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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
: Doctor of Philosophy Program in Information Technology Management

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
๓. วิชาเอก

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Information Technology Management)
Ph.D. (Information Technology Management)

: ไม่มี

๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
๔.๑ แบบ ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
แบบ ๑.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
๔.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาไทยได้ดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๒

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๖.๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักการการเปิดหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๗ วันที่ ๑๖
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
๖.๔ คณะกรรมการพิจ ารณากลั่ นกรองหลั กสู ตร พิ จารณาหลั กสู ตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๐๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ว่า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ (หลังเปิดสอน ๓ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๒ นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
๘.๓ ผู้บริหารองค์กรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๔ ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
๘.๕ ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
๘.๖ นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๗ นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
๘.๘ นักพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล
๘.๙ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑๐ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
๘.๑๑ ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑๒ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข
๙. ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑. x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุภาภรณ์ เกียรติสิน

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๒

สังกัด

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
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๓
ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล

สังกัด

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๓๘

๒.

๓

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อดิศร ลีลาสันติธรรม

x xxxx xxxxx xxx
อาจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๘
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๓๙

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๕๖
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้อาคารสถานที่ ภายใต้ความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในประเทศ ความรู้ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีความ
จาเป็นในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางแผนในภาคเอกชน อุตสาหกรรม และ
รัฐบาล เพื่อบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น
การศึกษาทาการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจาเป็นเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และเป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติหรือระดับ
โลก อีก ทั้ งสถานการณ์ ห รือ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ พิ จารณาในการวางแผนหลั ก สู ต รเพื่ อ รองรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่กล่าวถึง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีบ ทบาทส าคัญ ต่อการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้งตอบสนองต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ประเทศที่พัฒ นาเทคโนโลยีได้ช้าจะไม่

๔
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สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทาให้
เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา จึงเป็ นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลด
ความเหลื่อมล้า และเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นความจาเป็นใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่ มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรมนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่จาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อ ถือ
ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้นาและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปในรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรม
ไทยต้องการการมีส่ วนร่ว มจากทุกภาคส่ ว น โดยการพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ และมี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งนี้บุคลากรยังจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ เพื่อลดการกระทาทุจริตในทุกด้านและนอกจากการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุก
วันแล้ว ยังให้เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุ ษย์ อีกทั้งยังมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพอันดีงาม สามารถชี้น าสั งคมในฐานะนักวิช าการด้านการจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการ
พัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมอันดีได้ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒ นธรรมที่จาเป็นต้อง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ จึงจาเป็นต้ องใช้นักพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการที่มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไป
ในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดังกล่าว การพัฒนาหลักสูตรยึดสถานการณ์การพัฒนาทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหลักในการพัฒนาโดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ของเทคโนโลยี ทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศทั่ ว โลก โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเน้ น ให้ มี ค วามรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และสามารถนาไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ทางด้าน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม การ
พัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งไปที่การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดการ ทั้งผู้ พัฒ นาและผู้ ปฏิบัติ เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒ นาประเทศอย่างทัดเทียมนานาประเทศ และ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถพัฒนาและปฏิบัติงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้ในฐานะกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเป็น
เลิศในด้านศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานคุณธรรม โดยออกแบบหลักสูตรผ่านประเด็นการจัดการ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้ งนี้ องค์ความรู้ของหลั กสู ตรจะมุ่งผลั กดันให้ เกิดประโยชน์ เพื่ อสังคมไทยและ
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
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นวั ต กรรมการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสามารถน าความรู้ ต่ า งๆ มาประยุ ก ต์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
๑) การสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย ด้วยการสนับสนุนการทาวิจัยให้มีคุณภาพ ผ่านทางการ
ทาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนมีทักษะทางด้านการวิจัยเชิงลึก และสามารถคิดค้น
สิ่งใหม่ พร้อมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
๒) การสร้างองค์กรแห่ งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการพัฒ นานักศึกษา
ระดับปริญญาเอกให้มีความสามารถในวิชาชีพ มี ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
๓) การสร้างและพัฒนาการสื่อสารระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
๔) การสร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความ
เป็ น สากล ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และเครือข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและเสริมสร้างมาตรฐานของวิชาการ
๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย -ไม่มี-

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถ บนพื้นฐาน
ของการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นาที่มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้
สามารถคิดเชิงสร้ างสรรค์และคิ ดเชิ งยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ที่ มี คุณ ภาพในการจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒ นาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และนามาประยุกต์ให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจของประเทศ และนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีธรรมาภิ บ าล เพื่ อ สร้ างความได้ เปรี ย บในการแข่ งขั น ทั้ งนี้ ต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาการและวิชาชีพเป็นสาคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถ เพื่อตอบ
รั บ นโยบายของภาครั ฐ ในการเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และสามารถน าองค์ ค วามรู้ที่ ได้ ม า
ดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(๒) มีความรู้และความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพในการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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(๓) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและออกแบบด้านการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) มี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ แสดงความเป็ น ผู้ น าผู้ ต ามได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(๕) สามารถสื่ อ สาร ออกแบบระบบสารสนเทศ และน าเสนอองค์ ค วามรู้ด้ านการจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก ๑) เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตรในระดับสากล The
หลักสูตร
Association for Computing ๒) รายงานผลการประเมิน
Machinery (ACM), The
หลักสูตร
Association for Information
System (AIS), The Institute
of Electrical and Electronics
Engineering-Computer
Society (IEEE-CS) และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ
๑) เอกสารนโยบาย ทิศทางการ
นโยบายประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
พัฒนาเทคโนโลยี
อาเซียน และสร้างความเป็นสากล
สารสนเทศระดับประเทศ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ การติดตามสถานการณ์ความ
๑) รายงานผลการประเมิน
ความต้องการของภาคธุรกิจ และ ต้องการของผู้ประกอบการและ
ความพึงพอใจของ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การพัฒนาของเทคโนโลยี
หน่วยงานที่บัณฑิตเข้าไป
สารสนเทศ
ปฏิบัติงาน
๒) ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตมีความพึง
พอใจในด้านทักษะ ความรู้
และความสามารถในการ
ทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน ๑) สนับสนุนให้มีการพัฒนา
๑) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร
การสอนเพื่อการบริการวิชาการแก่
บุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา
สังคม
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรือประชุมวิชาการ
๒) การสนับสนุนบุคลากรด้าน
๒) ผลงานบริการวิชาการของ
การเรียนการสอนให้ทางาน
อาจารย์ในหลักสูตร

๗
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

การพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์
บริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอก
๓) การสนับสนุนบุคลากรให้มี
ผลงานวิจัยโดยมีการจัดสรร
ทุนสนับสนุนเผยแพร่
ผลงานวิจัย
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๓) ผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตร

