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คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต



 

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หน้า 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร         1 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี)          1 
4) จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       1 
5) รูปแบบของหลักสูตร         1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    2 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน     3 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา      3 
9) ชื่อ นาม สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร           4                                                                                                            
10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน        5 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  5 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ              

ของสถาบัน          6 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                   6 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      7 
2) แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร        8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา         10 
2) การดําเนินการหลักสูตร         10 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        13 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  31 
5) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)     31 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       33 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       33 
3) แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  39     

(Curriculum Mapping)



 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เร่ือง                 หน้า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    47 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    47 
3) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      47 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่       48 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์     48 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การบริหารหลักสูตร        50 
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      52 
3) การบริหารคณาจารย์        53 
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน     54 
5) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา      54 
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  55 
7) ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)    55 

หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน      57 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       57 
3) การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    58 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร    58 

ภาคผนวก 
     ก.  ตารางสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   60 

ข.  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา    61  
ค.  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ     63 
ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร   71 
จ.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา    83 
ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  93 
ช.  สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ           116 
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รายละเอียดของหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต           คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม       

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย):      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science Program in Information Technology 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
              (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Information Technology) 
 2.2 ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

                   (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Information Technology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

     ไม่มี 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร      36     หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 ! หลักสูตรปริญญาโท 
 ! อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................... 
 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
 ! หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 ! หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
 ! หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)......ภาษาอังกฤษ.................. 
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5.3. การรับเข้าศึกษา 
 ! รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 ! รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 ! รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ! เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 ! เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
      ชื่อสถาบัน..................................................................................................................................... 

      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................................................. 
 ! เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
                ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ.................................. 
                รูปแบบของการร่วม 
 ! ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ! ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ! ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ! ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ! ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 ! อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

! หลักสูตรใหม่       กําหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตภูเก็ต  ในคราวประชุมครั้งท่ี 5(3/2557) 
เม่ือวันท่ี  31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 362 (9/2557) 
เม่ือวันท่ี 20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 
เม่ือวันท่ี...................… เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

! หลักสูตรปรับปรุง       กําหนดเปิดสอนเดือน..............................…….......พ.ศ. ........................   
ปรับปรุงมาจากหลักสูตร………………………………………………………พ.ศ.……………….      
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ........……../.........…….. 
เม่ือวันท่ี..................... เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ..................…………… 
เม่ือวันท่ี..................... เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)…………………………………………………… 
เม่ือวันท่ี..................… เดือน.............................. พ.ศ. ...................... 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา ….…2559………… 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
(1) นักวิชาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) นักวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่างๆ 
(3) ผู้บริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
(4) นักวางแผนและกําหนดนโยบายระบบสารสนเทศ 
(5) ท่ีปรึกษางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

3-1017-0069x-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางรัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532 
Ph.D. (Computer Science), Griffith University, Australia, 2542 

3-8399-0006x-xx-x อาจารย์ นายอซีส นันทอมรพงศ์ วศ.บ. (อุตสาหการ), ม.ธรรมศาสตร์, 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เกษตรศาสตร์, 2545 
Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, U.S.A., 2557 

3-8399-0045x-xx-x อาจารย์ นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร วท.บ. (จุลชีววิทยา), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 
วท.ม. (การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.อัสสัมชัญ, 2543 
Ph.D. (Technology), University of Girona, Spain, 2557 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
! ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะ…………………………. 
! ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
! นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่  (ระบุ)...............................................................……………………………… 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพ และการดํารงชีวิตใน
สังคมไทย รวมท้ังการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศและของโลก องค์กรทุกประเภทได้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในทางยุทธศาสตร์ และในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงมีผลทําให้เกิดความต้องการบุคลากร และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน
กลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน การสร้างบุคลากรท่ีมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเรื่องสําคัญ
และเร่งด่วนท่ีมหาวิทยาลัยต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ท้ังใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 หนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan) คือการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสังคมคุณภาพดิจิทัลสีเขียว (Green Digital Society: GDS) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ รวมท้ังการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ แต่เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะข้ันสูงทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และงานวิจัยท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand บนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ระดับประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระดับท้องถ่ินในรูปแบบของ Smart Province ท่ีภาครัฐได้กําหนดไว้
ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ปี 2563 และตามเป้าหมายของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2563 สอดคล้องกับแนวคิด 
Green Digital Society หรือ GDS ซ่ึงเป็นกระแสหลักสากลในการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่สังคมดิจิทัลในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือให้เกิดชุมชนและท้องถ่ินดิจิทัลด้วยระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยเง่ือนไขและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมลงตัวในแต่ละ
ชุมชนและท้องถ่ิน นโยบายระดับประเทศเหล่านี้จะส่งผลต่อความต้องการบุคลากรท้ังในระดับบริหาร 
กําหนดนโยบาย และวางแผนท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ รวมไปถึงนักวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆเป็นอันมาก 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในหลายมิติ อาทิ การเผยแพร่
วัฒนธรรมของท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผ่านทางสื่อออนไลน์และเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติได้ทราบและเข้าใจ การนําเสนอสาระทางวัฒนธรรมประเพณี 
และความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบของมีเดียในรูปแบบต่างๆ ช่วยสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดความสนใจใน
การศึกษาค้นคว้าให้แก่เยาวชนและคนทุกวัย การมีสื่อออนไลน์ช่วยให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม การท่องเท่ียว และวัฒนธรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักวิชาการ
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เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน นับว่าเป็นเรื่องจําเป็นในปัจจุบัน  ผลท่ี
ตามมาจึงทําให้ข้อมูลสารสนเทศมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาลและยากต่อการควบคุม ซ่ึงข้อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
เหล่านี้ จําเป็นต้องได้รับการวางแผนเพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนําไปใช้ในทางท่ีผิด การป้องกัน
และดูแลข้อมูลสารสนเทศจําเป็นต้องได้รับความสนใจ และใช้หลักวิชาการสมัยใหม่ในการป้องกันการถูก
รุกรานโดยผู้ไม่หวังดี และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ใช้  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
      จากผลกระทบสถานการณ์ของการแข่งขันในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทย

จําเป็นต้องสร้างบุคลากรท่ีมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับท้องถ่ิน รวมไปถึงระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวจําเป็นต้องมีความ
พร้อมท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถท้ังทางด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 

