หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลข ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes :PLOs)
3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ภาคผนวก คประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ภาคผนวก งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ 2564
ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชัน้ ปี
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72
78
82
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123
127
144
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Master of Science PrograminTechnology and Digital Data Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 0751
ภาษาไทย
:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล
ดิจทิ ัล
ภาษาอังกฤษ :Master of Science Program in Technology and Digital Data Management
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
:
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล
ดิจทิ ัล)
:
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล)
:
Master of Science (Technologyand Digital Data
Management)
:
M.Sc. (Technology and Digital Data Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก1 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2แผน ก แบบ ก2 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.3แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (การจั ด การเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล )
มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ พ.ศ.2559
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ วันที่ เดือน พ.ศ.
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตร ฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
8.2 ผูบ้ ริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรทุกระดับ
8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
8.4 นักจัดการวิทยาการข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ข้อมูล
8.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
8.6 ผูป้ ระกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
8.7 นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางฐิตริ ัตน์
เชี่ยวสุวรรณ

2

นายสาคร
เมฆรักษาวนิช

3

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35307006xxxxx

35299004xxxxx

นางสาวเกวรินทร์ 35507006xxxxx
จันทร์ดา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
บธ.ม.
ศศ.บ.

Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

วศ.ด.
วท.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

University of Indore, M.P., India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

ปีท่จี บ
2552
2546
2543
2537
2555
2547
2542
2560
2546
2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็น เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิ จของ
องค์ก ร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ ม ความคล่ อ งตั วในการด าเนิ น งาน การเพิ่มผลผลิ ต ลดต้นทุนช่ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรทั้งในระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) อยู่ในห้วงเวลาของ
การปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ า นที่ สั่ ง สมมานานท่ า มกลางสถานการณ์ โ ลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคม
โลกจะมี ค วามเชื่ อ มโยงใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น เป็ น สภาพไร้ พ รมแดน การพั ฒ นาเทคโนโ ลยี จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมากโดยมุ่งเน้นปัจจัย แวดล้อมและความสามารถในการแข่ งขันของประเทศไทยคือ การเพิ่ม
ความสามารถในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกทั้งเพิ่มจานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขยายขีด
ความสามารถในการเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจนประยุ ก ต์ใช้
งานวิ จั ย ไปสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศถื อ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น
สอดคล้องกับการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเสริม สร้า ง
ศัก ยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้า หมาย (S-Curve) กั บ นโยบาย “ประเทศไทย4.0”ของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทั้งในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สาคัญเกี่ยวข้องกับ
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัล ยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุก
คน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จัดการข้อมูลดิจิทัล มุ่งเน้นการวิจัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยี การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้ง
ยังสามารถนาเอางานวิจัยประยุกต์สู่องค์กรได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและ
รองรับการก้าวสู่ SMART THAILAND 2021 และนโยบายการพัฒนาเศรฐกิจดิจทิ ัลของประเทศ

