิตบุคลากรทางการจัดการเทคโนโลยีให้มีความความรู้ มีความเข้าใจในด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยี ที่จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที  และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงาน  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม  ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 
และการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เก่งและดี  โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความ
เป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  โดยแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  และศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลกระทบจากการพัฒนาทางชุมชน สังคมและวัฒนธรรม  มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย  และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งดีและมีคุณธรรมเนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีที่ก าลังขยายตัว  จึงเป็นช่องทางการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติกรรมและค่านิยมของคนเปลี่ยนไป   การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ ค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทย  โดย
ยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
        13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

     รายวชิาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง จัดการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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        13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
       - ไม่มี - 

        13.3 การบริหารจัดการ  
       คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืน ในคณะที่

เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความร่วมมือในการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืนนั้น 
เป็นการเปิดโอกาสโดย มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของหลักสูตรอ่ืน หากมี
การบริการการเรียนการสอนให้หลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ การคิดภาระงานให้แก่
หลักสูตรได้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
............................................................. 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
      1.1 ปรัชญา 

    มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าในการ
วิจัย 
      1.2 ความส าคัญ 

 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การวิจัยขั้นสูง เพ่ือผลิตองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าในการวิจัย 
       1.3 วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในระดับเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
            1.3.1 มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.3.2 มีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญด้านวิจัย สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  
    1.3.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้านจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
    1.3.4 มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหา 
ประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตและ
ติดตามความต้องการของบุคลากรใน
ชุมชนและท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้ดุษฎีบัณฑิตของ
สถานศึกษา 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปปฏิบัติการจริง
พัฒนาองค์กร 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน ให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
 

 



8 

 

 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
................................................................................ 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
       1.1 ระบบ  

 การจัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา คือภาคต้น และภาคปลาย มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ในกรณีจัดการศึกษาแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559        

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
             อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
             - ไม่มี - 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 ภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – กันยายน 
 ภาคเรียนที่ 2   เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง  หรือ 

 2.2.2   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาในข้อ (1)  ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ 

 2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ก าหนด       

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  นักศึกษาแรกเข้าอาจจะมีความรู้พ้ืนฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือภาษาอังกฤษที่แตกต่าง

กัน  
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 กรณีท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือภาษาอังกฤษอาจจัดให้
จัดเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หรืออาจจัดให้สอบเทียบโอนการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
หรอืการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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      2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
   1) รูปแบบในเวลาราชการ  

 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 5 5 5 

 
   2) รูปแบบนอกเวลาราชการ  

 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 10 10 10 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
  1) รูปแบบในเวลาราชการ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท/คน ช าระจ านวน 6 ภาคการศึกษา  
(ปีละ 60,000 บาท/คน/2 ภาคการศึกษา) 
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  2) รูปแบบนอกเวลาราชการ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท/คน ช าระจ านวน 6 ภาคการศึกษา  
(ปีละ 150,000 บาท/คน/3 ภาคการศึกษา) 

 

  3) รวมรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565 

ในเวลาราชการ 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

นอกเวลาราชการ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 
 

 

         2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 1,440,000 2,880,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 360,000 720,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 

รวม (ก) 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

ข. งบลงทุน     1,000,000 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 1,800,000 3,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

จ านวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
      
       2.7 ระบบการศึกษา 

 จัดการศึกษาแบบโปรแกรมเรียนในเวลาราชการ และรูปแบบอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ด าเนินการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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       2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาหรือข้ามมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 3 รูปแบบคือ 
  1) การโอนผลการเรียน หมายความว่า การน าหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนของทุกวิชา ที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษา
รายวิชานั้นอีก 
  2) การเทียบโอนผลการเรียน  หมายความว่า  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
  3) การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  หมายความว่า  การขอเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเป็น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
      3.1 หลักสูตร  
            3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
 แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  
            3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
                      โครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 

หมวดวิชา แบบ  2.1 (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาแกนร่วม 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

18 
12 
 6 

3. วิทยานิพนธ์ 36 
รวม 57 

 
  3.1.3 รายวิชา 

1) การก าหนดรหัสวิชา 
      รหสัวิชาประกอบด้วย 7 หลัก แต่ละหลักเป็นตัวเลข ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ (นับจากซ้ายมือ)    

            ตวัเลขตัวที่ 1 และ 2   หมายถึง คณะ  
        70     หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ตวัเลขตัวที่ 3 และ 4   หมายถึง สาขาวิชา 
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                        90     หมายถึง สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก 
            ตวัเลขตัวที่ 5     หมายถึง ชั้นปีที่ควรเรียน  
            ตวัเลขตัวที่ 6 และ 7   หมายถึง ล าดับวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้ 
     00 – 15    หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาบังคับ) 
     16 – 40    หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเลือก) 
     41 – 45    หมายถึง หมวดวิชาเสริม  
         46 – 50   หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

2) จ านวนหน่วยกิต                    
                         (1) การแสดงจ านวนหน่วยกิตรายวิชา มีรูปแบบแสดงเป็นตัวเลข ดังนี้  x (x-x-x)  ซึ่ง x เป็น
ตัวเลขที่แสดงข้อมูลตามล าดับ คือ หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า                 

               (2) การคิดชั่วโมงเรียน   
   ทฤษฎี 1 หน่วยกิต  :  บรรยาย 1 ชัว่โมง ให้มีการค้นคว้า 2 ชั่วโมง 
   ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต  :  ฝึกทดลอง 2 ชั่วโมง ให้มีการค้นคว้า 1 ชั่วโมง 
   ค้นคว้า    : (ทฤษฎี x 2) + (ปฏิบัติ x 0.5) ชั่วโมง 

3) รายวิชา 
      หมวดวิชาแกนศึกษา                                   3   หน่วยกิต 

    8093101  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง      3(2-2-5) 
Advanced Research Methodology 

 
     หมวดวิชาเฉพาะ                                                ไม่น้อยกว่า   18   หน่วยกิต 

                     1. กลุ่มวิชาบังคับ                                                  12   หน่วยกิต 
7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Principle of Information Technology  Management 
3(2-2-5) 

7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Management Innovation 

3(2-2-5) 

7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-1 
Seminar on Information Technology Management I 

3(2-2-5) 

7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2 
Seminar on Technology Management 

3(2-2-5) 

 
                      2. กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้            จ านวนไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

7090216 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Innovation of Information Technology Management 
in Learning 

3(2-2-5) 

7090217 นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
Innovation Management in Bigdata 

3(2-2-5) 

7090218 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Information Technology Management in Electronic 
Commerce 

3(2-2-5) 
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7090219 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 
Information Technology Management in Finance 

3(2-2-5) 

7090220 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร 
Information Technology Management in Agriculture 

3(2-2-5) 

7090221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
Information Technology Management in Education 

3(2-2-5) 

7090222 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 
Information Technology Management in Service 

 3(2-2-
5) 

7090223 การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Management in Internet of Things 

3(2-2-5) 

7090224 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Special Topics in Technology Management 

3(2-2-5) 

 
 
 

     หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                
                     1. วิทยานิพนธ์                                                        36   หน่วยกิต 
                       นักศึกษารูปแบบ 2.1 ต้องท าวิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต  โดยสามารถแบ่งลงทะเบียนได้ครั้ง
ละไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต จนครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชา 
 7090246 วิทยานิพนธ์    36 
  Thesis   