 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

   การมุ่งเน้นให้เกิดงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ี
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย สร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ดํารงด้วย
คุณธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สํานึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลท่ีสมบูรณ์สู่ตลาดงาน
สากล 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชา  
 ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน   
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
  ไม่มี 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ 
ทักษะ และความชํานาญ ในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยเชิงบูรณา
การ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จึงมีความต้องการท่ีจะผลิตมหาบัณฑิต ท่ีสามารถทํางานได้ในตลาดงานอาเซียน
และในตลาดโลก สามารถเป็นนักวิจัยท่ีนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืนๆได้ หรือเป็นผู้ดูแลจัดการระบบสารสนเทศในระดับองค์กรได้ดี  มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับองค์กร ยังนับว่าเป็นสาขาท่ีขาดแคลน และยังเป็นท่ีต้องการเป็นอย่างมากท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน หลักสูตรนี้จัดทําเพ่ือรองรับการขยายตัวของความต้องการมหาบัณฑิต ท่ีสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการทํางานท้ังในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง และการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ 
รวมท้ังสามารถศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน
และประเทศชาติต่อไป ท้ังยังตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยอีกทางหนึ่งด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์   
1) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถอย่างถ่องแท้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน้นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่าย และสื่อ
ดิจิทัล ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแนว
หน้า  

2) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ 
อันจะนํามาซ่ึงประโยชน์ของตนและสังคม  

3) เพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า สามารถตอบสนองนโยบายในการ
พัฒนาประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังธํารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มี
มาตรฐานสากล และไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ACM/IEEE และ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือติดตาม และ
ประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 

3. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทาง
วิชาการและวิชาชีพกับองค์กรท่ี
เก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ  

1. แผนงานและเอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. รายงานการประชุม ผลสรุป และ

ผลการประเมินสัมมนา 
4. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็น Active Learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ Active Learning 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน การสอนแบบ Active 
Learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางแก่
คณาจารย์ 

2. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลท่ี
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

1. จํานวนอาจารย์ท่ีร่วมกิจกรรม 
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. จํานวนวิชาท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และแผนการจัดทํา
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียดของรายวิชา 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
! ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  15  สัปดาห์ (ไม่รวมสอบ) 
! ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ.......................................สัปดาห์ 
! ระบบจตุรภาค     ภาคการศึกษาละ......................................สัปดาห์ 
! ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)....................................................................................................... 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
! มีภาคฤดูร้อน ตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
! ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
! วัน – เวลาราชการปกติ 
! นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)  เสาร์ อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
! ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
! ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
! มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  

แผน ก แบบ ก 2  
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ท่ีเรียนวิชาเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต)  หรือ 
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกําหนด หรือ 
3) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
แผน ข 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยต้องเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 9 

หน่วยกิต และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด หรือ 
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ

คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ปี และผ่านการสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนด หรือ 

3) หากนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น ให้ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

! มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 
      (ระบุ).................................................................................................................................................... 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   นักศึกษาแรกเข้าอาจมีพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน จําเป็นต้องใช้เวลา
และความพยายามในการเรียนรู้และทําความเข้าใจมากข้ึน อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีต้องเรียนควบคู่ไปกับการทํางาน (แผน ข) นอกจากความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงแล้ว ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจเป็นอุปสรรคต่อการทําความเข้าใจ
เนื้อหาและบทความวิจัยต่างๆ  

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดโครงการเตรียมความพร้อม หรือ Tutorial ในรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาท่ี
มีความจําเป็นต้องเรียนเสริม สําหรับภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
อาจจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบัณฑิตศึกษา ให้แก่นักศึกษาท่ีไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แผน จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  
2558 2559 2560 2561 2562 

ก 2 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

ข 
ชั้นปีท่ี 1 - 30 30 30 30 
ชั้นปีท่ี 2 - - 30 30 30 

รวม - 30 60 60 60 
 รวมนักศึกษาท้ัง 2 แผน 15 60 90 90 90 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 15 45 45 45 
    
 2.6  งบประมาณตามแผน 

     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบํารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,350,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 1,350,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 
หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี 

(4 ภาคการศึกษา) มีการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดําเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 484,000 604,000 604,000 604,000 604,000
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 571,260 1,733,040 1,733,040 1,733,040 1,733,040

รวม (ก) 1,255,260 2,537,040 2,537,040 2,537,040 2,537,040
ข. เงินอุดหนุน      
อุดหนุนกองทุนวิจัยคณะฯ 59,400 118,800 118,800 118,800 118,800

รวม (ข) 59,400 118,800 118,800 118,800 118,800
ค. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 2,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวม (ค) 2,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวม (ก) + (ข) + (ค) 3,814,660 4,155,840 3,655,840 3,655,840 3,655,840
จํานวนนักศึกษา  15 60 90 90 90
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 254,311 69,264 40,620 40,620 40,620
 
 2.7 ระบบการศึกษา  

!  แบบชั้นเรียน  
!  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
!  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
!  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
!  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  
! อ่ืนๆ (ระบุ) ......เช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม………………………………………… 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

! แผน ก แบบ ก 2     36  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     12  หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก      6  หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์     18  หน่วยกิต  

! แผน ข      36  หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาบังคับ     12  หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก     18  หน่วยกิต    
 - สารนิพนธ์          6  หน่วยกิต  

  

  3.1.3 รายวิชา  
  3.1.3.1 รายวิชา 

                    หมวดวิชาบังคับ แผน ก 2 และ ข    12 หน่วยกิต 
 

976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
Management Information System 

3(3-0-6) 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Research Methodology in Information Technology 

3(3-0-6) 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Statistics for Information Technology 

3(3-0-6) 

976-504 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3(3-0-6) 

976-505 สัมมนา 1* 
Seminar I 

1(0-2-1) 

976-506 สัมมนา 2* 
Seminar II 

1(0-2-1) 

976-607 สัมมนา 3* 
Seminar III 

1(0-2-1) 

976-608 สัมมนา 4* 
Seminar IV 

1(0-2-1) 

 
*เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต  
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หมวดวิชาเลือก แผน ก 2      6   หน่วยกิต 
  แผน ข      18 หน่วยกิต 
 

1. กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 
 
976-511 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และข้อมูลขนาดใหญ่  

Cloud Computing and Big Data 
3(3-0-6) 

976-512 การทําเหมืองข้อมูล 
Data Mining 

3(3-0-6) 

976-513 ระบบการจัดการฐานข้อมูลข้ันสูง  
Advanced Database Management System 

3(3-0-6) 

976-514 การคิดทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Thinking 

3(3-0-6) 

976-515 ความม่ันคงของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
Information and Computer Network Security 

3(3-0-6) 

976-516 เทคโนโลยีเว็บข้ันสูง  
Advanced Web Technologies 

3(3-0-6) 

976-517 การประมวลภาษาธรรมชาติ 
Natural Language Processing 

3(3-0-6) 