๑) การสนับสนุนการจัดสรรทุน ๑) ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ให้นักศึกษานาเสนอผลงาน
ตีพิมพ์
ในการประชุมวิชาการ เพื่อ ๒) รางวัลที่ได้รับจากการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นาเสนอผลงาน
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
๓) ผ่านการวัดผลด้านภาษาตาม
ความรู้ประสบการณ์การวิจัย
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
๒) เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับงานการวิจัย
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
๓) ส่งเสริมการจัดคลินิกด้าน
ภาษาอังกฤษ

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๑.๑
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทในทุ ก สาขาวิช าจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับ รอง โดยได้ค ะแนนเฉลี่ ยสะสม
ไม่ ต่ ากว่ า ๓.๕๐ หรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทางวิช าการ หรือผลงานตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับ รอง หรือตามดุล ยพิ นิจของประธานหลั กสูตรโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

๘

มคอ.๒

๒) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้า นการจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๒.๑
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทในทุ ก สาขาวิช าจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า
๓) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการจัดการ หรื อด้านที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๒.๒
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีในทุ ก สาขาวิ ช าจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า
๓) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และต้องมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ ข้างต้นอาจได้รับการพิ จารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการรับนักศึกษา
จากหลายสาขาวิชา ดังนั้นนักศึกษาบางส่วนอาจจะไม่มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ
จัดการ ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาในการเรียนการสอน และปัญหาต่างๆ ดังนี้
๑) ข้อจากัดทางด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจัดการ และการทาวิจัย
๒) ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
๓) ปัญหาด้านเครือข่ายการศึกษา
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อจากัดทางด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสู ตรกาหนดให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิช าปรับ
หรือการจัดการ และการทาวิจัย
พื้น ฐาน (ไม่ นับ หน่ วยกิ ต) และเข้าร่ว มกิจกรรมสั ม มนา
เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจทางด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในการเรียนและการทาวิจัย
ปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่ งเสริม การเรียนรู้ภ าษาอังกฤษ โดยให้ นั กศึ กษามีก าร
พัฒนาด้านภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัญหาด้านเครือข่ายการศึกษา
การส่งเสริมให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
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๙
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
เครือข่ ายมหาวิท ยาลั ย ทั้งในประเทศ และต่ างประเทศ
และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
แบบ ๑.๑ สาหรับผู้จบปริญญาโท
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๕
๕
๕
จานวนสะสม
๑๐
๑๕
จานวนที่คาดว่าจะจบ
๕

๒๕๖๑
๕
๑๕
๕

๒๕๖๒
๕
๑๕
๕

แบบ ๒.๑ สาหรับผู้จบปริญญาโท
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๕
จานวนสะสม
จานวนที่คาดว่าจะจบ
-

๒๕๕๙
๕
๑๐
-

๒๕๖๐
๕
๑๕
๕

๒๕๖๑
๕
๑๕
๕

๒๕๖๒
๕
๑๕
๕

แบบ ๒.๒ สาหรับผู้จบปริญญาตรี
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๕
จานวนสะสม
จานวนที่คาดว่าจะจบ
-

๒๕๕๙
๕
๑๐
-

๒๕๖๐
๕
๑๕
-

๒๕๖๑
๕
๒๐
๕

๒๕๖๒
๕
๒๐
๕

๒.๖ ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน
๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ ๑ ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ ๑.๑ ผู้สาเร็จหลักสูตรปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒ ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
แบบ ๒.๑ ผู้สาเร็จหลักสูตรปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้สาเร็จหลักสูตรปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

๑๐
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๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ ดังนี้
แบบ ๑.๑
แบบ ๒.๑
แบบ ๒.๒
โทต่อเอก
โทต่อเอก
ตรีต่อเอก
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๙
๑๕
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๓
๙
วิทยานิพนธ์
๔๘
๓๖
๔๘
รวมไม่น้อยกว่า
๔๘
๔๘
๗๒
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ข้ อ จ ากั ด ความรู้พื้ น ฐานด้ านการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สามารถเลือกเรียนบางรายวิชาในหมวดนี้ได้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดย หน่วยกิตของรายวิชาในหมวดนี้ จะไม่ถูกนับรวมกับจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาในหลักสูตร
และให้มีการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ AU (Audit)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๐๐ สถิติสาหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
EGIT 600 Advanced Statistics for Information Technology Management
วศกส ๖๐๑ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 601 Information Technology Management
(๒) หมวดวิชาบังคับ สาหรับแบบ ๒.๑ จานวน ๙ หน่วยกิต
วศกส ๖๑๐
EGIT 610
วศกส ๖๑๑
EGIT 611
วศกส ๖๑๒
EGIT 612

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Information Technology Project Management
กรอบการทางานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Enterprise Framework and Policy
สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Seminar and Research Methods in Information Technology Management

๑๑
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(๓) หมวดวิชาบังคับ สาหรับแบบ ๒.๒ จานวน ๑๕ หน่วยกิต
วศกส ๖๑๐
EGIT 610
วศกส ๖๑๑
EGIT 611
วศกส ๖๑๒
EGIT 612
วศกส ๖๑๓
EGIT 613
วศกส ๖๑๔
EGIT 614

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Information Technology Project Management
กรอบการทางานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
Advanced Enterprise Framework and Policy
สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโลโยสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Seminar and Research Methods in Information Technology
Management
มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศสาหรับ
๓(๓-๐-๖)
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
International Standardization of Organization Information Technology
Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
Strategies Management for Information Technology

(๔) หมวดวิชาเลือก
นักศึกษา แบบ ๒.๑ ต้องเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และสาหรับ
นักศึกษา แบบ ๒.๒ จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกส ๖๓๐ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฎิบัติตามเกณฑ์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 630 Governance, Risk and Compliance
วศกส ๖๓๑ การควบคุมภายใน
๓(๓-๐-๖)
EGIT 631 Internal Control
วศกส ๖๓๒ เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล
๓(๓-๐-๖)
EGIT 632 Digital Economy
วศกส ๖๓๓ เหมืองข้อมูลสาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 633 Data Mining for Business and Economics
วศกส ๖๓๔ กฎหมายธนาคารและการเงิน
๓(๓-๐-๖)
EGIT 634 Banking and Financial Law
วศกส ๖๓๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านกลยุทธ์สาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
๓(๓-๐-๖)
EGIT 635 Strategies Human Resource Management for Digital Business
วศกส ๖๓๖ กลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 636 Business Strategies for Customer Relationship Management
วศกส ๖๓๗ การสารวจด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 637 Information Technology Management Survey
วศกส ๖๓๘ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 638 Selected Topics in Information Technology Management