       หมวดวิชาเสริม                            (ไม่นับหน่วยกิต) 

                  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ต้องเรียนรายวิชาเสริมที่
ก าหนดโดยไม่นับรวมหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก าหนด  

 
  3.1.4 แผนการศึกษา 
 1) รูปแบบในเวลาราชการ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3 2 2 5 
7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
XXXXXXX วิชาเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
XXXXXXX วิชาเสริมด้านภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

 รวม 12 8 8 20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090102 นวัตกรรมด้านการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 2 2 5 
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7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ-1 

3 2 2 5 

XXXXXXX รายวิชาเลือก 1 3 2 2 5 
XXXXXXX รายวิชาเลือก 2 3 2 2 5 

 รวม 12 8 8 20 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ-2 
3 2 2 5 

7090246 วิทยานิพนธ์ 6 - - - 
 รวม 9 2 2 5 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 

 2) รูปแบบนอกเวลาราชการ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 3 2 2 5 
7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
XXXXXXX วิชาเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
XXXXXXX วิชาเสริมด้านภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

 รวม 12 8 8 20 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 2 2 5 

7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ-1 

3 2 2 5 

XXXXXXX รายวิชาเลือก 1 3 2 2 5 
XXXXXXX รายวิชาเลือก 2 3 2 2 5 

 รวม 12 8 8 20 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ-2 
3 2 2 5 

7090246 วิทยานิพนธ์ 6 - - - 
 รวม 9 2 2 5 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
7090246 วิทยานิพนธ์ 10 - - - 

 รวม 10 - - - 
 
          3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

        ค าอธิบายรายวิชา ดังรายละเอียดใน ภาคผนวก ก. 
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   3.2 ชื่อสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
           3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปีที่

ส าเร็จ 
1 นางวรปภา อารี

ราษฎร ์
 
 

3-5603-
00136-XX-X 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันราชภฏัยะลา 
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2548 
 

2542 
 

2535 
2532 

2 นายธรัช  อารี
ราษฎร์  
 

3-5101-
00295-XX-X 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
วิทยาลัยครลู าปาง 

2559 
 

2549 
 

2538 
 

2531 
3 นายอภิชาติ เหล็กด ี

 
3-4404-
00057-XX-X 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจดัการ
เทคโนโลยี) 
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2561 
 

2558 
 

2548 
 

2544 

4 นายธวัชชัย  สหพงษ ์
 

3-3404-
00049-XX-X 
 

อาจารย ์ ปร.ด.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
ศษ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

2556 
 

2550 
 

2545 

5 นางสาวสุนันทา 
กลิ่นถาวร 
 

3-4599-
00035-XX-X 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันราชภฏั
นครราชสมีา 

2558 
 
2549 

 
2542 
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   3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สังกัดหน่วยงาน 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 
พล.ต.ต. เกียรติพงษ์  มี
เพียร 

ศ. 
Ph.D. (Educational 
Administration) 

ข้าราชการบ านาญ 

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

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

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

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

9 นายศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย ์ ผศ. ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

10 นายจิรพันธ์  ศรีสมพันธุ ์ ผศ. ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11 
นายมณเฑียร  รัตนศริิวงศ์
วุฒิ 

ผศ. ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

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

16 
นายเผด็จ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 นายพีระศุษฐ์  บุญมาธรรม อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
18 นางสมคิด  สุทธารธวัช อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

19 นายจรูญ  จันแทน อาจารย ์
ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม) 

หน่วยงานเอกชน 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
      - ไม่มี – 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     ข้อก าหนดในการท าวิจัย  จะต้องศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  และการด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  เน้นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการแก้ปัญหาในองค์กรและวิชาชีพ  การประดิษฐ์และทดลองนวัตกรรมด้านการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับท้องถิ่น  และการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
      5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

   วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย  เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการของการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการ
แก้ปัญหาในองค์กรและวิชาชีพ    สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้  และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
วิจัย   มีขอบเขตการวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

   นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย  มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเสนองาน  
และการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่ 
      5.3 ช่วงเวลา  

   ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาท่ี 2 
      5.4 จ านวนหน่วยกิต 

   แผน 2.1  จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร   จ านวนไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต 
                      หนว่ยกิตวิชาเรียน             จ านวน  21  หน่วยกิต    
                      หนว่ยกิตวิทยานิพนธ์          จ านวน  36  หน่วยกิต 

      5.5 การเตรียมการ  
   มีรายวิชาจัดสอนเพื่อเพ่ิมทักษะและกระบวนการ  มีการจัดสัมมนาการวิจัยเพ่ิม  และมีการก าหนด

ชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ตลอดจนจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
      5.6 กระบวนการประเมินผล  

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ ในช่วงเวลาการปฐมนิเทศ  ในรายวิชาการสัมมนาทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา  จะมีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการ
วางตัวในการท างาน   

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานทั้งท างานกลุ่ม และ
งานเดี่ยว และต้องมีการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้ 
      2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

           2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ ตามท่ีระบุไว้ ดังต่อไปนี้ 

 1) มีภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ซื่อสัตย์ 
เสียสละและตรงต่อเวลา 

 2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจริยธรรม มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบันและประเทศชาติ 

 3) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
 4) มีความเป็นผู้น าหรือส่วนร่วมริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์และเคารพกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 
           2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทุกคนต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม มีส่วน
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ร่วมการสร้างวัฒนธรรมในสังคมที่มีระเบียบวินัย เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และกรณีศึกษาในประเด็จ
ปัญหาด้านคุณธรรม และจริยธรรมทั้งในวิชาชีพ และการด าเนินชีวิต เน้นการเรียนรู้จากการอภิปราย วิเคราะห์ 
วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นในประเด็จต่างๆ ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมรวมทั้งในวิชาชีพและการด ารงชีวิต         
           2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ใช้การประเมินที่หลากหลาย เช่นการอภิปรายในชั้นเรียน การท ากิจกรรมรวมกลุ่ม การ
สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

   2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียง และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาความ
รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนดเวลาที่ได้รับ
มอบหมาย 

   3) มีผู้ประเมินหลากหลายกลุ่ม เช่น ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง ประเมินจากเพ่ือนและ
ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน           

   2.1.2 ความรู้  
          2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม ดังนั้น 
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

   1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเก่ียวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 3) สามารถสืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 4) มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  

 5) คิดริเริ่มสร้างสวรรค์ บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
         2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
และเนื้อหารสาระ ตลอดจนมีการท าวิจัยจากสถานการณ์จริง และมีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง มอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า โครงงาน และสร้างชิ้นงานทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
จักกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
          2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติขิงนักศึกษาในด้านต่างๆ และจากผลงานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน โครงการหรือโครงงานต่างๆ การเขียน
รายงาน การสรุปผลวิเคราะห์ รวมถึงประเมินความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้โดยการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
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            2.1.3 ทักษะทางปัญญา  
          2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

             นักศึกษาจ าต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
วิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

   1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถสืบค้น ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ 
   3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