976-518 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  
Information Technology for Business 

3(3-0-6) 

 
2. กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 
    
976-521 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ข้ันสูง 

Advanced Empirical Software Engineering 
3(3-0-6) 

976-522 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  
Software Verification and Validation 

3(3-0-6) 

976-523 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 
Software Maintenance and Evolution 

3(3-0-6) 

976-524 การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ  
Information System Process Improvement 

3(3-0-6) 

976-525 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 
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3. กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics 
 
976-531 การประมวลผลสัญญาณภาพ  

Image Processing 
3(3-0-6) 

976-532 เทคโนโลยีเสมือนจริง 
Virtual Reality Technology 

3(3-0-6) 

 
4. กลุ่มวิชาทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networking 
 
 976-541 การคํานวณแบบทุกหนทุกแห่ง  

Pervasive Computing 
3(3-0-6) 

976-542 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนท่ี  
Mobile and Wireless Network 

3(3-0-6) 

976-543 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  
Advanced Data Communication and Computer 
Networking 

3(3-0-6) 

 
5. กลุ่มวิชาทางด้านธุรกิจและบริหาร Business and Management 
 
976-551 ธุรกิจอัจฉริยะ 

Business Intelligence 
3(3-0-6) 

 
                     6. กลุ่มอ่ืนๆ 
  

976-561 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
Special Topics in Information Technology I 

3(3-0-6) 

976-562 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
Special Topics in Information Technology II 

3(3-0-6) 

 
 

หมวดวิทยานิพนธ์ แผน ก 2      18 หน่วยกิต 
     แผน ข      6 หน่วยกิต 
 

976-601 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

18(0-54-0) 

976-602 สารนิพนธ์  
Minor Thesis 

6(0-18-0) 
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3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   

ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาแสดงถึงภาควิชาผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาในรายวิชานั้นๆ 

   ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
   เลข 5 หมายถึง ชั้นปีท่ี 1 
   เลข 6 หมายถึง  ชั้นปีท่ี 2 
  ตัวเลขหลักสิบ    หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลข 2    หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เลข 3    หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
เลข 4    หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวิชาทางด้านธุรกิจและบริหาร 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มอ่ืนๆ   

  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 

 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขท่ี 1 (3) หมายถึง   จํานวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขท่ี 2 (2) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขท่ี 3 (3) หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขท่ี 4 (4) หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์   
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3.1.4  แผนการศึกษา  
 

             แผน ก แบบ ก 2 
               ช้ันปีท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
Management Information System 

3(3-0-6) 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Research Methodology in Information Technology 

3(3-0-6) 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Statistics for Information Technology 

3(3-0-6) 

976-504 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3(3-0-6) 

976-505 สัมมนา 1* 
Seminar I 

1(0-2-1) 

 รวม 12(12-2-25) 
 
 
               ช้ันปีท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

976- xxx หมวดวิชาเลือก  
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-xxx หมวดวิชาเลือก 
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-601 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6(0-18-0) 

976-506 สัมมนา 2* 
Seminar II 

1(0-2-1) 

 รวม 12(6-20-13) 
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    ช้ันปีท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

976-601 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6(0-18-0) 

976-607 สัมมนา 3* 
Seminar III 

1(0-2-1) 

 รวม 6(0-20-1) 
 
 
               ช้ันปีท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

976-601 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6(0-18-0) 

976-608 สัมมนา 4* 
Seminar IV 

1(0-2-1) 

 รวม 6(0-20-1) 
            หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 
           แผน ข  
            ช้ันปีท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
   

976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
Management Information System 

3(3-0-6) 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Research Methodology in Information Technology 

3(3-0-6) 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Statistics for Information Technology 

3(3-0-6) 

976-504 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

3(3-0-6) 

976-505 สัมมนา 1* 
Seminar I 

1(0-2-1) 

 รวม 12(12-2-25) 
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               ช้ันปีท่ี  1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

976-xxx หมวดวิชาเลือก 
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-xxx หมวดวิชาเลือก 
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-xxx หมวดวิชาเลือก  
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-xxx หมวดวิชาเลือก  
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-506 สัมมนา 2* 
Seminar II 

1(0-2-1) 

 รวม 12(12-2-25) 
 
 
              ช้ันปีท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  

976-xxx หมวดวิชาเลือก 
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-602 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

3(0-9-0) 

976-607 สัมมนา 3* 
Seminar III 

1(0-2-1) 

 รวม 6(3-11-7) 
 
 
              ช้ันปีท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
  

976-xxx หมวดวิชาเลือก 
Selective Course 

3(3-0-6) 

976-602 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

3(0-9-0) 

976-608 สัมมนา 4* 
Seminar IV 

1(0-2-1) 

 รวม   6(3-11-7) 
 หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  
 

976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information System 

3(3-0-6) 

    องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ การไหลของสารสนเทศภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมพูนคุณภาพ ผลิตผล และความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร  ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    Elements and types of management information systems; role of 
information technology in business operation; information flow within an 
organization; using information technology for improving quality, productivity 
and competitive advantages of organizations; electronic business; development 
of organization information systems; planning, evaluation, and cost-benefit 
analysis of information technology systems;  the impact of information 
technology on individual, organization, and communities;  ethics, laws and 
national policies concerning information technology 
 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Research Methodology in Information 
Technology 

3(3-0-6) 

    หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือกําหนด
หัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงาน การเตรียมตัวเพ่ือ
นําเสนอทางวิชาการ  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
    Research principles and methods in the information technology; problem 
analysis for research topic identification; data collecting for research planning; 
identification of samples and techniques; research analysis; result explanation 
and discussion; report writing; preparation for academic presentation; journal 
publications 
 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Statistics for Information Technology 

3(3-0-6) 

    การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจาย ความ
น่าจะเป็นเบ้ืองต้น การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ สถิติสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
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    Data collection; data presentation; measures of location and dispersion; 
basic probability; probability distribution; estimation; hypothesis testing; analysis 
of variance; regression and correlation; nonparametric statistics; statistic  for 
quality control; index numbers; time series analysis and forecasting 
 
976-504 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Information Technology Project Management 
3(3-0-6) 

    แนวความคิดและการริเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการวางแผนโครงการ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การติดตามและ
รายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การนําโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล การเลือกใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    Nature of information technology projects; the concept and initiation of 
information technology projects; format of project plan; human resource 
management; project management; risk management; project monitoring and 
reporting; quality project management; change management; project 
implementation and evaluation; information technology selection and 
management 
 
976-505 สัมมนา 1  

Seminar I 1(0-2-1) 

    การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
    Presentation and discussion on current interesting topics in information 
technology at the master’s degree level 
 