6
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามามีบ ทบาทในสั งคมค่อ นข้ า งมาก โดยเฉพาะในด้านของการติ ดต่ อและเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ที่ทาให้ผู้รับสารสามารถที่จะเข้า ถึงในเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการวางแผน
หลั ก สู ตรได้ค านึงถึ งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุ คการสื่อสารไร้พรมแดน อย่างไรก็ ตาม ถึงแม้ว่า
ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารจะให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวล
มนุษยชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วยเช่นกัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่
ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนอาจทาให้การดูแลและป้องกัน เยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
เป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาดมาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการ
เผยแพร่ข้อมูล ทางอินเทอร์เ น็ต ซึ่งข้อมูลที่ไ ม่พึงประสงค์เ หล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณี แ ละ
วั ฒนธรรมของประเทศได้ ด้ว ยเหตุผลดังกล่าว จึงมีจาเป็นที่จะต้องจัดการเรีย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี และข้อมูลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการพัฒนาและการจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค วามคิด ริเ ริ่มสร้างสรรค์สามารถนาความรู้ไ ปประยุ ก ต์ใช้ใ นการพัฒนางานและการ
บริหารงานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปี่ ยมไปด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณ มี
จิตสานึกในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้บริหารจัดการเทคโลยีสารสนเทศขององค์การ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาทั้ง ผู้บริหาร ครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี และ
ข้อมูลดิจิทัล ขององค์กร โดยคานึงถึงคุณ ธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อรองรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี พั น ธกิ จ หลั ก ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล ตอบสนองด้วยการ
พัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและของ
ประเทศในกาลต่อไป
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัด การหลั ก สู ตร อยู่ภายใต้ก ารก ากั บ ดูแ ลของคณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ผ่านกระบวนการวิจัยสร้างนวัตกรรม
เครื่องมือด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล ช่วยสนับสนุนวิเคราะห์แก้ปัญหาพัฒนาการทางาน
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
อุ ต สาหกรรมด้ า นดิ จิ ทั ล เป็ น อุ ต สาหกรรมใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาตามพลวั ต รของ
เทคโนโลยี ได้ววิ ัฒนาการและขยายมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เดิม
และสาหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในได้นิยามอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง หมายถึง “อุตสาหกรรม
การผลิต และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ”
โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device), กลุ่ม
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ (Software), กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมด้ า นการสื่ อ สาร (Communications), กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมบริ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Service) และ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ (Digital
Content) ซึ่งบนพื้นฐานของการพั ฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล จาเป็นต้องมีก ารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ประโยชน์ ส ามารถ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค
เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้
ด้วยการใช้ระบบดิจทิ ัล
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล
พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล สามารถคั ด สรรเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ได้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) มีการเลือกใช้เครื่องมือด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัลแก้ปัญหาพัฒนาการทางานของ
องค์กรได้อย่างยั่งยืน
2) มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์จัดการข้อมูลดิจทิ ัลไปสู่การทางานวิจัย
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
ประยุกต์ใช้ในการทางานจริงให้เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรและส่วนรวม
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการแก้ปัญหาขององค์กรได้
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการจัดการข้อมูลและช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัลได้
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่นื ประสานงานและวางแผนการทางานภายใน
องค์กรอย่างเป็นระบบ
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถทางานด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามที่ สกอ.กาหนด
ตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.3 ศึกษาความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ
เรียน
2. แผนการพัฒนาการจัดการ
2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เน้นการจัดการเรียนการ
เป็นสาคัญตามมาตรฐานผล
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
การเรียนรูข้ อง สกอ.
สาคัญ
2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และการเรียนรูด้ ้วย
ตนเองของนิสติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก
สกอ.
1.2 รายงานผลการสารวจความ
คิดเห็นของผูท้ ี่สนใจเรียน
1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต้องการผูใ้ ช้
บัณฑิต

2.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียน เป็นสาคัญ
2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสติ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
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แผนการพัฒนา
3. แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความพร้อมในการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สกอ.
3.2 จัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิ ิตฝึก
ทักษะและความชานาญ
อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่เน้นให้นสิ ิต
ฝึกทักษะและความชานาญ
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หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยาว่ า ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่ เ คยต้ อ งโทษตามคาพิ พ ากษาของศาลถึง ที่ สุด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ แ ละเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตส่วนมากขาดทักษะและพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการวิจัยและการคิด
เชิงตรรกะ ฐานความรู้ และนิสิตบางส่วนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิต
2.4.2 ปรับ พื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ นิสิตที่มีพื้นฐานไม่เ พีย งพอโดยจัด
อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร และให้ผู้สมัครที่ไม่ได้จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าอบรม
2.4.3 บรรจุรายวิชาสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความคิดเชิงตรรกะ ทักษะการออกแบบ และการ
เขียนโครงร่างงานวิจัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก(1)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
5
10
10
10
10
รวม
5
5
5
5
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.2จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก(2)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
10
20
20
20
20
รวม
10
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.5.3จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษา แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
40
40
40
20
40
รวม
20
20
20
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
หมวดรายรับ

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

ค่าลงทะเบียน

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

รวมรายรับ

48,000

48,000

48,000

48,000

48,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย

2564
1. งบบุคลากร
3,357,018
1.1 หมวดเงินเดือน
3,357,018
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
1,400,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
300,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
800,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
700,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
700,000
4. งบเงินอุดหนุน
300,000
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
300,000
ตามแผน
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ
30,000
หัวต่อปี
รวมรายจ่าย
5,787,018

2565
4,011,440
4,011,440
1,600,000
300,000
1,000,000
300,000
600,000
600,000
434,000
434,000

ปีงบประมาณ
2566
4,705,126
4,705,126
1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
400,000
400,000

2567
5,440,433
5,440,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
510,000
510,000

2568
6,175,740
6,175,740
1,900,000
500,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
616,000
616,000

30,000

30,000

30,000

30,000

6,675,440

7,505,126

8,480,433

9,421,740
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต แยกเป็น
แผน ก แบบ ก (1) ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
รายการ

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่
น้อยกว่า
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า

แผน ก
แบบ ก
(1)

36

36

แผน ก
แบบ ก
(2)
24

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559
แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
25
31

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2564
แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
24
30

16
9

16
15

18
6

18
12

3-6

12
-

6

12
-

6

36

(3)
37(3)

(3)
37(3)

(3)
36(3)

(3)
36(3)

แผน ข
-

12

36

37

37(3)