            2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) กรณีประยุกต์ใช้ความรู้เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในโครงการวิจัยย่อย 
และวิทยานิพนธ์ 
 2) การอภิปรายกลุ่ม          
             2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้เชิงบูรณาการ โดยการใช้กรณีศึกษาหรือ
วิเคราะห์สถานการณ์จากสภาพปัญหาจริงที่พบในสังคม 
  2) การศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้า สืบค้นรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาทางแกไข
ปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ โดยใช้การเรียนแบบสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนความคิดเห็น เพ่ือหาทางออก
ที่ดีที่สุดส าหรับการแก้ปัญหา 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
           2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

             นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ 
จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

  1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือ

ผู้ร่วมงาน 
   4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม   

           2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 ในกระบวนการเรียนการสอนมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
            2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
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 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอผลงานกลุ่ม และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็ดของข้อมูลที่ได้ นอกจากนี้ยังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ความสามารถในการปรับตัว และการแสดงออกของผู้เรียนในการท ากิจกรรมกลุ่ม การติดต่อ สื่อสารกับ
บุคคลภายนอก   
            2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ 

    2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    3) มีทักษะการน าเสนอความรู้เชิงวิชาการโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศและ

เทคโนโลยีการน าเสนออย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
           2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และมอบหมายงานให้ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อสนเทศที่หลายหลายรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟัง 
และเนื้อหาที่น าเสนอ   

          2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเมินจากความรู้ ความถูกต้องและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการ
น าเสนอผลงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประเมินทักษะการพูด การเขียน การน าเสนอ จากแบบประเมิน
ทักษะการเขียนและการน าเสนอผลงาน 
 
     2.2 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
           2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          1) มีภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ
และตรงต่อเวลา 

  2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจริยธรรม มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและ
ประเทศชาติ 

  3) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
4) มีความเป็นผู้น าหรือส่วนร่วมริเริ่มในการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์และเคารพกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 
          2.2.2 ความรู้ 
                   1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลุ่มลึกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
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 3) สามารถสืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 4) มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
 5) คิดริเริ่มสร้างสวรรค์ บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่
จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

         2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
                  1) สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสวรรค์ 
 3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

         2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็ดท่ีเหมาะสม 
 3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงาน 
 4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
 
           2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 
 1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและการ
วิเคราะห์ 
 2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3) มีทักษะการน าเสนอความรู้รู้เชิงวิชาการโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
การน าเสนออย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
 
3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum 
Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป 

(Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4.  ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
5. ทักษะการ
สื่อสารไอที 

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

รายวิชาสัมพันธ์     
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  o o    o  o    o   o     
รายวิชาเฉพาะด้าน   (บังคับ)     
7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  o o o   o o o   o o   o o    

7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  o  o   o  o    o    o    

7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-1   o o    o o    o    o    

7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2  o o    o o    o    o     

รายวิชาเฉพาะด้าน   (เลือก) 
7090216 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ 
 o  o   o o    o o   o o    
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7090217 นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  o  o   o o    o o   o o    

7090218 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 o  o   o o    o o   o o    

7090219 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน  o  o   o o    o o   o o    

7090220 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเกษตร 

 o  o   o o    o o   o o    

7090221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา  o  o   o o    o o   o o    

7090222 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริการ 

 o  o   o o    o o   o o    

7090223 การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

 o  o   o o    o o   o o    

7090224 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 o     o o    o o   o o    

รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
7090246 วิทยานิพนธ์   o o o   o o o   o o   o o    
รวมความรับผิดชอบหลัก 16 1 10 3 16 16 1 2 10 16 16 3 1 16 16 2 3 16 16 16 
รวมความรับผิดชอบรอง - 15 6 13 - - 15 14 6 - - 13 15 - - 14 13 - - - 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
………………………………………… 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 7 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การตรวจสอบจากสถานศึกษา  หรือผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและท างานในสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ ระหว่าง 3-5 ปี 

(2) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต 
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากนักศึกษาเก่า  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขา   อ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
     เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ให้เป็นไปข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา  มีดังนี้ 
  3.1 มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  3.2 สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  3.3 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00   พร้อม
ทั้งเสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านวิทยานิพนธ์  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นและได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์แล้ว 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
……………………………………. 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1 มีการปฐมนิเทศ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
        2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 
 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบรกิารวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
……………………………………… 

 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบ โดย
มีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนา
หลักสูตรให้
ทันสมัยโดย
อาจารย์และ
นักศึกษา
สามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าใน
การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านการ
จัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มี
แนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้
ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ 
ที่ทันสมัย 
3. ตรวจสอบ
และปรบัปรุง
หลักสูตรให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรือระดับชาติ(หากมี
การก าหนด)  
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  3 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียน
หรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้
ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือ ผู้ช่วย
สอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาเอกหรือหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และหรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
การจัดการเทคโนโลยีหรือในด้านที่เก่ียวข้อง 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อย
ทุก 3 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 
- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏบิัติ และ

วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
- จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 

ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย์ 
- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่

ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯทุก 
2 ปี 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ    3 ป ี
- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุก ๆ   3 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
หลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ (ห้องสมุด
กลาง) ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ
ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญ
มาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ
ด้วย 
  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัด
สื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายทอดภาพ  3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการ
และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบ
เครือข่าย แม่ข่าย 
อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อม เพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษา
ในห้องเรียน นอก

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวน
การเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมีเครื่องมือ
ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
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ห้องเรียน และเพ่ือการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลอง
เปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา 
และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย
ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
  ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ  3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาเอก  หรือรองศาสตราจารย์ 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านการ
จัดการเทคโนโลยี หรือเก่ียวข้อง 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
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ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้  
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
          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 โดยจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ยัง 
มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผล
ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือปฏิรูปการ
ผลิตสินค้าและบริการ 2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟืองส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 3) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต และ 4) เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจะมุ่งสร้างประเทศ
ไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้งระดับ 
ประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายแลสะดวก
และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) สร้างโอกาส
และความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 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 
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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 ามาพิจารณาในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เป็นสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้  
 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

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 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 & 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

 X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน  

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

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

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

  X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
…………………………………………….. 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป 
หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุ ก
รายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้น  จะกระท าในขณะที่นักศึกษาก าลังเรียน เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาที่
ประเมินความรู้  และทักษะของนักศึกษาและด าเนินการหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว  โดยจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา     
   
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 
35 ปี 
  ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ส าหรับหลักสูตรนี้  
   1)  จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 
   2)  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   3)  อัตราส่วนอาจารย์ ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
   4)  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
   5)  ร้อยละของนักศึกษาได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
        ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุก ๆ ระยะ 3 ปี 
  ก าหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2564 
 
 



36  
 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 3 
ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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รายวิชาแกนร่วม  
8093101 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

Advanced Research Methodology  
3(2-2-5) 

                  รากฐานทางปรัชญา  ญาณวิทยา  หลักตรรกวิทยา ในการค้นหาและสรุปความจริงในการวิจัย  
ระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  แบบแผนการวิจัยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ในการวิจัยและสรุปผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การวิจัยผสานวิธี  คุณค่าของศาสตร์วิจัยในการพัฒนา  และการ
วิจัยเชิงสหวิทยาการ 
                 Philosophical  foundations, epistemologies, logical principles in research in inquiry, 
and drawing conclusion from the research results research methodology, process  in research, 
research designs, advanced data analysis  technique in research, and conclusion of research 
Study, application of mixed methodology, research value for  quality  development 
multidisciplinary  research 

 
รายวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)  

7090101 หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Principle of Information Technology  Management 

3(2-2-5) 