976-506 สัมมนา 2  

Seminar II 1(0-2-1) 

    การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
    Presentation and discussion on current interesting topics in information 
technology at the master’s degree level 
 
976-607 สัมมนา 3 

Seminar III 1(0-2-1) 

    การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
    Presentation and discussion on current interesting topics in information 
technology at the master’s degree level 
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976-608 สัมมนา 4 
Seminar IV 1(0-2-1) 

    การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท 
    Presentation and discussion on current interesting topics in information 
technology at the master’s degree level 
 
976-511 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และข้อมูลขนาดใหญ่  

Cloud Computing and Big Data 
3(3-0-6) 

    การประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมบริการ บริการและ Framework ของการ
ประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ความสามารถในการรองรับข้อมูล
ขนาดใหญ่บนกลุ่มเมฆ 
   High performance computing; service architecture; services and frameworks 
of high performance computing; principles of cloud computing systems; cloud 
computing application development; Big Data support capabilities on cloud 
computing systems 
 
976-512 การทําเหมืองข้อมูล 

 Data Mining 
3(3-0-6) 

    การเตรียมข้อมูลสําหรับการทําเหมืองข้อมูล  วิธีการทางสถิติสําหรับการประเมินและ
พยากรณ์ การจําแนกประเภท การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์หลักเกณฑ์ การรวมตัวและการ
ประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล 
   Data preprocessing for data mining; statistical approaches for estimation and 
prediction; classification; clustering analysis; association analysis and data 
mining applications 
 
976-513 ระบบการจัดการฐานข้อมูลข้ันสูง  

Advanced Database Management System 
3(3-0-6) 

    ระบบฐานข้อมูลข้ันสูง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ความถูกต้องของข้อมูล ความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล ความม่ันคงและความคงสภาพของข้อมูล ทฤษฎีความสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ของรูปแบบ
ข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างภาษาโปรแกรมกับระบบฐานข้อมูล 
    Advanced database systems; distributed database; data integrity; data 
reliability; data security and consistency; relational theory; semantics of data 
types; connection between programming language and database system 
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976-514 การคิดทางสถาปัตยกรรม  
Architectural Thinking 

3(3-0-6) 

    หลักการสถาปัตยกรรมในการคิด บทบาทของสถาปนิก ความต้องการสถาปัตยกรรม กล
ยุทธ์สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม สิ่งส่งมอบสถาปัตยกรรม เอกสารกําหนด
สถาปัตยกรรมของ TOGAF Framework ความสามารถในสถาปัตยกรรม วิธีการพัฒนา
สถาปัตยกรรม เครื่องมือทางสถาปัตยกรรม รูปแบบอ้างอิงของ TOGAF 
    Architectural thinking principles; role of architects; architecture requirements; 
architecture tactics; architecture  patterns; architecture deliverables; TOGAF 
architecture definition document; architecture capability framework; 
architecture development methods; architecture tools; TOGAF reference 
models 
 
976-515 ความม่ันคงของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Information and Computer Network Security 
3(3-0-6) 

    ความสําคัญของความม่ันคงในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความม่ันคงใน
ส่วนอุปกรณ์ โปรแกรม ข้อมูล กระบวนการธุรกิจ และพนักงาน สถาปัตยกรรมความม่ันคงและ
นโยบายความม่ันคง การแลกเปลี่ยนและถือครองสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง การ
เข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหาร
ระบบกุญแจ เทคนิคและมาตรฐานด้านความม่ันคงของระบบสารสนเทศ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แบบม่ันคง เครื่องมือป้องกันความม่ันคงของเครือข่าย 
    Importance of security in information system and computer network; 
security of hardware, software, data, business processes, and employees; 
security architecture and the policy;  information exchange and ownership; 
access control; cryptography technology; digital signature; authentication; 
certification and key system management; security techniques and standards of 
information systems; security email; network security protection tools 
 
976-516 เทคโนโลยีเว็บข้ันสูง 

Advanced Web Technologies 
3(3-0-6) 

    การออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษามาร์คอัพ เทคโนโลยีเอแจ็กซ์ ภาษา
สคริปต์ แบบผังของเว็บ ความม่ันคงของการทําธุรกรรมออนไลน์ การอธิบายข้อมูล การแปลง
ข้อมูล สถาปัตยกรรมแม่ข่ายและลูกข่าย เว็บเซอร์วิส เทคนิคในการพัฒนาเว็บ 
    Designing and developing web applications; markup languages; AJAX 
technology; script languages; web layout; online transaction security; data 
descriptions; data transformation; client-server architecture; web services; web 
development techniques 
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976-517 การประมวลภาษาธรรมชาติ  
Natural Language Processing 

3(3-0-6) 

    หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์คํา การวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์เชิงความหมาย ปัญหาและความกํากวมในภาษาธรรมชาติ ความเก่ียวพันระหว่าง
ประโยค 
    Principles of natural language processing; lexical analysis; syntactic analysis; 
semantic analysis; problems and ambiguities in natural language; relation 
between sentences 
 
976-518 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

Information Technology for Business 
3(3-0-6) 

    การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ในการดําเนินธุรกิจทางด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน บุคลากร การผลิต การควบคุม
สินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ดําเนินธุรกิจ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
     Applying information technology to business operations; software 
application selection for business operations, such as accounting, finance, 
human resource, production, inventory control, forecasting, marketing, supply 
chain; case studies related to adopt information technology in business 
operations; information technology innovation for business  

976-521 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์ข้ันสูง  
Advanced Empirical Software Engineering 

3(3-0-6) 

    กระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์เ พ่ือใช้ในการทดลองทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ความสําคัญของการศึกษาเชิงประจักษ์สําหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความแตกต่างระหว่าง
เทคนิคท่ัวไปของการวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์โดยอาศัยวิธีการเชิงประจักษ์ 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบการทดลอง 
การรายงานผลการทดลอง กรณีศึกษาในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
    The scientific process for experiments in software engineering; the 
importance of empirical study in software engineering; the distinction between 
traditional analytical techniques and empirical techniques; using empirical 
evidence for software engineering practices;  experimental design; reporting the 
experimental results; case studies in software engineering 
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976-522 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์  
Software Verification and Validation 

3(3-0-6) 

    แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการ ท่ีใช้ในการทวนสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การ
ทบทวนซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา
ซอฟต์แวร์และการรายงาน 
    Fundamental concepts and methods for verification and validation of 
software product; software reviews, software inspection, software testing; 
software problem analysis and reporting 
 
 

976-523 การบํารุงรักษาและวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์  
Software Maintenance and Evolution 

3(3-0-6) 