๑๒
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานด้านสุขภาพ
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วศกส ๖๕๐ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 650 Healthcare Information Technology Management
วศกส ๖๕๑ ความมัน่ คงและความเป็นส่วนตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
ด้านงานสุขภาพ
EGIT 651 Security and Privacy in Healthcare Information Technology
วศกส ๖๕๒ การจัดการทางสารสนเทศศาสตร์การแพทย์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 652 Management in Medical Informatics
วศกส ๖๕๓ การจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 653 Knowledge Management in Health Service System
วศกส ๖๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการประกันสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 654 Information Technology for Health Insurance
วศกส ๖๕๕ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 655 Selected Topics in Health Information Management
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้
จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ต้องได้รั บความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการหรือกรรมการบริหารหลักสูตร
(๕) วิทยานิพนธ์
แบบ ๑
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
EGIT 898 Dissertation
แบบ ๒
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
EGIT 699 Dissertation
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
EGIT 799 Dissertation

๔๘(๐-๑๔๔-๐)

๓๖(๐-๑๐๘-๐)
๔๘(๐-๑๔๔-๐)

๑๓
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๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์)
หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยในกลุ่มประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
(๑) ธุร กิจ อัจ ฉริย ะและระบบสนับ สนุน การตัดสิ น ใจ (Business Intelligence and
Decision Support System)
(๒) กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผน (IT Strategy and Planning)
(๓) ระบบวิสาหกิจ ห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ และการจัดการความรู้ (Enterprise Systems: Supply Chain, ERP, CRM and KM)
(๔) การทาเหมืองข้อมูล ข้อความ เว็บ (Data, Text and Web Mining)
(๕) การจัดการความมั่นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Management)
(๖) การจั ด การการใช้ บ ริ ก ารภายนอกและผู้ ข ายด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT
Outsourcing and Vender Management)
(๗) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Management)
(๘) การจัดการเครือข่าย (Network Management)
(๙) การตรวจสอบ และการจัดการความเสี่ยง (Auditing and Risk Management)
(๑๐) ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business and E-Commerce)
(๑๑) สื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Multimedia and Computer Graphics)
(๑๒) ชีว สารสนเทศศาสตร์และสารสนเทศด้านงานสุ ขภาพ (Bioinformatics and
Health Informatics)
(๑๓) ระบบภู มิ ส ารสนเทศและการรับ รู้จ ากระยะไกล (Geographic Information
System and Remote Sensing)
(๑๔) เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics)
(๑๕) เทคโนโลยีสารสนเทศงานด้านสุขภาพ (Healthcare IT)
๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา
ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วศ (EG) หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
กส (IT) หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๖xx ๗xx และ ๘xx แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

๑๔

มคอ.๒

๓.๑.๖ แผนการศึกษา
แบบ ๑.๑
ชั้นปี
๑

๒
๓

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

วศกส ๖๐๐ สถิติสาหรับการจัดการเทคโนโลยี
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
สารสนเทศขั้นสูง*
๓(๓-๐-๖)
วศกส ๖๐๑ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ*
๓(๓-๐-๖)
(*ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ไม่นับหน่วยกิต)
สอบวัดคุณสมบัติ
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
๙(๐-๒๗-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
๙(๐-๒๗-๐) วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
รวม ๙ หน่วยกิต
รวม ๙ หน่วยกิต
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
๙(๐-๒๗-๐) วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
รวม ๙ หน่วยกิต
รวม ๓ หน่วยกิต

๙(๐-๒๗-๐)

๙(๐-๒๗-๐)
๓(๐-๙-๐)

แบบ ๒.๑
ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

๑

วศกส ๖๐๐ สถิติสาหรับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูง*
๓(๓-๐-๖)
วศกส ๖๐๑ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ*
๓(๓-๐-๖)
(*ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ไม่นับหน่วยกิต)
วศกส ๖๑๐ การจัดการโครงการเทคโนโลยี ๓(๓-๐-๖)
สารสนเทศขั้นสูง
วศกส ๖๑๑ กรอบการทางานขององค์กร ๓(๓-๐-๖)
และนโยบายขั้นสูง
วศกส ๖๑๒ สัมมนาและวิธีวิจัยทางการ ๓(๓-๐-๖)
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
รวม ๑๒ หน่วยกิต
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๙(๐-๒๗-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
๖(๐-๑๘-๐)
รวม ๖ หน่วยกิต

๒
๓

ภาคเรียนที่ ๒
สอบวัดคุณสมบัติ
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์

รวม ๙ หน่วยกิต
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม ๙ หน่วยกิต
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม ๓ หน่วยกิต

๙(๐-๒๗-๐)

๙(๐-๒๗-๐)
๓(๐-๙-๐)

๑๕

มคอ.๒

แบบ ๒.๒
ชั้นปี

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

๑

วศกส ๖๐๐ สถิติสาหรับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูง*
๓(๓-๐-๖)
วศกส ๖๐๑ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ*
๓(๓-๐-๖)
(*ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ไม่นับหน่วยกิต)
วศกส ๖๑๐ การจัดการโครงการเทคโนโลยี ๓(๓-๐-๖)
สารสนเทศขั้นสูง
วศกส ๖๑๑ กรอบการทางานขององค์กร ๓(๓-๐-๖)
และนโยบายขั้นสูง
วศกส ๖๑๒ สัมมนาและวิธีวิจัยทางการ ๓(๓-๐-๖)
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
รวม ๑๒ หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
๘(๐-๓๒-๐)
รวม ๘ หน่วยกิต

วศกส ๖๑๓ มาตรฐานขององค์การ
๓(๓-๐-๖)
ระหว่างประเทศสาหรับการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกส ๖๑๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับ ๓(๓-๐-๖)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือก
๖ หน่วยกิต

๒

๓
๔

รวม ๑๒ หน่วยกิต
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม ๘ หน่วยกิต
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม ๘ หน่วยกิต
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
รวม ๘ หน่วยกิต

๘(๐-๓๒-๐)

๘(๐-๓๒-๐)
๘(๐-๓๒-๐)

๓.๑.๗ คาอธิบายรายวิชา
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑. x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุภาภรณ์ เกียรติสิน

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

สังกัด

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
คอมพิวเตอร์)
จัดการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ธนบุรี : ๒๕๕๐
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๒

๑๖
ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล

๒.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อดิศร ลีลาสันติธรรม

๓.

x xxxx xxxxx xxx
อาจารย์ ดร.ชนัฏฐา จันสุทธิรางกูร

๔.

x xxxx xxxxx xxx
อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชืน่

๕.

x xxxx xxxxx xxx
อาจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๓๘
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๘
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๓๙
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ : ๒๕๕๔
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม : ๒๕๔๔
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๐
วท.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๓
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๓๙
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๕๖
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖

มคอ.๒
สังกัด

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗

มคอ.๒

๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
๑. x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บันลือ เอมะรุจิ