                  ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์
ขององค์กร การด าเนินการและการบ ารุงรักษาสารสนเทศ สถาปัตยกรรมและวิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การ
วางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศในอนาคต 
มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยเริ่มจากการวางโครงการสร้างขององค์กร  การจัดบุคลากร งบประมาณ  แผนการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน 
                  Scope of Information technology, planning of Information technology  strategy 
suitable with organization strategy, operations and maintenance of information, information 
vision and architecture, information system planning, business management of Information 
technology, managing information in the future, standard and related laws, practical analyzing 
in strategic planning of utilizing Information technology in any organization beginning with 
organization structure design, human resource management, budgeting, operation plan, and 
operation assessment  
 
7090102 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Management Innovation  
3(2-2-5) 

                   หลักการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ความหมาย ลักษณะ ประเภท  วงจรชีวิต การยอมรับ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ความส าคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ขอบข่าย
ของแนวทาง วิธีการ รูปแบบหรือนวัตกรรมของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ  วิธีการหรือกระบวนการในการพัฒนาแนวทาง วิธีการ 
รูปแบบหรือนวัตกรรมของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา  ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่ในท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพ่ือศึกษาบริบท สภาพปัญหา ความต้องการ  และ
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สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลที่ศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ
องค์กรนั้น ๆ จัดท ารายงานและการอภิปรายผล 
                     Principles of innovation and technology, definitions, features, types, life cycle, 
acceptance and transfer; importance of information technology management, roles of  
information technology towards change of economic, social, environmental structures; scope 
of strategies, methods, models or innovations of information technology management of both 
community and organizations, methods or processes of developing strategies, methods, 
models or Innovations for information technology management through research and 
development process, field study in a local area or  an organization for  study of context 
problems, need and status of information technology usage, application of the research results 
for suitable innovation development of such local area or organization, making reports and 
discussion 
 
7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-1 

Seminar on Information Technology Management I 
3(2-2-5) 

                     การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ  โดยวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา 
บริบทของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวทางแก้ปัญหา  เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการที่เหมาะสม 
ความคุ้มทุนของการด าเนินงาน   และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยระบุหลักการ หรือทฤษฎีที่ใช้  จัดท ารายงาน และ
น าเสนอในชั้นเรียน 
             Information technology survey used in the community or organizations by 
analyzing the problems and contexts of the use of information technology; solutions 
approaches; information technology and appropriate process; breakeven point of operations 
and other relevant subjects with identification of  principles or theories uses; making a report 
and in-class presentation. 
 
7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2 

Seminar on Information Technology Management II 
3(2-2-5) 

                      การส ารวจประเด็นพิเศษ หรือความรู้ของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาใช้สนับสนุน
การพัฒนาองค์กรหรือวิชาชีพ  โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะปฏิบัติใช้ให้
เกิดผลดีต่อการบริหาร โดยมุ่งค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย ที่มี
ทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีการ หรือองค์ความรู้ที่จะช่วย
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต    
          Exploring the special issues or knowledge of information technology management 
for supporting the organization development or occupations based on the acquiring theories; 
principles and information technology usable to benefit the administration focusing on 
obtaining research problems, research methodology, and research proposal with direction 
used in investigating feasibility to introduce information technology, methods or knowledge to 
increase efficiency of organization at  present and in the future. 
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รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)  
7090216 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

Innovation of Information Technology Management in Learning 
3(2-2-5) 

                    หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาการเรียนรู้และการเรียนรู้ของมนุษย์  นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม   
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 
                    Principles, theories, and learning psychology and learning of human being, 
innovation of information technology in learning promotion in the 21st century, research 
process for applying innovation of information technology, digital technology for efficient 
learning, practice in conduction research and applying innovation of information technology 
for learning, writing and presenting research reports for discussion in class 
 
7090217 นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

Innovation Management in Bigdata 
3(2-2-5) 

                     หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดข้อมูล เหมืองข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่  นวัตกรรมการจัดการข้อมูล  
เหมืองข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนากระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรและธุรกิจ  
กระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ปฏิบัติการวิจัยและประยุกต์ใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 
                   Principles, theories and concepts of data mining and big data,  innovation management 
in data mining and big data for efficient improvement process of organization and business, research 
process for developing innovation and managing big data, practice in conducting research and using 
big data, writing and  presenting  research reports for discussion in class 
 
7090218 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Information Technology Management in Electronic Commerce 
3(2-2-5) 

                    หลักการ ทฤษฎีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ขอบข่ายของงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ  กระบวนการวิจัยการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                    Principles, theories of electronic commerce, scope of electronic commerce, 
innovation for electronic commerce management at present and in the future, processes of 
research in apply innovation of electronic management for the effectiveness in organization 
and business, research process of innovation development for efficient electronic 
management, of business in communities, writing and presenting research reports for 
discussion 
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7090219 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 
Information Technology Management in Finance 

3(2-2-5) 

                    หลักการ ทฤษฎีด้านด้านการเงิน  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการเงินใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ  กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้าน
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้าน
การเกษตรที่มีอยู่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                    Principles, theories of finance, innovation of information technology for financial 
management at present and in the future, research process for applying innovation in effective 
financial management of organization or business, practice in applied research on information 
technology development for agriculture of organization in communities. writing and presenting 
research reports for discussion 
 
7090220 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร 

Information Technology Management in Agriculture 
3(2-2-5) 

                     ขอบข่ายงานด้านการเกษตร  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรที่
มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ  กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงาน
ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้าน
การเกษตรที่มีอยู่กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                      Scope of agricultural work, information technology innovation for agriculture at 
present and the future, research process for applying information technology innovation in effective 
agricultural work of organization or business, practice in applied research on information technology 
innovation in agriculture of organization in communities, writing and presenting research reports for 
discussion 
 
7090221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 

Information Technology Management in Education 
3(2-2-5) 

                ขอบข่ายงานด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้าน
การศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานด้านการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานการศึกษา  กระบวนการวิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการศึกษาท่ีมีอยู่กับหน่วยงานการศึกษาในชุมชน จัดท ารายงาน
และน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                 Scope of education in educational institutions, information technology innovation 
for education at present and the future, research process for applying information technology 
innovation in effective educational works of educational institutions, research and 
development process of information technology for efficient educational works, practice in 
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applied research on information technology innovation in education of organization in 
communications, writing and presenting research reports for discussion 
 
7090222 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 

Information Technology Management in Service 
3(2-2-5) 

                  ขอบข่ายงานด้านการบริการทั้งภาครัฐและเอกชน   นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงาน
ด้านการบริการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานการบริการที่มีอยู่ ให้ เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน     
กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการบริการที่มีอยู่กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                  Scope of services in government and private sectors, information technology 
innovation in services at present and in the future, research process for applying information 
technology innovation in effective services of government and private sectors, research and 
development process of information technology for efficient educational works, practice in 
applied research on information technology innovation in services of organization in 
communities, writing and presenting research reports for discussion 
 
7090223 การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Management in Internet of Things 
3(2-2-5) 

                 ขอบข่ายงานด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                 Scope of internet of things, innovation in internet of things at present and in the 
future, research process for applying innovation in internet of thing for effectiveness in 
organization of government and private sectors, research and development process of 
innovation in internet of things for efficient educational work, practice in applied research on 
innovation in internet of things in organization of government and private sectors, writing and 
presenting research reports for discussion 
 
7090224 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Special Topics in  Information Technology Management 
 