    แนวคิดพ้ืนฐานของวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ การทํารีเอ็นจิ
เนียริ่งเชิงวัตถุ การทํา refactoring  เครื่องมือท่ีช่วยในการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ รูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ โมเดลการคาดการณ์
ความเสียหาย การวิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ การแสดงวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์แบบวิชวล 
    Fundamental concepts of software evolution and software maintenance; 
object-oriented reengineering; refactoring; software maintenance tools; change 
patterns; empirical analysis of software maintenance; defect prediction models; 
software quality analysis; software evolution visualization 
 
976-524 การปรับปรุงกระบวนการระบบสารสนเทศ  

Information System Process Improvement 
3(3-0-6) 

    Framework มาตรฐานและระเบียบวิธี เพ่ือการจัดการกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพของวัฏจักรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    Standard frameworks and methodologies to manage information system 
development processes; software development process improvement; quality 
assurance in information system development life cycle; supporting tools for 
information system development processes 
 

976-525 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 

    หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมต้นแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โปรแกรมต้นแบบจําลองแนวคิดและการ
เปรียบเทียบแนวคิด การชี้แจงเหตุผลการออกแบบ การออกแบบหน้าต่าง ภาษาธรรมชาติ 
สถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การพัฒนาส่วนการติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
เครื่องมือท่ีใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ 
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    Psychological principles of human-computer interaction; user-centered 
design and prototyping; conceptual models and metaphors; software design 
rationale; design of widget; natural languages; user interface architectures; user 
interface development for mobile devices; graphical user interface 
development tools 
 

976-531 การประมวลผลสัญญาณภาพ  
Image Processing 

3(3-0-6) 

    การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลในบริบทของการประยุกต์การใช้งานจริง การแปลงฮิส
โตแกรม การขจัดสัญญาณรบกวน การตรวจจับขอบ การปรับแต่งภาพ การแบ่งส่วนภาพ การ
เข้ารหัสของภาพ การบีบอัดข้อมูล 
    Digital image processing in the context of real-world applications; histogram 
transformation; noise reduction; edge detection; image enhancement; image 
segmentation; image coding; data compression 
 

976-532 เทคโนโลยีเสมือนจริง  
Virtual Reality Technology 

3(3-0-6) 

    การนําเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม การนําเสนองานใน
ลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างความเสมือนจริง เทคนิคในการสร้างความ
เสมือนจริงในรูปแบบต่างๆ 
    Using the virtual reality technology to architectural design; user-interactive 
presentations; virtual reality programming; techniques to create various virtual 
realities 
 

976-541 การคํานวณแบบทุกหนทุกแห่ง 
 Pervasive Computing 

3(3-0-6) 

    หลักการคํานวณแบบทุกหนทุกแห่ง วิสัยทัศน์ของ Mark Weiser องค์ประกอบของการ
คํานวณแบบทุกหนทุกแห่ง ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน ระบบสมองกลฝังตัว ระบบ
หาตําแหน่ง เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เครือข่ายส่วนบุคคล การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์
และมนุษย์ 
    Concepts of pervasive computing; Mark Weiser’s vision; components of 
pervasive computing; energy saving and efficiency; embedded systems; 
location-based systems; wireless sensor networks; personal area network; 
human-computer interaction 
 

976-542 เครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนท่ี  
Mobile and Wireless Network 

3(3-0-6) 

    การออกแบบและใช้งานโพรโตคอล แอปพลิเคชันในระบบเครือข่ายแบบไร้สายและ
เคลื่อนท่ี เทคนิคการใช้ช่องสัญญาณ ชั้นการสื่อสารในเครือข่ายไร้สาย ปัญหาในเครือข่ายไร้
สาย ข้อจํากัดของอุปกรณ์ การเคลื่อนท่ีของอุปกรณ์ 
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    Design and implementation of protocols; applications for mobile and 
wireless networking; techniques for using signal channels; transport layers of 
wireless network; wireless network problems; various device constraints; node 
mobility 
 
976-543 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง  

Advanced Data Communication and Computer 
Networking 

3(3-0-6) 

    สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต การออกแบบและการสร้างระบบอินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อมูลท่ี
เชื่อถือได้ การควบคุมความคับค่ังของข้อมูล เทคนิคการหาเส้นทางบนอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร
แบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการ ระบบชื่อโดเมน ปัญหาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต     
   The internet architecture;  design and implementation of the internet system; 
reliable data transmission; data congestion control; internet routing techniques; 
wireless communication; quality of services; domain name systems; internet 
security problems 
 
 

976-551 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

3(3-0-6) 

    ส่วนประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาธุรกิจ
อัจฉริยะ การทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การรวมธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะ 
    Components of business intelligence; decision support system; business 
intelligence development process; data mining for business intelligence; 
integration of business intelligence and decision support system;  case studies 
in business intelligence 
 
976-561 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  

Special Topics in Information Technology I 
3(3-0-6) 

    เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
    Selected topics in information technology at the master’s degree level; 
topics are subjected to change each semester. 
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976-562 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  
Special Topics in Information Technology II 

3(3-0-6) 

    เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
    Selected topics in information technology at the master’s degree level;  
Topics are subjected to change each semester. 
 
976-601 วิทยานิพนธ์  

Thesis 
18(0-54-0) 

    วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
    Research at the master’s degree level and compile into a thesis 
 

976-602 สารนิพนธ์ 
 Minor Thesis 

6(0-18-0) 

    การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อท่ีน่าสนใจในระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงาน และ
นําเสนอในการสอบสัมภาษณ์ข้ันสุดท้าย 
    Independent study on interesting topic at the master's degree level, compile 
into a report, and present in the final oral examination 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

 3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ท่ี เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนและ
ผลงานทาง 
วิชาการ 

1 3-1017-0069x-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางรัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532 
Ph.D. (Computer Science), Griffith University, Australia, 2542 

ดูภาคผนวก ง-1 
 

2 3-8399-0006x-xx-x อาจารย์ นายอซีส นันทอมรพงศ์ วศ.บ (อุตสาหการ), ม.ธรรมศาสตร์, 2542 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เกษตรศาสตร์, 2545 
Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, U.S.A., 2557 

ดูภาคผนวก ง-2 
 

3 3-8399-0045x-xx-x อาจารย์ นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร วท.บ. (จุลชีววิทยา), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 
วท.ม. (การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์), ม.อัสสัมชัญ, 2543 
Ph.D. (Technology), University of Girona, Spain, 2557 

ดูภาคผนวก ง-3 

4 3-8099-0011x-xx-x อาจารย์ นายณัฐพงศ์ ทองเทพ วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.ธรรมศาสตร์, 2556 

ดูภาคผนวก ง-4 
 

5 3-9009-0034x-xx-x อาจารย์ นายจิรวัฒน์ แท่นทอง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2541 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.ธรรมศาสตร์, 2555 

