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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

(Master of Science Program in Decision Support Systems) 

 

1.  ชื่อปรญิญา :  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) 

  วท.ม. (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) 

  Master of Science (Decision Support Systems) 

  M.S. (Decision Support Systems) 

2.  การเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 

3.  หลักสูตร 

 3.1 โครงสร้างหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มี 2 แผนวิชา คือ ระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ เน้นสถิต ิและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เน้นวิชาการวิจัยด าเนินงาน เปิด

สอน 2 แผน โดยก าหนดหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต ดังนี้ 

  หมวดวชิาพื้นฐาน  9 หนว่ยกิต (ไมน่ับหนว่ยกิต) 

  หมวดวชิาบังคับ  6 หนว่ยกิต (ไมน่ับหนว่ยกิต) 

  หมวดวชิาเฉพาะ 

  1) วชิาพื้นฐานสาขา  18 หนว่ยกิต 

   (1) กลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์  เลอืก  12 หนว่ยกิต 

   (2) กลุ่มวิชาประยุกต ์ เลอืก  6 หนว่ยกิต 
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  2) วชิาเฉพาะด้าน  9 หน่วยกิต 

   แยกเป็น 2 แผนวชิาคือ 

   (1)  แผนวิชาสถิต ิ เลอืก  9 หน่วยกิต หรือ 

   (2) แผนวิชาการวจิัยด าเนนิงาน  เลอืก  9 หน่วยกิต  

  หมวดวชิาเลอืก 12 หน่วยกิต (แผน ข) และ 3 หนว่ยกิต (แผน กแบบ ก 2) 

   หมวดวชิาศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

   IFS 7513 การค้นคว้าอสิระ 3 หนว่ยกิต (ต้องเ รียนหมวดวิชาเลือก  9 

หนว่ยกิต) หรือ  

  IFS 7514  วทิยานพินธ์  12 หน่วยกิต  

  การสอบประมวลความรู้ 0 หนว่ยกิต 

4.  กระบวนวิชาที่จะต้องเรียน  

 4.1 หมวดวิชาพื้นฐาน เลือก 9 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ (ไมน่ับหนว่ยกิต) 

**STA 6003 สถิตวิเิคราะห ์  3 (3-0-6) 

**STA 6004 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิต ิ 3 (3-0-6) 

**IFS 6003 ระบบคอมพิวเตอร์และระเบียบวธีิการโปรแกรม  3 (3-0-6) 

OPR 6003  หลักการวจิัยด าเนินงาน  3 (3-0-6) 

 4.2 หมวดวิชาบังคับ (ไมน่ับหนว่ยกิต) 

RAM 6000  ความรู้คูคุ่ณธรรม  3 (3-0-6) 

RAM 6003  บัณฑิตศกึษา  3 (3-0-6) 

 4.3 หมวดวิชาเฉพาะ 

  4.3.1 วิชาพืน้ฐานสาขา 18 หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์ เลอืก 12 หน่วยกิต 

**IFS 6503 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธิม  3 (3-0-6) 

**IFS 6504 ฐานขอ้มูลและการจัดการ  3 (3-0-6) 

**IFS 6507 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 3 (3-0-6) 

*IFS 6506 การท าเหมอืงขอ้มูล  3 (3-0-6) 

**IFS 6505 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3 (3-0-6) 

เลอืก 1 วชิา 
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   2) กลุ่มวิชาประยุกต ์เลอืก 6 หนว่ยกิต 

**OPR 6603 การจ าลองแบบ  3 (3-0-6) 

**IFS 7505 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง 

การจัดการ  

3 (3-0-6) 

**IFS 7506 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน 

ห่วงโซ่อุปทาน  

3 (3-0-6) 

  4.3.2 วิชาเฉพาะด้าน 9 หนว่ยกติ 

   1) แผนวิชาสถิต ิเลอืก 9 หน่วยกิต 

**STA 6703 เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิสถิติ 3 (3-0-6) 

**OPR 7603 ก าหนดการเชงิคณิตศาสตร์ขัน้สูง  3 (3-0-6) 

**STA 7705 เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ  3 (3-0-6) 

**STA 7706 การวเิคราะห์การถดถอยขัน้สูง  3 (3-0-6) 

   2) แผนวิชาการวจิัยด าเนนิงาน เลอืก 9 หนว่ยกิต 

**OPR 6604 การวเิคราะห์ขา่ยงานขัน้สูง  3 (3-0-6) 

OPR 7606 ตัวแบบเฟน้สุม่  3 (3-0-6) 