3(2-2-5) 
                 หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่ ๆ ใน
ปัจจุบัน และไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    
                              Current interesting topics in  information technology management of latest 
research papers, without repetition  with the assigned courses in the curriculum. 
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รายวิชาวิทยานิพนธ์  
 

7090246 วิทยานิพนธ์ 
Thesis  

36 

                   การท าวิจัยเพ่ือการสร้างความรู้ใหม่ หรือการแก้ปัญหาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยี  ทั้งนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษา  
                  Constructing research for building new knowledge or solving problems of 
information technology management with an emphasis on academic creation, application of 
information technology and innovation theories, with an approval of the curriculum committee 
and under supervision of the thesis advisory  committee 
 

กลุ่มวิชาแกนร่วม วิชาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8090101 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 

English for Graduate Studies 3 
3(2-2-5) 

                 ทบทวน ศึกษาหลักไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะอังกฤษ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยเน้นการฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ เช่น การฟังข่าว ค าบรรยายทางวิชาการ 
ประกาศ และการสนทนา แล้วสามารถสรุปความโดยการพูดและการน าเสนอโดยใช้โปรแกรมน าเสนอได้ 
             Review and study of grammar and language development for the basic skill : 
listening, speaking, reading and writing, with emphasis on listening and speaking English for 
academic purpose, for example listening to news, lectures, announcement and conversation, 
summarization through verbal practice and PowerPoint presentation. 
 
8071101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

Information and Communication Technology 2 
3(2-2-5) 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสืบค้นขั้นสูง  
และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ 
                  Advanced information and communication technology, information 
communication retrieval and application of package program for academic presentation. 
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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 ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “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 
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้
หมายความรวมไปถึงหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา    

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 “คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตามความในข้อ 

๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง

คณะที่มีจัดการหลักสูตรแบบสหวิชาการซึ่งมีการด าเนินการโดยคณะจ านวนมากกว่าหนึ่งคณะ เปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่อธิการบดีแต่งตั้ง 

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ 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 ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการ 
หรือ สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต ร
สามารถซ้ าได้ไม่เกิน 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 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
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“สถาบันอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ 

“หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ให้ปริญญา  หรือ 
สถาบันอื่นเป็นผู้ให้ปริญญา หรืออาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน 

“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 เทยีบได้กับ 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      โดย

จัดแบบระบบทวิภาค 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 
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๗.๒.๓ โปรแกรมนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติ โดยอาจจัดใน
เวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับโปรแกรมต่างประเทศ 

๗.๒.๔ โปรแกรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

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 หน่วยกติ 

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              

ค่าเท่ากับ 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 
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๘.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๔ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ               
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๓.๕ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี                
ค่าเท่ากับ 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 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
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  
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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 
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 ผู้เข้าศึกษาที่ส 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 หนว่ยกิต 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 
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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 
๑๑.๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ 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 และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ  ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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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 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางคณะวิชาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมประจ าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
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
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สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาโท 
๑๓.๓.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
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 าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
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 
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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 
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 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กั บหัวข้อ
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 และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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 าบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

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

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

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ

เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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
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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 
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 
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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 
๑๖.๒.๔ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๑๖.๒.๕ ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอน                     

การสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) กับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑๖.๒.๖ พิจารณาการโอนและเทียบโอนผลการเรียน การลาพักการเรียน การคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

๑๖.๒.๗ เสนอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖.๒.๘ หน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายตามข้อบังคับนี้และตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

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 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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หมวด ๕  
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๑๘.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท 
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
คุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 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 
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๑๙.๕ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ข้อ  ๒๐  การพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษา 
๒๐.๑ โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ที่คณะสาขาวิชาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๒๐.๒ โดยการคัดเลือกจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบาง

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาประเภทไม่ขอรับหรือขอรับหน่วยกิต แต่มิใช่การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา
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                
ซึ่งเข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาแรก โดยมีเงื่อนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ หรือเงื่อนไขอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด 

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

 
ข้อ  ๒๒  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  
ให้คณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ ส าหรับการประชาสัมพันธ์และ

การจัดหานักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สังกัดคณะ จึ งน 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 
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ข้อ  ๒๔  การศึกษาข้ามสถาบันการศึกษา ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาสามารถศึกษาข้ามสถาบันได้ ดังนี้ 

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

๒๔.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยได้  เ พ่ือน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาต้นสังกัด โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยที่คณะเปิดสอนรายวิชาที่จะขอลงทะเบียนเรียน พร้อมหนังสือขอลงทะเบียนเรียน
ข้ามสถาบันจากสถานศึกษาต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตระหว่างคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๒๘  โดยอนุโลม และการออกใบรายงาน
ผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ 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

หรือแผนการศึกษารายวิชาแกนร่วมระหว่างสาขาวิชาและวิชาอ่ืนๆ 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
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โดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะถูกมหาวิทยาลัยคัดชื่อออก     เว้นแต่จะ
ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่สาขาวิชาสังกัด 

๒๖.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่
สาขาวิชาสังกัด  

๒๖.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาต้อง
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ในขณะที่ยังไม่ได้
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                
ตามหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาได้ 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 
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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
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 าหรับ
ภาคฤดูร้อน  

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 
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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 

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
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้หลังจากท่ีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย 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
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ 

๓๒.๒.๑ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ต่างๆ รวมทั้งช าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาที่ได้อนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่ 

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

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

๓๒.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
๓๒.๓.๑ การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาโทไปเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเป็นการเปลี่ยนจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท            
ก็ได้ 

๓๒.๓.๒ การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
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๓๒.๓.๓ กรณีท่ีอยู่ในข่ายทีจ่ะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถเพียงพอที่จะปรับยกระดับการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ และสอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

(๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติ อาจขอรับการพิจารณาเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโทแทนก็ได้ 

๓๒.๓.๔ การโอนการเทียบโอนผลการเรียนและการแสดงผลการศึกษามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(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) ส่วนรายวิชาในระดับปริญาเอกที่มีโครงสร้างเนื้อหาไม่อยู่ในขั้นก้าวหน้า (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 



65  
 

 

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 

๓๓.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นักศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นจากสภาพนักศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๑ โดยอนุโลม 

๓๓.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนเมื่อจะกลับเข้าเรียน ต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อที่
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 าโดย

ประมาท 
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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
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
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กรรมการ โดยให้มีคณะกรรมการการสอบค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบ ทั้งนี้การสอบค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

๓๗.๕ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกเพ่ือประเมินว่านักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ          
ให้ผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้การสอบ
วัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

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) 
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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 
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 โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และการประเมินความก้าวหน้าหน่วยกิตการลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ 

๓๗.๑๓ การให้ I สามารถกระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
๓๗.๑๓.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์             

แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ หรือ 
๓๗.๑๓.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อาจารย์ผู้สอน และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓๗.๑๓.๓ การให้ I ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

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               

การสอบ 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 
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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 

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  ความก้าวหน้าของผลงานการศึกษาวิจ ัย ไม่เป็นที ่พอใจ คืออยู ่ในกรณี   

ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้วในภาคการศึกษานั้น                   

แต่ยังมิได้ด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือ 
(๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ก าหนด             

ตามประกาศของคณะที่สาขาวิชาสังกัด 
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 การออกสัมฤทธิบัตรอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ  ๓๘  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
๓๘.๑ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว             

ผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า
รายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียนวิชาวิชาเดิม หรือวิชาอ่ืน ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหา
คล้ายคลึงแทนกันได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓๘.๒ ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใด จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกครั้ง หรือในกรณี
ที่ได้รับผลการเรียนที่ต่ ากว่า B อาจขอเรียนนั้นซ้ าอีกหนึ่งครั้ง หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกัน
รายวิชาทีมีเนื้อหาคล้ายกันในหลักสูตรแทนกันได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือ ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่าง
คณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัดพิจารณาอนุมัติ ก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน แล้วให้คณะแจ้งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R ให้ใช้ระดับ
คะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียนและน าไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 
ข้อ  ๓๙  การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว                   

และผลการประเมินผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเกิน ๓.๐๐ นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือ
เปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนเพ่ือเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ที่คณะต้นสังกัด เพ่ือความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ให้คณบดีที่สาขาวิชาสังกัด
พิจารณาอนุมัติ แล้วให้คณะแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ ทั้งนี้ผลการเรียนในรายวิชาเดิมจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ R และให้ใช้ระดับคะแนนผลการเรียนครั้งสุดท้ายแสดงไว้ในใบแสดงผลการเรียน และ
น าไปคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 
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 เพ่ือใช้ในการค 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
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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 

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าให้น าค่าระดับคะแนนประจ าของสัญลักษณ์ที่ได้รับจากการประเมิน
ครั้งสุดท้ายมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
 

หมวด ๘  
การสอบพิเศษ การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
ข้อ  ๔๓  การสอบภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหากผู้เรียนเป็นชาวต่างประเทศรายใดมีการท าวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย ยอมให้ก าหนดภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้ ยกเว้นกรณีท่ีผู้เรียนเป็นคนไทย  ต้องก าหนดเป็น
ภาษาต่างประเทศ ส่วนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยต้องก าหนดเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น 

นักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ภาษาต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ เกณฑ์การประเมิน และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 
ข้อ  ๔๔  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) 
๔๔.๑ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเพียงพอและมีความพร้อมใน

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  
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๔๕.๒ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ออกและตรวจข้อสอบข้อเขียน หรือด าเนินการสอบปาก
เปล่าในเนื้อหาหลักสูตร หรือรายวิชาที่ก าหนดไว้ เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยเพ่ือท าเป็นวิทยานิพนธ์ได้โดยอิสระ นักศึกษาที่สอบ
วัดคุณสมบัติผ่านมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
 

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 เมื่อสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 

๔๖.๖  การสอบประมวลความรู้อ่ืนๆ 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 เพ่ือประเมินความรอบรู้ด้านวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ  
ของนักศึกษา 
 

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

ข้อ  ๔๙  การท าการค้นคว้าอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการด าเนินการจัดท าการค้นคว้าอิสระ 
การสอบ การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของการค้นคว้าอิสระ และประเมินผลและอ่ืนๆ 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  ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร 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 าเร็จการศึกษาท่ีคณะต้นสังกัด 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 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  256
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรับปรุง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการเทคโนโลยี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                   สาขาการจัดการเทคโนโลยี 

ชื่อหลักสูตรใหม่ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                   สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้น
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 

อาจารย์ นายนิรุติ  ไล้
รักษา 

ปร.ด. 
 

การจัดการ
เทคโนโลยี 

 
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  

ปร.ด. 
 

การจัดการ
เทคโนโลยี 

 
   ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ที่ก าหนดในข้อที่ 10. เรื่องจ านวน คุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ ข้อ 10.3 
ระดับปริญญาเอกโดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 
คน มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ 
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3-1016-00756-
XX-X 

 
M.Sc. 
 
วศ.บ. 

Engineering 
Materials 
เทคโนโลยีขนถ่าย
วัสดุ 

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

ปร.ด. 
 
ค.ม. 
 
บธ.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

3-5101-00295-
XX-X 

ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

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

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
ศป.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทัศนศิลป์ 

 
 
 
 

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาแกนร่วม 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

 
9 
ไม่น้อยกว่า 6 

 

หมวดวิชา 
แผน ก แบบ ก2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาแกนร่วม 3 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    2.1 วชิาบังคับ 
    2.2 วชิาเลือก 

 
12 
ไม่น้อยกว่า 6 

 
    ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดใน
ข้อที่ 8. เรื่องโครงสร้างหลักสูตร โดย
ก าหนดให้หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้มี
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3. วิทยานิพนธ์ 36 

รวม 54  

3. วิทยานิพนธ์ 36 

รวม 57 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง 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 

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

ปร.ด. 
 
วท.ม. 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
ต าแหน่ง 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 

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

ปร.ด. 
 
ปร.ด. 
 

การจัดการ
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

 
   ปรับให้เข้ากับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดใน
ข้อที่ 10. เรื่องจ านวน คุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ ข้อ 10.3 ระดับ
ปริญญาเอกโดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 
 



79  
 

 

ค.บ. การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

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

ปร.ด. 
วท.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา  

วท.ม. 
 
ศป.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ทัศนศิลป์ 

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

ปร.ด. 
ศษ.ม 
 
ศศ.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษาเทคโนโลยี
การศึกษา 
สารสนเทศศาสตร์ 

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

ปร.ด. 
 
คอ.ม. 
 
 
วท.บ. 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

รายวิชาบังคับ 
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิตเป็น 12 หน่วยกิต  (จากเดิม 9 หน่วยกิต)  
โดยเพิ่มรายวิชา สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-2 
Seminar on Technology Management-II 
7090101สถิติข้ันสงูส าหรับการวจิยัด้านการจัดการเทคโนโลยี 
Advanced Statistics for Research in Technology 
Management 

ปรับชื่อวิชาเป็น 
หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Principle of Information Technology  
Management                   
      ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร การ
ด าเนินการและการบ ารุงรักษาสารสนเทศ สถาปัตยกรรม

      เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน  และ
การเรียนสถิตินั้น นักศึกษาจะได้ศึกษาใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  ซึ่งเป็น
รายวิชาบังคับ  
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และวิสัยทัศน์ทางสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ 
การจัดการเชิงธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการสารสนเทศในอนาคต มาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติการวิเคราะห์การวางแผนกลยุทธการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยเริ่มจาก
การวางโครงการสร้ างขององค์กร  การจัดบุคลากร 
งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
                  Scope of Information technology, 
planning of Information technology  strategy 
suitable with organization strategy, operations and 
maintenance of information, information vision and 
architecture, information system planning, business 
management of Information technology, managing 
information in the future, standard and related 
laws, practical analyzing in strategic planning of 
utilizing Information technology in any organization 
beginning with organization structure design, human 
resource management, budgeting, operation plan, 
and operation assessment 

 เพิ่มรายวิชา 
สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2 
Seminar on Information Technology 
Management-II 

      เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น น าสู่การวิจัยและพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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            การส ารวจประเด็นพิเศษ หรือความรู้ของการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาใช้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร
หรือวิชาชีพ  โดยมีการแสวงหาทฤษฎี หลักการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะปฏิบัติใช้ให้เกิดผลดีต่อการบริหาร โดยมุ่ง
ค้นคว้าเพ่ือให้ได้ปัญหาการวิจัย แบบแผนการวิจัย และเค้า
โครงการวิจัย ที่มีทิศทางเพ่ือการค้นหาความเป็นไปได้ที่จะ
เสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือวิธีการ หรือองค์ความรู้ที่จะ
ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพองค์กรในปัจจุบันและอนาคต    
          Exploring the special issues or knowledge of 
Information technology management for supporting 
the organization development or occupations based 
on the acquiring theories; principles and Information 
technology usable to benefit the administration 
focusing on obtaining research problems, research 
methodology, and research proposal with direction 
used in investigating feasibility to introduce Information 
technology, methods or knowledge to increase 
efficiency of organization at  present and in the future. 
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รายวิชาเลือก  
7090216 เทคโนโลยีชุมชนและร่วมสมัย  
Community and Contemporary Technology   

ตัดออก รายวิชาเลือกทั้งหมด ได้ปรับปรุง  และตัด
วิชาบางส่วนออก โดยมีเหตุผลดังนี้ 
 
    เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน 
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้น
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม   

7090217 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology  Management  

ตัดออก 

7090218 การจัดการเทคโนโลยีการศึกษา 
Educational Technology  Management  

ตัดออก 

7090219 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลย ี
Economics of Technology  

ตัดออก 

7090222 การจัดการเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม 
Technology Management in Industry 

ตัดออก 

7090223 การจัดการเทคโนโลยีในด้านการเกษตร 
Technology Management in Agricultural 

ตัดออก 

7090220 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี 
Special Topics in  Technology Management  

ปรับรหัสเป็น 
7090224 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Special Topics in  Information Technology 
Management  
         หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่
ในความสนใจของการวิจัยค้นคว้าใหม่ ๆ ในปัจจุบัน และไม่
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่บรรจุไว้แล้วในหลักสูตร    
         Current interesting topics in  Information 
technology management of latest research papers, 
without repetition  with the assigned courses in the 
curriculum. 
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7090221 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-2 
Seminar on Technology Management II 

ย้ายไปเป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่  
7090104 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ-2 

เพ่ิมรายวิชา 7090216 นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ 
Innovation of Information Technology Management 
in Learning 
            หลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาการเรียนรู้และการ
เรียนรู้ของมนุษย์  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 
               Principles, theories, and learning 
psychology and learning of human being, innovation 
of information technology in learning promotion in 
the 21st century, research process for applying 
innovation of information technology, digital 
technology for efficient learning, practice in 
conduction research and applying innovation of 
information technology for learning, writing and 
presenting research reports for discussion in class 
 

 เพ่ิมรายวิชา 7090217  นวัตกรรมการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
Innovation Management in Bigdata 
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             หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดข้อมูล เหมืองข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่  นวัตกรรมการจัดการข้อมูล  เหมืองข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการพัฒนากระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพขององค์กรและธุรกิจ  กระบวนการวิจัยเพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ปฏิบัติการ
วิจัยและประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ จัดท ารายงานและ
น าเสนอเพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 
              Principles, theories and concepts of data 
mining and big data,  innovation management in data 
mining and big data for efficient improvement process 
of organization and business, research process for 
developing innovation and managing big data, practice 
in conducting research and using big data, writing and  
presenting  research reports for discussion in class      

เพ่ิมรายวิชา 7090218 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
Information Technology Management in Electronic 
Commerce 
         หลักการ ทฤษฎีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ขอบข่าย
ของงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ใ นปั จ จุ บั น แล ะแน ว โน้ ม ใ น อน า ค ต 
กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรหรือธุรกิจ  
กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ที่ มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการ
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ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่
กับหน่วยงานธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ือ
อภิปราย 

เพ่ิมรายวิชา 7090219 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 
Information Technology Management in Finance 
               หลักการ ทฤษฎีด้านด้านการเงิน  นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการเงินในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ ใช้
นวัตกรรมการจัดการเงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
หรือธุรกิจ  กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
ปฏิบัติ การวิ จัยการประยุกต์ ใช้นวั ตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรที่มีอยู่กับหน่วยงาน
ธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 
                Principles, theories of finance, innovation 
of information technology for financial management 
at present and in the future, research process for 
applying innovation in effective financial 
management of organization or business, practice in 
applied research on information technology 
development for agriculture of organization in 
communities. writing and presenting research 
reports for discussion 

เพ่ิมรายวิชา 7090220  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร 
Information Technology Management in Agriculture 
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              ขอบข่ายงานด้านการเกษตร  นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผล
ต่อองค์กรหรือธุรกิจ  กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศส าหรั บงานด้ านการเกษตรที่ มี
ประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการเกษตรที่มีอยู่กับ
หน่วยงานธุรกิจในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ือ
อภิปราย 
               Scope of agricultural work, information 
technology innovation for agriculture at present and the 
future, research process for applying information 
technology innovation in effective agricultural work of 
organization or business, practice in applied research on 
information technology innovation in agriculture of 
organization in communities, writing and presenting 
research reports for discussion 

เพ่ิมรายวิชา 7090221 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
Information Technology Management in Education 
      ขอบข่ายงานด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษา  
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการศึกษาใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้าน
การศึกษาท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานการศึกษา  
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กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงาน
ด้านการศึกษาที่มีอยู่กับหน่วยงานการศึกษาในชุมชน จัดท า
รายงานและน าเสนอเพ่ืออภิปราย 

เพ่ิมรายวิชา 7090222  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ 
Information Technology Management in Service 
     ขอบข่ ายงานด้ านการบริการทั้ งภาครั ฐและเอกชน   
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการบริการใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานการ
บริการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน     กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ  
ปฏิบัติ การวิ จัยการประยุกต์ ใช้นวั ตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้านการบริการที่มีอยู่กับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ือ
อภิปราย 

เพ่ิมรายวิชา 7090223  การจัดการด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Management in Internet of Things 
              ขอบข่ายงานด้านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  
นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต กระบวนการวิจัยการประยุกต์ ใช้
นวัตกรรมด้านอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ งที่มีอยู่ ให้ เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต่ อ ห น่ ว ย ง า น ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น   
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กระบวนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติการวิจัยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน จัดท ารายงานและน าเสนอเพ่ือ
อภิปราย 
                 Scope of internet of things, innovation 
in internet of things at present and in the future, 
research process for applying innovation in internet 
of thing for effectiveness in organization of 
government and private sectors, research and 
development process of innovation in internet of 
things for efficient educational work, practice in 
applied research on innovation in internet of things 
in organization of government and private sectors, 
writing and presenting research reports for discussion 
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ภาคผนวก  ง 
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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สะเต็มศึกษาที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 4(1) : 174-183.  (TCI 
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อภิชาติ เหล็กดี, วรปภา อารีราษฎร์ และ ฐิติมา ผ่องแผ้ว. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคเพ่ือนคู่คิด. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะ
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ชายแดน มิ่งเมือง, วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์. (2560). ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์
นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
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วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม. วารสารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(TCI กลุ่ม 1)   
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อุบลราชธานี, องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (TCI กลุ่ม 1)   

ธรัช  อารีราษฎร์ และ วรปภา  อารีราษฎร์. (2559). การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง, 9(1) : 178-193.  (TCI กลุ่ม 1)   

ชฎารัตน์  สุขศีล, วรปภา อารีราษฎร์,  สมบัติ ท้ายเรือค า และ ธรัช อารีราษฎร์. (2559). การส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของชุมชนผ่านสื่ออีดีแอลทีวีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยเทคนิคพ่ีเลี้ยง. วารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 11(33) : 101-114. (TCI กลุ่ม 1)   