ดูภาคผนวก ง-5 

 
 



 

 
 

30 

3.2.2 อาจารย์ประจํา  
 
 

ท่ี เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
1 3-9698-0001x-xx-x อาจารย์ นางสาวกิติมาพร ชูโชติ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.เกษมบัณฑิต, 2534 

บธ.ม. (การจัดการ), ม.เกษมบัณฑิต, 2537 
Ph.D. (Management), University of Pune, India, 2554 

2 5-9001-0000x-xx-x อาจารย์ นางสาวกาญจนา ทองกลิ่น วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
Ph.D. (Natural Language Processing), Université de Besançon, France, 2557 

3 3-8402-0004x-xx-x อาจารย์ นางสาวขวัญกมล ดิฐกัญจน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
Ph.D. (Computer Science), The University of Liverpool, United Kingdom, 2558 

4 3-8417-0045x-xx-x อาจารย์ นางเอสเธอร์ เสง่ียมกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เกษตรศาสตร์, 2547 

5 3-8301-0015x-xx-x อาจารย์ นายอดิศักด์ิ อินทนา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2545 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
4.2. ช่วงเวลา 
   ไม่มี 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
   ไม่มี 

 
5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
1) นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการซ่ึง

ประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย หรือจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ต้องเสนอและผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ
สิ้นภายในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 ซ่ึงสามารถทําการสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

3) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และกรรมการวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และจะต้องจัดทํา
รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4) นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการ ซ่ึง
ประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ภายในมหาวิทยาลัย และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากภายนอกมหาวิทยาลัย (External Committee) 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้จากการวิจัย 
2) สามารถทํางานวิจัยเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ และโปรแกรมในการทําวิจัย 
5) สามารถนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์

ลงในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา  
      เริ่มต้ังแต่ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  ถึงปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   

5.4 จํานวนหน่วยกิต    
      แผน ก 2 ต้องทําวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต และ แผน ข ต้องทําสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
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     5.5 การเตรียมการ  
1) อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนํานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา และหัวข้อการ

วิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ 
2) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คําปรึกษา และการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) กําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4) นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ แบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือรับ

ข้อเสนอแนะและการประเมินผล 
5) จัดสรรทุนสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) มีการประเมินผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินผ่านคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังข้ึนเพ่ือสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2) อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินตามผลการวิจัย โดยสอดคล้องกับเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเป็นผู้กําหนด 
3) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนําเสนอผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่

ละภาคการศึกษาผ่านรายวิชาสัมมนา และการรายงานความก้าวหน้าทุกปีการศึกษา  
4) ประเมินผลจากรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถตรงตามท่ี

อุตสาหกรรมต้องการ 
1. ทําความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ
หรือสื่อดิจิทัล 

2. ทําความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ใน
การกําหนดโจทย์วิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
ท้ั ง ท่ี เ ป็น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยตรง  และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
และท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป
บูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ รวมถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาตระหนักถึงปณิธานมหาวิทยาลัย 
“ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” 

3. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

1. นักศึกษาต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา  วิชาท่ี
สอนเป็นภาษาไทยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงใช้
อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืนอย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการและตอบสนองปัญหา
ตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน 

2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่ เพ่ือทบทวน และแก้ไข สนับสนุน
อย่างจริงจังให้ผู้อ่ืน ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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3) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นํา ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทํางาน และในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน  

4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

2.1.2      กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีตัวอย่าง 

พร้อมท้ังให้นักศึกษาอภิปราย เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สถานการณ์นั้นๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
4) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน นําเสนอผลงานหน้าห้องเรียน ฝึกความเป็น

ผู้นํา 
5) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษา

ท่ีทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ  
6) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
7) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทาง

ปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมอย่างถูกต้อง 
 
    2.1.3      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานท่ีได้รับ  
      มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ความมีวินัย และความพร้อม                           
      เพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3)  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ การเผยแพร่ผลงานท่ีไม่ละเมิด 
      ผลงานของผู้อ่ืน 
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 2.2 ความรู้ 
            2.2.1        ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนทฤษฎีท่ีสาคัญ และนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับแนวหน้า  

3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบัน ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดใน
อนาคต 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

        2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ 

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

3) จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4) เน้นกระบวนการทําวิจัยของนักศึกษา ผ่านการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มี

อิสระในการแสวงหาความรู้ เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ
ด้วยตนเอง มีการติตตามความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาผ่านรายวิชาสัมมนา การ
ตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 

         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ   
                     คือ 

1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
2) การทํารายงาน และการนําเสนอผลงาน 
3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา  

2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย  

3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ี
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
หรือการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ  
 

 2.3.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น 

นําเสนอผลงาน อภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา การจัดทําโครงการ การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
 

 2.3.3         กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
2) สังเกตพฤติกรรม 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 
             การรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง  

2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง
ได้ 

3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหา  

4) แสดงออกด้วยทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม  

 
2.4.2.     กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
        บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3)   สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมของ 

    องค์กร ฯลฯ ในรายวิชาต่างๆ 
 

 2.4.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
                           รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุ่ม 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสมํ่าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังใน
วงการวิชาการและชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงาน ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าท่ีสาคัญ  
 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด ฟัง เขียน ในระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

3) จัดให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 
 

2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยประเมินจาก 

1) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน 
2) ทักษะการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และวารสารวิจัยทางวิชาการ 
3) ทักษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ืออธิบายและอภิปราย  

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืนอย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักการและตอบสนองปัญหา
ตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน 

2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่ เพ่ือทบทวน และแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อ่ืน ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

3) แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นํา ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทํางาน และในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน  

4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
 

ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนทฤษฎีท่ีสาคัญ และนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ระดับแนวหน้า  
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบ

ของผลงานวิจัยในปัจจุบัน ท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมท้ังเหตุผลและการเปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดใน
อนาคต 

5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทักษะทางปัญญา 

1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา  

2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย  

3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ี
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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4) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ 
หรือการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสําคัญ  

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง  

2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหา  

4) แสดงออกด้วยทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม  

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  

2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังใน
วงการวิชาการและชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงาน ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมท้ังวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าท่ีสาคัญ  

 
 



 
 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
" ความรับผดิชอบหลัก   # ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ Management 
Information System 

# # " # " # # # " " # # # # # " # # " 

976-502 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ Research 
Methodology in Information 
Technology 

# # # " # " # # # # " # " # # " # " " 

976-503 สถิติทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
Statistics for Information 
Technology 

# " # # # " # # # # " # # # " # # " " 

976-504 การบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Project Management 