๒.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

๓.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วเรศรา วีระวัฒน์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D.(Environmental Systems
Engineering)
University of Regina,
Canada : ๒๕๔๑
M.Sc. (Forest Engineering)
University of New Brunswick,
Canada : ๒๕๓๔
M.Sc.(Geomorphological Surveys)
International Institute for
Aerospace Surveys and Earth
Sciences,
Netherlands : ๒๕๒๘
Post-graduate Diploma
(Geomorphology)
International Institute for
Aerospace Surveys and Earth
Science, Netherlands : ๒๕๒๔
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๑๗
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Texus,
Arlington : ๒๕๕๑
M.S. (Electrical Engineering)
University of Texus,
Arlington : ๒๕๔๗
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๓
Ph.D. (Industrial Engineering)
University of Minnesota: ๒๕๔๖
M.Eng. (Industrial Engineering)
Georgia Institute of Technology,
USA. : ๒๕๓๙
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

สังกัด
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๘
ลาดับ

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล

๔.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.
สุรทศ ไตรติลานันท์

๕.

x xxxx xxxxx xxx
อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล

๖.

x xxxx xxxxx xxx

อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
Ph.D. (Information Technology)
Queensland University,
Australia : ๒๕๕๑
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๔๔
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑
Ph.D. (Computer Engineering )
University of Alabama,
USA. : ๒๕๔๖
M.S. (Computer Engineering )
University of Alabama,
USA. : ๒๕๔๑
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี : ๒๕๓๖

Ph.D. (Hospitality and Tourism
Management)
University of Strathclyde ,
UK: ๒๕๕๒
M.A. (Hospitality Management)
University of Birmingham,
UK: ๒๕๔๑
ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว),
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๗
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สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ

๑๙

มคอ.๒

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ลาดับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล
๑. Professor Dr. Manfred Glesner

๒.

x xxxx xxxxx xxx
ศาสตราจารย์ นพ.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

๓.

x xxxx xxxxx xxx
รองศาตราจารย์ ดร.
ครรชิต มาลัยวงษ์

๔.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.
มนตรี วิบูลย์รัตน์

๕.

x xxxx xxxxx xxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศุภกร กังพิศดาร

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
Diploma degree Elektrontechnik
und Informationastechnik
Saarland University,
Saarbrücken, Germany: 1969
Doktor of Ingenieurs (Dr.-Ing)
Elektrontechnik und
Informationastechnik
Saarland University,
Saarbrücken, Germany: 1975
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
วท.ม. (การแพทย์คลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: ๒๕๒๐
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย: ๒๕๑๐
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๐๗
ปร.ด. (การจัดการคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ๒๕๕๑
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ๒๕๔๖
วท.บ. (คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
ประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๓๘
Ph.D. (Computer Science and
Software Engineering)
Monash University ประเทศ
ออสเตรเลีย : ๒๕๔๘

สังกัด
Technical University of
Darmstadt, Germany

สมาคมวิจัยวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ไทย

ราชบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยแทคโนโลยี
มหานคร

๒๐
ลาดับ

๖.

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
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สังกัด

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี : ๒๕๔๕
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๑
x xxxx xxxxx xxx
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง
อาจารย์ ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต: ๒๕๕๐ จากัด
M.Sc. (Administration)
Boston University, USA. : ๒๕๓๔
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี : ๒๕๓๒

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม -ไม่มี๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
๕.๑ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
ข้อกาหนดในการทาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ ๓.๑.๔ โดยต้อง
นาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๒) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) สอบเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย (Progress Report)
อย่ า งน้ อ ยเทอมละ ๑ ครั้ ง และสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ (Dissertation Defense) ต่ อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
๓) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ร่ วม (ถ้ามี) และอาจารย์และ/หรือผู้ เชี่ยวชาญอีกไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยต้องเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน
๔) วิทยานิพนธ์ที่เสนอต้องแสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ไม่ซ้าซ้อนกับงานที่เคยมีมาแล้ว มี
ความคิดริเริ่ม เป็นประเด็นใหม่ หรือมีการวิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ มีคุณค่าเชิงวิชาการ และเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ
๕) นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีผู้พิจารณาผลงานตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จานวนไม่ต่ากว่า ๑ บทความ

๒๑
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๕.๑.๑ คาอธิบายโดยย่อ
การก าหนดโครงร่ า งการวิ จั ย การด าเนิ น การวิ จั ย การประเมิ น และการวิ จ ารณ์
ผลการวิจัย การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การเรียบเรียงผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
๕.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑) สามารถวางแผนดาเนินการทาวิทยานิพนธ์ตามหลักการและทฤษฎีได้ด้วยตนเอง
๒) ความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
๓) การใช้ เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย และการพั ฒ นาโปรแกรมอย่ า งมี จ รรยาบรรณ ของ
นักสารสนเทศ
๕.๑.๓ ช่วงเวลา
แบบ ๑.๑ ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท เริ่ม ท าวิท ยานิ พ นธ์ในภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป
แบบ ๒.๑ ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท เริ่ม ท าวิท ยานิ พ นธ์ในภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป
แบบ ๒.๒ ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี เริ่ม ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ในภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป
๕.๑.๔ จานวนหน่วยกิต
แบบ ๑.๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาหรับผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ต้องทาวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ต้องทาวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ต้องทาวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต
๕.๑.๕ การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงและคณาจารย์ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างเหมาะสมกับแขนง
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์แต่ละด้าน พร้อมทั้งจัดการบันทึกการให้คาปรึกษาและติดตามความคืบหน้า
ของการทาวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง
๕.๑.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ที่เข้ารับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาในแต่ละครั้ง โดยให้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และ
ประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินผลจนกระทั่งเสร็จ
สิ้นกระบวนการนาเสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน

๒๒
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิง
๑) ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดในการเรียนการสอนลักษณะ
ยุทธศาสตร์
ของ Problem Based Learning
๒) สนับสนุนให้นักศึกษาจัดสัมมนาทางการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการทาวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ต่อสาธารณะในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับวิชาชีพของตนเองได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล

๑) สนันสนุนให้นักศึกษาได้ทางานวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ ผ่านทางทุน Research Assistantship
๒) สนับสนุนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหากับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่
๓) จัดและสนับสนุนการอบรม วิจัย ด้านบริการ
วิชาการทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔) สนับสนุนทุนสาหรับนักศึกษาที่นาเสนอผลงานใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
๑) ผู้สอนสอดแทรกธรรมาภิบาลไว้ในเนื้อหารายวิชา
๒) สนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีจริยธรรมของนักสารสนเทศ ๑.๑ กรณีศึกษา
๑.๑ ผลงานไม่ขัดต่อคุณธรรม
๑.๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
๑.๒ การมอบหมายงาน
และจริยธรรม
มอบหมายได้อย่างครบถ้วน
๑.๓ การนาเสนอผลงาน
๑.๒ พฤติกรรมการแสดงออกใน
๑.๓ สามารถจัดการกับปัญหาที่
๑.๔ อภิปรายกลุ่ม
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
๑.๓ ความถูกต้องของเนื้อหา
สารสนเทศโดยอยู่บนพื้นฐาน
สาระของผลงานและการ
คุณธรรมและจริยธรรม
อ้างอิง
๑.๔ มีคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี
๑.๔ การอ้างอิงผลงานอย่าง
สารสนเทศหรือมีความซื่อสัตย์
ถูกต้องไม่มีการลอกผลงาน
ทางวิชาการ ไม่ลอกผลงานของ
ผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา

๒๓
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน

๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจครอบคลุม ๒.๑ บรรยาย
เนื้อหาสาระในสาขาวิชาการ
๒.๒ กรณีศึกษา
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๓ การมอบหมายงาน
๒.๒ สามารถกาหนดแนวทางพัฒนา ๒.๔ การนาเสนอผลงาน
นวัตกรรม บูรณาการและ
๒.๕ อภิปรายกลุ่ม
ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ๒.๖ การศึกษาดูงาน
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข ๒.๗ สัมมนา
ปัญหา
๒.๓ สามารถสืบค้น รวบรวม
นาเสนอความรู้ ความคิดเห็น
หรือข้อค้นพบเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
วิธีการวิจัยได้ถูกต้อง
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ประเด็น
๓.๑ บรรยาย
ปัญหาด้านเทคโนโลยี
๓.๒ กรณีศึกษา
สารสนเทศ
๓.๓ การมอบหมายงาน
๓.๒ สามารถสังเคราะห์ความรู้
๓.๔ การนาเสนอผลงาน
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป ๓.๕ อภิปรายกลุ่ม
อย่างเหมาะสม
๓.๖ สัมมนา
๓.๓ สามารถเสนอแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความรับผิดชอบในการ
๔.๑ กรณีศึกษา
ดาเนินงานต่างๆ
๔.๒ การมอบหมายงาน
๔.๒ สามารถแสดงความเป็นผู้นา
๔.๓ การนาเสนอผลงาน
และผู้ตามที่ดี
๔.๔ อภิปรายกลุ่ม
๔.๓ สามารถทางานกลุ่มได้สาเร็จ ๔.๕ กิจกรรมกลุ่ม

๒.๑ การสอบกลางภาค
๒.๒ การสอบปลายภาค
๒.๓ การตอบคาถามในชั้นเรียน
๒.๔ คุณภาพของผลงาน
๒.๕ การนาเสนอผลงาน
๒.๖ การเขียนรายงาน

๓.๑ การสอบกลางภาค
๓.๒ การสอบปลายภาค
๓.๒ การตอบคาถามในชั้นเรียน
๓.๓ คุณภาพของผลงาน
๓.๔ การนาเสนอผลงาน
๓.๕ การเขียนรายงาน

๔.๑ การส่งงานตรงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
๔.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียนคุณภาพของงาน
๔.๓ การยอมรับจากกลุ่ม
๔.๔ พฤติกรรมในการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้นาและผู้ตาม
๔.๕ ผลสาเร็จของงานตาม
บทบาทในกลุ่ม

๒๔
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติ ๕.๑ การสืบค้นข้อมูลผ่าน
๕.๑ คุณภาพของวิธีการที่ใช้ใน
และสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การคัดกรองข้อมูลทางสถิติ
ประเด็นปัญหาต่างๆ
๕.๒ การมอบหมายงานและ
และสารสนเทศ
๕.๒ สามารถสื่อสารอย่างมี
การนาเสนอผลงาน
๕.๒ เทคนิคที่ใช้ในการคัดกรอง
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
๕.๓ การฝึกปฏิบัติ
ข้อมูล
สารสนเทศที่เหมาะสมกับกลุ่ม ๕.๔ อภิปรายกลุ่ม
๕.๓ คุณภาพของข้อมูลที่ได้คัด
บุคคลและชุมชน
กรองความถูกต้องของ
เนื้อหาสาระที่คัดกรอง
๕.๔ ความเข้าใจของผู้รับข้อมูล
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรีย นรู้ แต่ล ะรายวิช าโดยพิ จารณาจากการสอบประมวลความรู้ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด
(ร้อยละ ๘๐ ของแต่ละหมวดวิชา) และพิจารณาจากการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาเร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ แบบ ๑.๑
๓.๑.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๓.๑.๒ ต้องทาวิทยานิ พนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และอาจศึกษารายวิชาเพิ่ มเติมตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต
๓.๑.๓ สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๔ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

๒๕
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๓.๑.๕ ต้องเสนอวิทยานิ พ นธ์ และสอบวิท ยานิ พนธ์ ผ่ านตามข้ อบังคั บมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๖ ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือได้รับการตอบรับลงพิมพ์ ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๒ แบบ ๒.๑
๓.๒.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๓.๒.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒
หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๔๘ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๒.๓ สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓.๒.๕ ต้องเสนอวิทยานิ พ นธ์ และสอบวิท ยานิ พนธ์ ผ่ านตามข้ อบังคั บมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๖ ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือได้รับการตอบรับลงพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๓ แบบ ๒.๒
๓.๓.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
๓.๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔
หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๓.๓.๓ สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๓.๔ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
๓.๓.๕ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๖ ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือได้รับการตอบรับลงพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรฯ ได้มีแนวทางในการปฐมนิเทศ และ หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่ ดังนี้
๑.๑ มีการจัดประชุมหลักสูตรเพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดทราบ
และอธิบายชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมด รวมทั้งมอบหมายภาระงานสอนให้กับ
อาจารย์ใหม่รับผิดชอบ
๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่เพื่อช่วยดูแลและแนะนาเกี่ยวกับวิธีการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบ

๒๖
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๑.๓ การส่งอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้
โครงการพัฒ นาอาจารย์มหาวิทยาลั ยมหิดล (Young Staff) และโครงการสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย (Talent
Management)
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ การด าเนิ น การตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายใต้
โครงการพัฒ นาอาจารย์มหาวิทยาลั ยมหิดล (Young Staff) และโครงการสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย (Talent
Management) เพื่ อให้ คณาจารย์ ในหลั กสู ตรฯ ที่ เข้ารับการอบรมได้ ทราบถึงวิธีการและรูป แบบการ
จัดการเรียนการสอน การเตรียมแผนการสอน การวัดและประเมินผลการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา และแผนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๒ การสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรฯได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
เช่น การจัดทาแผนสอน การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน
การสัมมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ การดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการให้กับอาจารย์ เช่น
หลักการเขียนตารา หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย
๒.๒.๒ การส่งเสริมให้อาจารย์เสนอโครงการขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองในสายวิชาที่สนใจ
๒.๒.๓ การดาเนินการตามนโยบายของคณะฯ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ร่ว มกัน ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและนอกหลั กสู ตรฯ รวมถึงบุคลากรในคณะฯ เพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ
๒.๒.๔ การส่งอาจารย์ให้ เข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ด้านต่างๆ ที่สนใจ
๒.๒.๕ การส่งอาจารย์เข้าอบรมและสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อนาความรู้ทาง
วิชาชีพมาประยุกต์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการกาหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทาประมวลการ
สอนทุ ก รายวิ ช า มี ก ารจั ด ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช า มี ก ารก าหนดแผนงานและ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์
๑.๒ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งตามนโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษาและผลการสอนของอาจารย์
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๑.๓ ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.๔ มีการประเมิน และทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ห ลักสูตรมีการพัฒ นาอย่ างต่อเนื่องในทุก ๓-๕ ปี
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อการจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
สนับสนุ นการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสายสนับสนุน
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ มีห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาตามหลักสูตร
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสานักหอสมุดที่มีบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการตรวจค้น
เอกสารวิชาการ ด้วยคอมพิวเตอร์ Network CD-ROM และ Internet ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารวิชาการ
จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรฯ ได้จัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวบรวม
เอกสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ มีห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั้ งของหลั ก สู ต รฯ และมหาวิท ยาลั ย ให้ นั กศึก ษาค้น คว้าข้อ มู ล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และมีห้องพักนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนและทากิจกรรมกลุ่มต่างๆ ร่วมกัน
๒.๒.๓ มีห้องเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เพียงพอสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักศึกษา
๒.๒.๔ มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษาและมีการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง โดยมีการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หา
ความต้ อ งการในการใช้ ตารา หนั งสื อ อ้ างอิ ง เอกสารหรือ อุ ป กรณ์ ก ารเรีย นการสอนอื่น ๆ รวมทั้ งสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
และสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
หลักสูตรฯ มีกระบวนการสารวจความเพียงพอของหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การเรียน
การสอนตลอดจนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่จาเป็น โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินจากแบบสารวจความพึงพอใจและความต้องการหนังสือ ตารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนของนั กศึ ก ษาและคณาจารย์ ต่ อ ทรัพ ยากรต่ างๆในแต่ ล ะด้ าน และน ามาปรับ ปรุงและพั ฒ นาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์
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๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
คณะฯ มีการดาเนินการเพื่อรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์
จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะจากการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่
สอดคล้องกับ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ บัณฑิ ตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชา รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมหลั กสู ตรทุกเดือนเพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ย นความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเพื่อทบทวน ติดตามคุณภาพหลักสูตร และ
นาข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความชานาญของคณาจารย์ประจา เพื่อให้
นั กศึ กษาได้รั บ ความรู้จ ากผู้ มี ป ระสบการณ์ เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎี และการปฏิ บั ติ และนาเสนอต่ อ
ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกั บระเบียบการสรรหาพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มี การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ในการส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตาแหน่ง
งานนั้ น ๆ เช่ น การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่ เลี้ ย ง (Mentoring) การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร
(Knowledge Management) หรื อ การส่ ง ไปอบรม ณ หน่ ว ยงานภายนอกที่ จั ด อบรมในเรื่ อ งนั้ น
โดยเฉพาะ (Public Training)
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ หลักสูตรฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาทางวิชาการ แผนการเรียนการ
สอนในหลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน
๕.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่แนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน
การเรียนการสอนและ หรือการให้คาแนะนาในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา
๕.๑.๓ จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โอกาสไปดู ง าน การเสนอผลงานในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้น าผลงานที่พัฒ นาขึ้นมานาเสนอต่อสาธารณะ อีกทั้งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่มีการ
พัฒนาอย่างทันสมัย

มคอ.๒

๒๙

๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิช าการหรืออื่นๆ มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้
โดยตรง ทั้งในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ดาเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๖.๑ มีการประเมินผลความสาเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ภาคการศึกษา และวิจัย
๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพดุษฎีบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัว ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้
ดุษฎีบัณฑิต เพื่อดูระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่
มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม





ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. มีรายละเอียดของวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อย ร้อยละ ๒๕
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน และวิจัย
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๓๐
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายดุษฎีบัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อดุษฎี
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐

ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒















หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใช้ในการประเมินเบื้องต้นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หาก
พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณาจาก ทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา โดยการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ประกอบด้วยนักศึกษา ดุษฎีบัณฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิต ว่าดุษฎีบัณฑิต มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังมีจุดที่ต้องพัฒนาในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา

๓๑

มคอ.๒

๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัช นี ด้านมาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๓ ปี และมีการประเมินเพื่ อพัฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ผลสารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิช าเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กาหนดให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ทางการบริห ารจัดการเทคโนโลยี ตามแผนเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารแห่ งชาติ เพื่อศึกษา
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการเติ บ โตของเทคโนโลยี แสดงการปรั บ ปรุ งดั ช นี ด้ านมาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยทุก ๓ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี โดย
พิ จ ารณาถึ งจ านวนดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จการศึ กษา ความพึ งพอใจของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ความคิ ดเห็ น ของ
นายจ้างดุษฎีบัณฑิต การมีงานทาของดุษฎีบัณฑิต
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
(๑) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๐๐ สถิติสาหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
EGIT 600 Advanced Statistics for Information Technology Management
สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ สหสั ม พั น ธ์ แ ยกส่ ว น สหสั ม พั น ธ์ ค าโนนิ ค อล การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณ การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม จริยธรรมนักสารสนเทศ
Multiple correlation; partial correlation; canonical correlation; analysis of
covariance; multiple regression; factor analysis; multivariate analysis of variance;
discriminant analysis testing; ethics of information professionals
วศกส ๖๐๑ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 601 Information Technology Management
การทางานพื้นฐานของการจัดการ สตาฟต์ องค์กร การเงินและการควบคุม การทางาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน การพัฒ นาซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผ น
ระบบเครือข่าย และการสนับสนุนการด้านเทคนิค จริยธรรมนักสารสนเทศ
Management basic functions staffing, organizing, budgeting and control;
unique IT fucntions software development, change management, network planning and
technical support; etihics of information professionals
(๒) หมวดวิชาบังคับ
วศกส ๖๑๐ การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
EGIT 610 Advanced Information Technology Project Management
การจั ดการโครงการ การวางแผนโครงการ การดาเนินงานและจัดลาดับโครงการ การ
วางแผนและการจัดงานย่อย การจัดตารางความรับผิดชอบ การจัดการและสร้างทีมโครงการ การติดตาม
และควบคุมโครงการ การควบคุมคุณภาพโครงการ การประเมินและปิ ดโครงการ การบริหารความเสี่ยง
ของโครงการ และจริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Project Management; projects planning; projects scheduling; work
breakdown structure; linear responsibility matrix; projects team management; projects
monitoring and control; quality control; projects evaluation and termination; risk
management; ethics of information professionals
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๑๑ กรอบการทางานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
EGIT 611 Advanced Enterprise Framework and Policy
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร รู ป แบบการท างาน กระบวนการทางธุ ร กิ จ วั ต ถุ ท างธุ ร กิ จ
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ สถาปั ตยกรรมแอปพลิเคชั่น สถาปัตยกรรมข้อมูล สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
กรอบสถาปัตยกรรม มุมมอง รูปแบบข้อตกลง รูปแบบการกากับดูแลและนโยบาย และจริยธรรมวิชาชีพ
สารสนเทศ
Enterprise architecture; operation model; business processes; business
objects; business architecture; application architecture; data architecture; technologies
architecture; EA framework; viewpoints; engagement model; governance model and
policy; ethics of information professionals
วศกส ๖๑๒ สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 612 Seminar and Research Methods in Information Technology Management
ปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
เก็บข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รายงานการวิจัย การค้นหาสารสนเทศ การสรุป
ประเด็นสาคัญ การจัดลาดับเนื้อหา การสร้างสื่อเพื่อการนาเสนอ การนาเสนอทางวิชาการและการตีพิมพ์
งานวิจัย การสร้างบุคลิกภาพ จรรยาบรรณการวิจัย
Research problems; literature review; research objectives; research design;
data collection; advanced data processing and analysis; research report; searching
information; conclusion of important issue; arranging contents; creating media for
presentation, academic presentation and research publication; building personality;
research ethics
วศกส ๖๑๓ มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศสาหรับการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
EGIT 613 International Standardization of Organization Information
Technology Management
หลักการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโครงการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการโครงการ การจัดการโครงการรวม การจัดการเวลา การจัดการ
งบประมาณ การจัดการคุณภาพ การจัดการบุคลากร การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง การ
จัดหา จริยธรรมนักสารสนเทศ
Principles of project management; project management and information
technology context; project management processes; project integration management;
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project time management; project cost management; project quality management;
project human management; project communication management; project risk
management; project procurement management; ethics of information professionals
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๑๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 614 Strategies Management for Information Technology
แนวคิดและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิ ภาพ การ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อุตสาหกรรมและคู่แข่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณการกลยุทธ์ตามหน้าที่ทางธุรกิจ การนากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ จริยธรรมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมนักสารสนเทศ
Concepts and processes in strategy development; characteristics of efficient
strategy; analysis of business environment; industry and competitors; business strategy
for competitive advantage; concepts in strategic management; Integration between
strategy business functions; strategy implementation in organization; ethics and business
strategy; strategic information systems; ethics of information professionals
(๓) หมวดวิชาเลือก
กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกส ๖๓๐ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฎิบัติตามเกณฑ์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 630 Governance, Risk and Compliance
การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลั ก การจี อ าร์ ซี การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ร
โครงสร้างองค์ก รของจีอาร์ซี การประเมินความเสี่ ยง การป้องกัน ตรวจสอบ ตอบสนองกับเหตุการณ์
ผิดปรกติต่อธุรกิจ การเฝ้ าระวังและปรับปรุง ความสามารถในการดาเนินการจีอาร์ซี การจัดการข้อมูล
เอกสาร และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับจีอาร์ซี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพิ่มความสามารถ
และสื่อสารจีอาร์ซี จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
GRC principles for driving business, Analysis of business context
environment; GRC organization structure, risk assessment, preventing; detecting and
responding to business adverse events; monitoring and improvement of GRC capability
and performance, managing information; documentation and communication associated
with GRC; enabling GRC capability using information technology and communication;
ethics of information professionals
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๓๑ การควบคุมภายใน
๓(๓-๐-๖)
EGIT 631 Internal Control
วิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมกระบวนการต่างๆ ขององค์กร การประสานกับ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมงานในการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมกระบวนการ การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดการความเสี่ยง ต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดั งกล่าว เข้าใจความแตกต่าง
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ของรูปแบบวิธีการประเมิน ตนเอง ประยุกต์ ความรู้เพื่อการดาเนินการที่ส อดคล้องกับกฏระเบียบและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Methods of enterprise risk assessment and internal process control;
collaboration with operating managers and work team in the assessment of risks and
controls; clarify business objectives and identify and deal with the risks to achieving
those objectives; understanding the different formats of facilitated and survey-base self
assessment; able to apply the knowledge to make the business comply with related
laws and regulatory; ethics of information professionals
วศกส ๖๓๒ เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล
๓(๓-๐-๖)
EGIT 632 Digital Economy
ความหมายของเศรษฐกิจเชิงดิจิทัล องค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล การค้าเชิงดิจิทัล การ
เปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการบริโภค จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Digital economy meaning; digital knowledge economy; digital commerce;
digital transformation; digital technology for consumption; ethcis of information
professionals
วศกส ๖๓๓ เหมืองข้อมูลสาหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 633 Data Mining for Business and Economics
การทาเหมืองข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ขนาดใหญ่
การให้ บ ริการด้านธุรกิจ อัจ ฉิย ะในบริบ ทของของการตลาดเชิงดิจิทัล และการโฆษณาเชิงคานวณ การ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์การบริการ การทาแบบจาลองขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ แนวโน้มด้าน
เหมืองข้อมูลในด้านเศรษฐศาสตร์ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Data mining and big financial and economical data analytics; an intelligent
business services context such as digital marketing and computational advertising,
financial analytics, service analytics; advance economic modeling; data mining trends in
economical sectors; ethics of information professionals
วศกส ๖๓๔ กฎหมายธนาคารและการเงิน
๓(๓-๐-๖)
EGIT 634 Banking and Financial Law
การส่ ง โอนเงิ น และกลไกทางกฎหมาย เครื่ อ งมื อ การต่ อ รอง กฎหมายธนาคาร
อิเล็คทรอนิคส์ กรอบกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ การปฏิรูปธนาคาร กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ทาง
การเงินระดับประเทศ วิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลก จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Money transmission and its legal mechanism; negotiable instruments;
electronics banking law; legal framework of the recapitalisation process; banking reforms;
case studies in local financial crisis; global financial crisis; ethics of information
professionals
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๓๕ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านกลยุทธ์สาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
๓(๓-๐-๖)
EGIT 635 Strategies Human Resource Management for Digital Business
ปั จ จั ย ด้านบุ คคลส าหรับ ธุรกิ จยุคดิ จิทั ล คณะทางานและการอบรม ระบบการจัด การ
ผลประโยชน์ และศักยภาพกฎหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความสัมพันธ์ การจัดการอานาจ
ต่อรอง การสร้างและจั ดการการท างานร่วมกัน คุณ ธรรมและความเป็ นผู้ นาในบริบ ทของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจยุคดิจิทัล
People factor in digital business; staffing and training; benefits and
performance management systems; human resources law; relationship management;
collective bargaining; managing and building teams; ethics and leadership for digital
business
วศกส ๖๓๖ กลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 636 Business Strategies for Customer Relationship Management
พื้นฐานและกรณีศึกษาสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการพลิกแพลงข้อมูลลูกค้า
การสารวจตรวจค้นข้อมูลลูกค้า และการสร้างแบบจาลองข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Foundation and case study in customer relationship management (CRM);
applications in CRM; customer data manipulation, exploration, and modeling; other new
customer relationship management technologies; ethics of information professionals
วศกส ๖๓๗ การสารวจด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 637 Information Technology Management Survey
การวิจั ย เชิงส ารวจ การตั้งโจทย์ปัญ หาการวิจัยเชิงส ารวจ กระบวนการวิจัยเชิงสารวจ
รูปแบบโมเดลการวิจัยเชิงสารวจ การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยเชิงสารวจ จริยธรรมนักสารสนเทศ
Survey research; problems of survey research; methodologies of survey
research; model patterns of survey research; analysis and evaluation of survey research;
ethics of information professionals
วศกส ๖๓๘ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 638 Selected Topics in Information Technology Management
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบั น หั วข้อพิเศษ ความก้าวหน้าในด้านการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Timely interested course; specialized areas; the profession of information
technology management
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กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานด้านสุขภาพ
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๕๐ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 650 Healthcare Information Technology Management
หลักการการให้บริการด้านงานสุขภาพ มาตรฐานและการกากับดูแล โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างเวชระเบียน การจัดเก็บและการใช้งาน เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
สารสนเทศทางการแพทย์ สถิติทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารทางการแพทย์ หลักการจัดการ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Healthcare delivery fundamentals; accreditation and regulation; information
technology infrastructure; healthcare records, organization, storage and management of
health records; electronic health records; health information systems; health statistics,
research and quality improvement; information systems for managerial support;
principles of management; ethics of information professionals
วศกส ๖๕๑ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
ด้านงานสุขภาพ
EGIT 651 Security and Privacy in Healthcare Information Technology
ลักษณะขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพ ชนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้และ
การไหลของข้อมูลในระบบ มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการความเสี่ยง สารสนเทศของ
ข้อมูลด้านสุขภาพ และสามารถประยุกค์ใช้ทฤษฎีในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อ มูล ในการป้ องกัน ข้อ มู ล ได้ อย่ างเหมาะสมและตรงตามระดั บ ความต้ องการ จริย ธรรมวิช าชี พ
สารสนเทศ
The diversity of the healthcare industry; the types of information
technologies and their data flows; related law and regulatory; healthcare information risk
management; able to apply information security and privacy principles to suitable
protect healthcare information in different levels; ethics of information professionals
วศกส ๖๕๒ การจัดการทางสารสนเทศศาสตร์การแพทย์
๓(๓-๐-๖)
EGIT 652 Management in Medical Informatics
การจัดการสารสนเทศทางการแพทย์ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ใน
องค์กรทางการแพทย์ เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร ระบบ
สารสนเทศในการตั ด สิน ใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
จริยธรรมนักสารสนเทศ
Management in medical informatics; structure of Management in medical
informatics; organizational foundations of information systems; technical foundations of
information systems; management and organizational support systems; information system
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in decision making; planning of information systems; management information system
development; ethics of information professionals