พิรภพ  จันทร์แสนตอ, ธรัช  อารีราษฎร์, สุขแสง  คูกนก  และ สายชล  จินโจ. (2559).  รูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้ไอซีทีส าหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 7(12) : 77-90.  (TCI กลุ่ม 1)   

อัญญปารย์   ศิลปนิลมาลย์, ธรัช  อารีราษฎร์, สายชล  จนิโจ และ เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2559). ผล
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(2) : 
61-69. (TCI กลุม่ 1)   
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ชาตรี  มูลชาติ, ธรชั  อารีราษฎร์, สายชล  จินโจ และ เผด็จ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2559). รูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยสื่ออีดีแอลทีวี รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ. 
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
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. วารสารการจัดการเทคโนโยแีละนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 3(2) : 7-15. (TCI กลุ่ม 2)   

 วรปภา อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี และ ธเนศ ยืนสุข. (2558). ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
ด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ.  วารสารการจัดการเทคโนโยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(2) : 64-71. (TCI กลุ่ม 2)   

อภิชาติ เหล็กดี. (2558). ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชนด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. วารสารการจัดการเทคโนโยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(1) : 45-51.  (TCI กลุ่ม 2)   

อภิชาติ เหล็กดี. (2558).  การพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วัฏจักร PAOR เพ่ือการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวี ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 7(2) : 259-267. (TCI กลุ่ม 2)   

อภิชาติ เหล็กดี. (2560). การบูรณางานศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยใช้สื่อไอซีที. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3  (NCTIM 2017), 
1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference)   

อภิชาติ เหล็กดี. (2560). การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม.               
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017),  
1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ ทิพวิมล ชมภูค า. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนโปรแกรม ในระบบเว็บส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017),  1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ จริยา รองทอง. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ จุฑารัตน์ แสนปูค า. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
My school day ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017),  1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี  และ ฐาปนีย์  ภักดี. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษาอาเซียนเบื้องต้น บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
(Conference) 
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อภิชาติ เหล็กดี และ ณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม. (2560). การพัฒนาเกมฝึกทักษะการบวก ลบ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที ่3 (NCTIM 2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ นิภาพร สุนทรสนิท. (2560). การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่องระบบสุริยะจักรวาล ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี  และ ปวีณา เชื่อมวงค์. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์อาเซียน "ค าศัพท์
สัตว์โลก". ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3  (NCTIM 
2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ วารี ทองปั้น. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าสถานที่พักในจังหวัดมหาสารคามด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 
3 (NCTIM 2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี และ ศิรินยา ผ่องลุนหิต. (2560). แอพพลิเคชั่นเสริมทักษะเด็กปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3  (NCTIM 
2017), 1-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2558). รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สื่ออี
ดีแอลทีวีด้วยกิจกรรมวีดิโอคลิปเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่  1 (NCTIM 2015) , 12-13 พฤษภาคม 2558. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2558). ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015), 12-13 
พฤษภาคม 2558. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2558). ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชน ด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015), 12-13 พฤษภาคม 2558. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. (Conference) 

Apichat Lekdee.  ( 2 0 14 ) .  The Application Development for Encourage and Local Culture in 
Mahasarakham Province.  In The 7 th International Conference on Educational Reform 
2014 (ICER 2014), March 15-16, 2014. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2557). การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุมชน ใน
รายวิชาการบริหารสารสนเทศ. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014), 8-9 พฤษภาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
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ขนาดเล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้าน
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เล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015), 2-3 กรกฎาคม 2558. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 1 มีนาคม 2556. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2556). การศึกษาผลการน าแท็บเล็ตร่วมจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการคอมพิวเตอร์
กราฟิก โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think–Pair–Share:TPS). ในการประชุมวิชาการ ICSSS 2013,     
18-19 กรกฎาคม 2556. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2555). การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
ในรายวิชาปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป. ในการประชุมวิชาการ ICSSS 2012, 19-20 พฤษภาคม 
2555. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

อภิชาติ เหล็กดี. (2555). รูปแบบการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ในการประชุมวิชาการ ICSSS 2012, 19-20 พฤษภาคม 2555. 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 
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ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  และผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1.  ช่ือ  นายธวัชชัย   สกุล สหพงษ์ 
2.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3-3404-00049-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. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2556 
ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 

 
7.  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
  7000101 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  7011106 มิติทางสังคมและจริยธรรมส 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. 
กาญจนา ดงสงคราม, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัชชัย สหพงษ์ และ อภิชาติ เหล็กดี. (2560). แนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การบริการวิชาการชุมชนโดยใช้หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. 



106  
 

 

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. ในการประชมุวิชาการระดับชาติการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 (NCTIM2017), มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. (Conference) 

อภิฤดี ท าบุญ, และ ธวัชชัย สหพงษ์. (2560). การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง เล่าขานต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM2017), 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 
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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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     12.2 ผลงานวิจัย 
สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี, และนิลาวรรณ ถินวาสนา. (2561). การศึกษาองค์ประกอบของแอพ

พลิเคชันคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 

สุนันทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี. (2560). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการแก้โจทย์
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุนันทา กลิ่นถาวร. (2557). การมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบสังคม
ออนไลน์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

     12.3  บทความวิจัยเผยแพร่ 
สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี, และนิลาวรรณ ถินวาสนา. (2561). การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเค

ชันคู่มือเตรียมสอบใบขับข่ี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 4(1) : 1-8. (TCI กลุ่ม 2) 

สุนันทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี. (2560). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม,  4(1) : 90-97. (TCI กลุ่ม 2) 

สุนันทา กลิ่นถาวร, เนตรชนก จันทร์สวาง และ วรปภา อารีราษฎร์. (2558). การใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และเทคนิคพ่ีเลี้ยง, 
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 5(2) : 145-158. (TCI กลุ่ม 1) 

นิลาวรรณ ถินวาสนา, สุนันทา กลิ่นถาวร และ ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี. (2560). การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือเตรียม
สอบใบขับขี่บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM2017), มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
(Conference) 

สุนันทา กลิ่นถาวร, เนตรชนก จันทร์สวาง และ วรปภา อารีราษฎร์. (2558). การศึกษาผลการใช้รูปแบบ การ
พัฒนาทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยเทคนิคพ่ี เลี้ยง. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวตกรรม ครั้งท่ี 1, 12-13 พฤษภาคม 2558. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (Conference) 

สุนันทา กลิ่นถาวร, เนตรชนก จันทร์สวาง และ วรปภา อารีราษฎร์. (2557). การสังเคราะห์รูปแบบการ พัฒนา
ทักษะการออกแบบขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยเทคนิคพ่ีเลี้ยง. In The 
10th National Conference on Computing and Information Technology - NCCIT 2014, 
8-9 พฤศภาคม 2557. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (Conference) 

สุนันทา กลิ่นถาวร. (2557). ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ
สังคมออนไลน์,  ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 : 
85-86. (Conference) 

Sununta Klintawon, Natechanok Jansawang and Worapapha Arreerard. (2014). The Result of a  
model for developing skill to design computer algorithms by using Web technology 2.0  
with the mentor technique.  In The 4th International Conference on Sciences and  
Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward  
the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014), September 18-19, 2014 at Rajabhat  
Maha Sarakham University. (Conference) 