# # " " " # # " # " # # " # " "  " " 

976-505 สัมมนา 1 
Seminar I 

# # " " # # " # " " # " # # # " " # " 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

976-506 สัมมนา 2 
Seminar II 

# # " " # # " # " " # " # # # " " # " 

976-607 สัมมนา 3 
Seminar III 

# # " " # # " # " " # " # # # " " # " 

976-608 สัมมนา 4 
Seminar IV 

# # " " # # " # " " # " # # # " " # " 

หมวดวิชาเลือก 

1. กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 
976-511 การประมวลผลแบบกลุม่
เมฆ และข้อมูลขนาดใหญ่  
Cloud Computing and Big Data 

# # # " " # " # # # " # # " # # # # " 

976-512 การทําเหมืองข้อมูล  
Data Mining 

# # # " " # # # " # " # # " # # # # " 

976-513 ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลข้ันสูง Advanced 
Database Management System 

# # # " " " # # # # # " # " # # # # " 

976-514 การคิดทางสถาปัตยกรรม 
Architectural Thinking 

# # # " " # # # # # " " # " # # # # " 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
976-515  ความมั่นคงของ
สารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์Information and 
Computer Network Security 

" # # " " # " # # # " # # " # # # # " 

976-516 เทคโนโลยีเว็บข้ันสูง 
Advanced Web Techmologies 

# # # " " # # # # " # # # " # # # # " 

976-517 การประมวล
ภาษาธรรมชาติ Natural Language 
Processing 

# # # " " # # # " # # " # " # # # # " 

976-518 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ธุรกิจ Information Technology 
for Business 

# # # " " # # # " " # # # " # # # # " 

2.  กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 

976-521  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิง
ประจักษ์ข้ันสูง 
Advanced Empirical Software 
Engineering 

# " # " " " # # # # # # " " # # # " " 

976-522 การทวนสอบและการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ซอฟต์แวร์ Software Verification 
and Validation 

# # # " " # # " # " # # # " # # # # " 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
976-523  การบํารุงรักษาและ
วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ 
Software Maintenance and 
Evolution 

# # # " " # # # # # # # " " # # # # " 

976-524 การปรับปรุงกระบวนการ
ระบบสารสนเทศ Information 
System Process Improvement 

# # # " " " # # # # # " # " # # # # " 

976-525 การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human-
Computer Interaction 

# # # " " # # " # # # " # " # # # # " 

3. กลุม่วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics 

976-531 การประมวลผลสัญญาณ
ภาพ Image Processing 

# # # " " " # # # # # " # " # # # # " 

976-532 เทคโนโลยีเสมือนจริง 
Virtual Reality Technology 

# # # " " " # # " # # " # " # # # # " 

4. กลุม่วิชาทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) 

976-541 การคํานวณแบบทุกหนทุก
แห่ง Pervasive Computing 

# # # " " " # # # # " # # " # # # # " 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
976-542 เครือข่ายแบบไรส้ายและ
เคลื่อนท่ี Mobile and Wireless 
Network 

" # # " " " # # # # " # # " # # # # " 

976-543 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 
Advanced Data Communiction 
and Computer Networking 

# # # " " " # # # # " # # " # # # # " 

5.กลุ่มวิชาทางด้านธุรกจิและบริหาร Business and Management 

976-551 ธุรกิจอัจฉริยะ Business 
Intelligence 

# # # " " # # # # " # # # " # # # # " 

6 กลุ่มอ่ืนๆ  

976-561 หัวข้อพิเศษทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 Special 
Topics in Information 
Technology I 

# # # " " # " # # " # " # " # # # # " 

976-562 หัวข้อพิเศษทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Special 
Topics in Information 
Technology II 

# # # " " # " # # " # " # " # # # # " 

 

45 



 
 

 
 

 
 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

976-601 วิทยานิพนธ์ Thesis 
# # # " # " " # # " " " " " " " # " " 

976-602 สารนิพนธ์ Minor Thesis 
# # # " # " # " # # " " " # " " # " " 
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หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ฉ) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

        1) การทวนสอบรายวิชาบรรยาย/ปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบประมวลผลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน  
2) การทวนสอบรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
ต้องรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีการนําเสนอต่อท่ีประชุมในวิชาสัมมนา 
และความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ จะต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิตท่ีสอบผ่าน/ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
1) หลักสูตรมีการประเมินภาวะการได้งานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบ

การศึกษา อาชีพ อัตราเงินเดือน รวมท้ังความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
2) การติดตามความเห็นมหาบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ความ

ม่ันใจของมหาบัณฑิตในการประกอบอาชีพ จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีกําหนดใน
หลักสูตร รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

3) การประเมินความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน 

4) การติดตามรางวัลผลงานและเกียรติคุณของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังในด้านสังคมและวิชาการ 
 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก2 

1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ  .ศ .
2556 และ 

2. มีผลงานวิชาการท่ีพร้อมเข้ารับการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับคุณภาพต้ังแต่ 2 หรือ Scopus Quartile Score 4 เป็นอย่าง
น้อย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

 แผน ข 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
2) อาจารย์ใหม่ทุกคน ต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 การเตรียมการในระดับคณะ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะ หลักสูตรท่ีสอน และ
 ให้คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

1) มอบหมายอาจารย์อาวุโสให้เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา
เพ่ือเรียนรู้และปรับตัวในระยะแรก ตลอดจนประเมินและติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

2) จัดอาจารย์ประจําเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานและแนะนําอาจารย์พิเศษ ให้มีความ
เข้าใจหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในหลักสูตร 

3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ 
และ/หรือต่างประเทศ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การสร้างคู่มืออาชีพ การ
 สอนแบบ Active Learning เป็นต้น 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทักษะการ
 จัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 
 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/ หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย 
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 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
     การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุม เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 
 
การพัฒนาในระดับคณะ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2) สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3) มีการสนับสนุนอาจารย์ให้ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ี

เก่ียวข้อง 
4) ส่งเสริมการทําวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
5) จัดทุนสนับสนุนการทําวิจัยท้ังในรูปแบบโครงการวิจัยเด่ียว โครงการวิจัยชุด และโครงการวิจัยเพ่ือ

บัณฑิตศึกษา 
6) จัดสรรทุนสนับสนุนการเดินทางไปทําวิจัยต่างประเทศระยะสั้น 3 เดือนแก่คณาจารย์ของคณะ 
7) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆของคณะ 
8) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร  
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้นําในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด 
ความใฝ่รู้มีแนวทางการ
เรียนท่ีสร้างท้ังความรู้
ความสามารถในวิชาการท่ี
ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน   
   ของหลักสูตรอย่าง 
   สมํ่าเสมอ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนให้มีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 