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๕๓ การจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 653 Knowledge Management in Health Service System
การจั ดการความรู้ ความแตกต่างระหว่างความรู้ ข่าวสาร และข้อมูล บุ คลากรในการ
จัดการความรู้ ทฤษฎีที่สาคัญและองค์ประกอบของการเรียนรู้ในระบบบริการสุขภาพ ความรู้ในงานบริการ
สุขภาพ วัฒนธรรมองค์กรและการสร้างจิตอาสา พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการความรู้ การประเมินองค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนการจัดการความรู้ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Knowledge management, differentiation between knowledge information
and data; personals in managing knowledge; critical knowledge management theories;
dimensions and factors in learning regarding the issues of the health service system;
knowledge circulation in the health service system; organizational culture and the
willing to share knowledge, knowledge for health service personals; IT in
knowledge management; learning organization’s assessment; knowledge management
planning; ethics of information professionals
วศกส ๖๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการประกันสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 654 Information Technology for Health Insurance
สารสนเทศประกั น สุ ขภาพในประเทศไทยและประเทศกลุ่ ม อาเซี ยน แนวคิด พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศประกันสุขภาพ/แผนผลประโยชน์ของภาคเอกชนและภาครัฐ เทคนิคการจัดการการ
ดูแลประชากรการจ่ายเงิน ผู้ให้บริการ การบูรณาการเชิงองค์กร คุณภาพและการตรวจสอบได้ การ
จากัดค่าใช้จ่ายและนโยบายสาธารณะ อนาคตของสารสนเทศประกันสุขภาพ ความอ่อนไหวของผู้จัดการ
ดู แ ลสุ ข ภาพต่ อ การรั ก ษาการเงิ น และการจั ด การ การประยุ ก ต์ แ นวทางที่ ห ลากหลายกั บ แผนและ
สารสนเทศประกันสุขภาพ จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ
Health insurance IT in Thailand and Asean countries; basic concepts
pertaining to private and public sector health insurance IT/benefit plans;
population care management techniques; provider payment; organizational
integration; quality and accountability; cost –containment; and public policy; future
of health insurance IT; sensitizing healthcare administrators to the clinical; financial
and administrative; implications of various approaches to health plans and insurance IT;
ethics of information professionals
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศกส ๖๕๕ เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ
๓(๓-๐-๖)
EGIT 655 Selected Topics in Health Information Management
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบั น หั วข้อพิเศษ ความก้าวหน้าในด้านการ
จัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ
Timely interested course; specialized areas; the profession of health
information management
(๔) วิทยานิพนธ์
วศกส ๘๙๘ วิทยานิพนธ์
EGIT 898 Dissertation
วศกส ๖๙๙ วิทยานิพนธ์
EGIT 699 Dissertation
วศกส ๗๙๙ วิทยานิพนธ์
EGIT 799 Dissertation

๔๘(๐-๑๔๔-๐)
๓๖(๐-๑๐๘-๐)
๔๘(๐-๑๔๔-๐)

การก าหนดหั ว ข้ อ วิ จั ย ทางการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การด าเนิ น การการวิ จั ย
จริยธรรม การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การวิจารณ์ การเรียบเรียง
งานวิจัย การนาเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็น
มาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Identifying information technology system research proposal; conducting
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