**OPR 7604 ก าหนดการเชงิเส้น  3 (3-0-6) 

**OPR 7607 เทคนิคการพยากรณ์ขัน้สูง  3 (3-0-6) 

 4.4 หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต (วิทยานพินธ์ 3 หน่วยกิต) 

  เลอืกจากกระบวนวิชา 6xxx หรือ 7xxx ท่ีเปิดสอนในภาควิชาสถิติ 

 4.5 หมวดวิชาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

IFS 7996 การค้นคว้าอสิระ 3 (0-0-6) 

IFS 7999 วทิยานพินธ์  12 (0-0-36) 

 4.6 การสอบประมวลความรู ้

IFS 7997  การสอบประมวลความรู้  0 (0-0-0) 

 

เลอืก 1 วชิา 

เลอืก 1 วชิา 

เลอืก 1 วชิา 
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5. แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิต  แผน ข หน่วยกิต 

OPR 6003 

IFS 6003 

หลักการวิจัยด าเนินงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระเบยีบ วิธีการโปรแกรม 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

)3(  

)3(  

OPR 6003 

IFS 6003 

หลักการวิจัยด าเนินงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระเบยีบ วิธีการโปรแกรม 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

)3(  

)3(  

IFS 6503  

 

OPR 6603 

 

 

 

RAM 6000  

RAM 6003  

โครงสร้างขอ้มูลและ

อัลกอริธึม 

การจ าลองแบบ 

วิชาเฉพาะด้าน 2 วิชา 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

- แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

ความรู้คูคุ่ณธรรม 

บัณฑิตศึกษา 

3 

 

3 

6 

 

 

(3) 

(3) 

IFS 6503  

 

OPR 6603 

 

 

 

RAM 6000  

RAM 6003  

โครงสร้างขอ้มูลและ

อัลกอริธึม 

การจ าลองแบบ 

วิชาเฉพาะด้าน 2 วิชา 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

- แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

ความรู้คูคุ่ณธรรม 

บัณฑิตศึกษา 

3 

 

3 

6 

 

 

(3) 

(3) 

 รวม 12  รวม 12 

หมายเหตุ กระบวนวิชาที่ระบุจ านวนหนว่ยกิตไว้ในวงเล็บหมายถึงกระบวนวิชาท่ีไม่ 

นับหนว่ยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 แผน ก แบบ ก2 หน่วยกิต  แผน ข หน่วยกิต 

IFS 6504 

IFS 6505 

IFS 6507 

 

  

  

 

  

ฐานขอ้มูลและการจัดการ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงาน 

วิชาเฉพาะด้าน 1 วิชา 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

- แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

 

IFS 6504 

IFS 6505 

IFS 6507 

 

  

  

 

  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การท าเหมืองขอ้มูล 

การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงาน 

วิชาเฉพาะด้าน 1 วิชา 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

- แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

วิชาเลือก 1 วิชา (เฉพาะด้าน) 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

- แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

 รวม 12  รวม 15 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิต  แผน ข หน่วยกิต 

IFS 6506 

IFS 7505 

 

IFS 7999 

การท าเหมืองขอ้มูล 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางการจัดการ

วิทยานิพนธ์ 

3 

3 

 

6 

IFS 6506 

IFS 7505 

 

IFS 7506 

 

 

การท าเหมืองขอ้มูล 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางการจัดการ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ในห่วงโซอุ่ปทาน  

วิชาเลือก 1 วิชา (เฉพาะด้าน) 

- แผนวิชาสถิติ หรือ 

แผนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 

3 

3 

 

3 

 

3 
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 แผน ก แบบ ก  2  หน่วยกิต  แผน ข หน่วยกิต 

IFS 7999 วิทยานิพนธ์ 6 IFS 7996 

IFS 7997 

การคน้คว้าอิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

3 

0 

 รวม 6  รวม 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