4. จัดให้มีนักพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือ
ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ 

5. กําหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก และ/หรือ 
เป็นผู้มีตําแหน่งทางวิชาการ หรือ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นํา
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 

8. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปีและภายนอกอย่างน้อยทุก 
5 ปี 

1. หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจํา 
ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์ 

3. ผลการประเมินการเรียน
การสอน อาจารย์ผู้สอน
โดยนักศึกษา 

4. ประเมินผลโดยคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร ท่ีประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุกปี 

5. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทุกๆ 5 ปี 

6. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สําเร็จการศึกษาทุกปี 
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9. จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร่ วม มือ กับ
หน่วยงานภายนอก ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็น
ข้อ มูลในการประเ มิน คุณภาพ
หลักสูตร 

10. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
ผู้สําเร็จการศึกษา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ ตํารา และสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  

ลําดับ ช่ืออุปกรณ์ บริหารจัดการงาน
สํานักงาน 

บริหารจัดการด้าน 
การเรียนการสอน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 60 300 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 14 3 
3 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 15 - 
4 เครื่องพิมพ์สําเนาดิจิทัล 1 - 
5 อุปกรณ์ Network Switch 15 22 
6 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ 3 7 
7 เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer) 3 2 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 3 - 
9 กล้องดิจิทัล 3 - 
10 กล้องวีดิทัศน์ 1 6 
11 เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) 2 7 
12 ไมค์โครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 1 2 
13 เก้าอ้ี (ห้องเรียน) - 400 
14 ระบบกล้องวงจรปิด 40 - 
15 ระบบ Access Control 1 7 
16 เครื่องแม่ข่ายสําหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง - 1 
17 Access Point Wireless LAN 5 3 
18 Layer 3 Switch 2 1 
19 เครื่องเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อม

ซอฟต์แวร์ 
4 1 

20 ระบบ E-Learning - 1 
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จํานวนส่ือการเรียนรู้  
 

ลําดับ ส่ือการเรียนรู้ ไทย ต่างประเทศ รวม 
1 หนังสือ (เล่ม) 21,564 9,544 31,108 
2 บทความวารสารท่ีห้องสมุด

รวบรวม (เล่ม) 
8,642 35 8,677 

3 Electronic Book 397 596 993 
4 ซีดีรอม (แผ่น) 1,254 551 1,805 

นอกจากนี้ทางห้องสมุดมีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดวิทยาเขตท้ัง 5 
วิทยาเขต  (PSULINET) และบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย PULINET 
(Provincial University Library Network) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในวิทยาเขตภูเก็ต
สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ จากห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือท่ีห้องสมุดวิทยาเขต
ภูเก็ตเป็นสมาชิก 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 คณะได้ประสานงานกับห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษา ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆ 
ท่ีจําเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางรายหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อ หนังสือ สําหรับให้ห้องสมุดจัดซ้ือหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการ
หนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 
 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
 มหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต และคณะ มีกลไกการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเก่ียวกับ
ทรัพยากรต่างๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

 
3.  การบริหารคณาจารย์  
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเป็นผู้มีประสบการณ์
สูงในการทํางานสายอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรฯ 
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 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ การประเมินผลทุกรายวิชามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สําหรับ
การทบทวนประจําปี ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีจะทําให้ได้มหาบัณฑิตตาม
คุณลักษณะของมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ จะต้องคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตรงกับ
รายวิชาท่ีสอนหรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

  บุคลากรควรมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบ มีความสามารถ และ    
 ทัศนคติท่ีดีต่องานการให้บริการ 
4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  

สนับสนุนให้บุคลากรทุกตําแหน่ง เข้ารับการอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สนับสนุนให้มีการทําวิจัยสถาบันเก่ียวกับระบบการให้บริการการศึกษา 

 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา  
 5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

1) มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป เพ่ือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา ในเรื่องการจัดการแผนการเรียน  
และการเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจ และความรู้
พ้ืนฐานของนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป จะทําหน้าท่ี
จนกระท่ังนักศึกษามีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ นอกจากนี้อาจารย์ของคณะทุกคน 
จะต้องทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้โดยต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา 

2) กําหนดระยะเวลาการประชุมร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กับนักศึกษา 
เป็นระยะๆ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และให้คําปรึกษาในกรณีท่ี
นักศึกษาพบปัญหาในการทําวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

3) หลักสูตรมีการจัดต้ังคลินิกวิจัย (Research Clinic) ข้ึน โดยกลุ่มอาจารย์ในหลักสูตรจะเข้าร่วมพบปะ
พูดคุยและให้คําปรึกษาด้านการวิจัยแก่นักศึกษาท่ีต้องการ 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
1) องค์กรเอกชนท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีการผลิตซอฟต์แวร์เพ่ือใช้หรือบริการลูกค้า 

และให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากโดยเฉพาะในอีก 2 ปีข้างหน้า 

2) องค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการมหาบัณฑิต เพ่ือทํางานในระดับเจ้าหน้าท่ี
อาวุโส และเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับล่างถึงระดับกลาง รองลงมาตามลําดับ 

3) ลักษณะของมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีองค์กรต้องการ คือ มีความรู้ความเข้าใจด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี มีทักษะด้านการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562 

1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดํา เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 2558 2559 2560 2561 2562 

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยมากกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียนจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
อภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียน 

2) ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาของผู้เรียนจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค 

3) ประเมินทักษะในการนําความรู้มาวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ การนําเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม และจากการ
นําเสนอโครงร่าง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของแต่ละบุคคล 

4) ประเมินทักษะในการใช้สื่อเพ่ือนําเสนอผลงาน ทักษะการสื่อสารจากการนําเสนอผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

5) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
และพัฒนากลยุทธ์การสอนในภาพรวม 

 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) มีการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
2) มีการรายงานผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
3) มีการสังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
4) คณะดําเนินการรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริการ

การศึกษาของหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา 
2) มีการประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาต่อหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
3) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
4) มีการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ตามกรอบ

ระยะเวลาของการประกันคุณภาพทุกปี และการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
5) มีการนําผลการประเมินจากทุกฝ่าย มาทําการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และใช้กําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปี และใช้ปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
    มีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน โดยกําหนดให้มี
การประเมินในกรอบเวลาเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
1) คณาจารย์จัดทํารายงานประเมินผลรายวิชา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสิ้น

ภาคการศึกษา 
2) ประธานหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร เสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตร

และกรรมการคณะ เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรทุกปี 
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอนทุกปีการศึกษา 
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การ

สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