36

36(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้ าษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์
236799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.2แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
236710
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
236711
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
236712
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
236713
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
3(2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
236714
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Enterprise Architecture for Digital Transformation
236715
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
236716
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
236717
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
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236720
236721
236722
236723
236724
236725
236726
236727

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต
การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Technology Project Management
คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouseand application
การเรียนรูข้ องเครื่องและเหมืองข้อมูลเพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Machine Learningand Data Mining for Application
การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Technology Management
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Computer Networks
การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจาลอง
3(2-2-5)
Information Analysis and Modelling Technology
บล็อกเชนและการประยุกต์
3(2-2-5)
Blockchain and Appplication
หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Current Topics in Technologyand Digital Data Management

2) วิทยานิพนธ์
236799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3.1.3.3แผน ข
1) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
236710
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
236711
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
236712
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
236713
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
3(2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
236714
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Enterprise Architecture for Digital Transformation
236715
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
236716
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
236717
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III

236720
236721
236722
236723

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 12 หน่วยกิต
การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Technology Project Management
คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouse and application
การเรียนรูข้ องเครื่องและเหมืองข้อมูลเพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Machine Learningand Data Mining for Application
การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Technology Management
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236724
236725
236726
236727

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจทิ ัล
Digital Computer Networks
การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจาลอง
Information Analysis and Modelling Technology
บล็อกเชนและการประยุกต์
Blockchain and Appplication
หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล
Current Topics in Technologyand Digital Data Management

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
236798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3.1.4แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
236799
146700

วิทยานิพนธ์
Thesis
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9

หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
236799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9

หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
236710
236711
236712
146700

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236713
236714
236715

ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
Enterprise Architecture for Digital Transformation
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
236799
236xxx
236716

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236799
236xxx
236717

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
236710
236711
236712
146700

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236713
236714
236715

ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
Enterprise Architecture for Digital Transformation
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

7

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
236798
236xxx
236xxx
236716

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
236798
236xxx
236xxx
236717

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.5คาอธิบายรายวิชา
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดับอุนเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท
อ่านโดยการพู ด และการเขีย น การใช้เ ทคโนโลยีและฐานข้อมู ลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่ อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิและการเขียนอ้างอิง
Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph
writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing,
using technology and electronic database, citation system and writing citation
236710

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
หลักการเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวม การจัดเก็บข้อมูลการ
เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การทาความสะอาด การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิง
วินิจฉัย การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบให้คาแนะนา และการประยุก ต์ใ ช้วิทยาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
Principals of data and analytics, data collection, data storage, data-preprocessing,
data cleaning, descriptive analytics, inferential analytics, predictive analytics, prescriptive analytics,
application of data analytics
236711

การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ัล วัฏจักร
ระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจทิ ัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการ
จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุม
ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจทิ ัล กรณีศกึ ษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ
Fundamental concepts of management information systems in the digital economy,
system cycle, use of information systems in organizations for operation, decision making support,
information technology, information systems in digital firms, knowledge management, artificial
intelligence technology, methods of information systems management, information resources
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management, operation planning and information system control, laws on digital economy, case
studies of management of information systems in organizations
236712

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนด
ปัญหา การวิจัย ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนัก วิจัย เทคนิควิธีการ
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research definitions, characteristics and goals, types and research processes,
research problems determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal
and research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and
research techniques in science and technology
236713

ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
3(2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
แนวคิดคุณค่าทางธุรกิจจากข้อมูลคุณค่าของธุรกิจอัจฉริยะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
อัจฉริยะการวิเคราะห์เชิงธุรกิจทัศนภาพข้อมูลเทคนิคการทาทัศนภาพแดชบอร์ดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
และไม่มีโ ครงสร้างการจัด การเนื้อหาความเป็นส่วนตัว จริย ธรรมและกฎหมายในการพัฒนาธุ ร กิ จ
อัจฉริยะ
Concepts of business value from corporate data, values of business intelligence,
business intelligence environment, business analytics data visualization, visualization techniques
dashboard, structured and unstructured data, privacy content management systems, ethical and
legal inbusiness intelligence Implementation
236714

สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(2-2-5)
Enterprise Architecture for Digital Transformation
แนะนาสถาปัตยกรรมองค์ก รและการปฎิรูป เชิงดิจิทัล ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรม
องค์กร แบบจาลองและสถาปัตยกรรมอ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การ
สร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น
และสถาปั ต ยกรรมเทคโนโลยี สถาปั ต ยกรรมองค์ ก รกั บ การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ การน า
สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
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Introduction to enterprise architecture and digital transformation, enterprise
architecture frameworks, reference models and architectures, processes for developing enterprise
architecture, establishing and managing business architecture, information architecture, application
architecture and technology architecture, enterprise architecture and cloud computing,using
enterprise architecture, evaluation
236715

