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จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

ลําดับที ่ หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตรที่เสนอ  
(หน่วยกิต) 
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หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า 
1.1 วิชาบังคับ    
1.2 วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า      
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
2.1 วิทยานิพนธ์           ไม่น้อยกว่า   
2.2 การค้นคว้าอิสระ         ไม่น้อยกว่า  
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หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36 



 
ปรัชญา  

มุ่งให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ทางธุรกิจดิจิทัล 
และระบบสารสนเทศ โดยเน้นความเป็นสากลด้านหลักการและแนวคิดของธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนางานและสังคม 
 

ความสาํคญั 
 ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจให้สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นระบบ โดยถูกออกแบบและพัฒนา 
ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจสามารถประสานงานและใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เริ่ม
เปลี่ยนแปลงรปูแบบไปเป็นธุรกิจดิจิทัลที่ดําเนินกิจการบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดต้นทุน สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการดําเนินงาน และเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนํามาสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกคา้ ดังน้ัน 
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญทางธุรกิจดิจิทัลและ
ระบบสารสนเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างบุคลากรดังกล่าว 
 จากเดิมหลักสตูรจัดการเรียนการสอนมีจํานวน 45 หน่วยกิต และไมม่ีรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มที่ไมม่ีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยากต่อ
การทําความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาที่เรียน และมีผลต่อผลการเรียน ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน จากปัญหา
ดังกล่าว หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยลดจํานวน
หน่วยกิตเพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทําวิจัยได้อย่างเต็มที่ และจัดการเรียนการสอนโดย
เพ่ิมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผูเ้รียน และเปลีย่นแผนการสอนแผน ข จากเดิม
จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปลี่ยนเป็นจัดการ
เรียนการสอนเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพ่ือมุ่งเน้นสร้างงานวิจัยและมีนักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับสู่สากล จงึได้เปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศข้ึน และ
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมยั และเป็นสากล น้ัน คณะฯ จึงได้เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เพ่ือให้หลักสูตร 
มีความทันสมยัเป็นสากล และสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบันได้มากย่ิงขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ทีม่ีคุณลกัษณะ ดังต่อไปน้ี  
1 มีความรู้ความสามารถ และสามารถบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2 มีความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยให้ เ กิดนวัตกรรมและทฤษฎีใหม่ที่ มีคุณค่ าทางวิชาการ 

ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและสากล 
3 มีคุณธรรม จริยธรรม และนําคุณประโยชน์มาสู่สังคม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม 
 



ระบบการจัดการศึกษา 
 1  ระบบ 
 จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ซึ่งกําหนดให้ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ  
 ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  (ภาคฤดูร้อน)   

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า  
8 สัปดาห์ 
 3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 -ไม่ม-ี 
คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  

 1 คุณสมบัติทัว่ไป 
           เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

หมวด 4 ข้อ 18.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหรือประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขา 
1. ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรอืเป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ย 

ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  

2. กรณผีู้ที่มีคณุสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้รับผดิชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 
 
 
 