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การสารวจปัญหา จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ การนาเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการ
วิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
searching, literature review, data collection, problem survey, human research ethics,
presentation, discussion and answering questions on interesting topics in the field of technology and
digital data managementresearch
236716

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การพัฒนานวั ตกรรม
สาหรับการแก้ปัญหา การนาเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา ในด้าน
การวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Analyzing and synthesizing, academic technical writing, innovation developmentfor
solving problems, presentation, analyzing, synthesizing problems intechnology and digital data
management
236717

สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การผลิ ต สื่ อ ในการน าเสนองานวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การน าเสนอ
และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Creation of media for research presentation, report writing, presentationand
discussion on the research result in technology and digital data management
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236720

การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Technology Project Management
หลักการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล วงจรชีวติ โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
การกาหนดขอบเขตโครงการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การกาหนดโครงการ
การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความไม่
แน่นอนในการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคและกรอบงานของการจัดการโครงการ
เครื่องมือจัดการโครงการ
Principles of technology project management, technology project life cycle, hardware
and software project scoping, project planning, project scheduling, resource allocation, project
monitoring and controlling, project closing, complexity and uncertainty in technology project, project
management techniques and frameworks, project management tools
236721

คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouseand Application
แนวคิ ด คลั ง ข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมโครงสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล การออกแบบและสร้ า ง
คลังข้อมูล การออกแบบจาลองมิติ การวิเคราะห์พหุมิติ การสกัดข้อมูลวิธีการปรับเปลี่ยนและการถ่าย
โอนข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล
Concepts of data warehouse, data warehouse architecture, data warehouse design
and construction, dimensional model design, multidimensional analysis, extracting, transformingand
loading method, online analytical processing, applications of data warehouse
236722

การเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลเพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Machine Learningand Data Mining for Application
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้
ของเครื่อง แนวคิดการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กระบวนการทาเหมืองข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
Principles of machine learning, techniques of machine learning and applications of
machine learning, concepts of data mining, techniques of data mining, process of data mining,
applications of data mining
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การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Technology Management
หลักการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เครื่องเสมือนในระบบกลุ่มเฆม ระบบจัดเก็ บ
ข้อมูล การจัดการความปลอดภัยและเอกลักษณ์ บริการกลุ่มเมฆการออกแบบระบบขนาดใหญ่ การ
จัดการต้นทุนกลุ่มเมฆการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ในองค์กร
Principles of cloud computing, virtual machine in the cloud, storage systems, security
and Identity Management, cloud service, large scale design patterns, cloud cost management,
applying cloud technology within organization
236724

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Computer Networks
ความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
สื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัล การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ต่างชนิดกันเพื่อ
งานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการสื่อสารเครื่องมือที่ใ ช้ใน
ระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์
เคลื่อนทีค่ วามรูด้ ้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ การป้องกันความปลอดภัยในองค์กร
Knowledge of data communicationand networking technology, hardware and
software, digital telecommunications, selection of network technologies, using a network technology
to an established organizations, protocol and communication architecture types, tools for using a
network system, design techniques and network management, wireless networks and mobile
devices, cyber security knowledge, enterprise security protection
236725

การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจาลอง
3 (2-2-5)
Information Analysis and Modelling Technology
หลั ก การของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบ เทคนิคการวิเคราะห์และ
จาลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการ
ค้นหาความจริง การวิเคราะห์ปัญหา การแตกแยก เอกสารความต้องการ หลักการการออกแบบ ปัจจัย
ด้านคุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษา
ระบบ แนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบของระบบสารสนเทศเครื่องมือ
อัตโนมัติ
Principles of information system, system development process, structured analysis
and modelling techniques,object-oriented analysis and designusing UML, elicitationand fact-finding,
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problem analysis, decomposition, requirements documents, design principles, quality factors, design
decomposition of complex systems, modularization techniques, system implementation and
maintenance, trendsand applications in information system analysis and design, automation tools
236726

บล็อกเชนและการประยุกต์
3(2-2-5)
Blockchain and Application
แนวคิดของเทคโนโลยีบล็อกเชนการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ วิทยาการ
รหัสลับกุญแจสาธารณะ กระเป๋าเงินดิจิทัล การแฮช บล็อกและทรานเซกชัน การลงนามดิจิทัล การลง
นามทรานเซกชันและการตรวจสอบการแก้ไข ค่าแฮช หมายเลขที่ใช้เพียงครั้งเดียวการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของทรานแซกชันโครงสร้างเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ สัญญาอัจฉริยะ
การทาโทเคน กรณีใช้งานของบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้
Concepts of blockchain technology, information security, public-key cryptography,
digital wallet, hashing,blocks and transactions, digital signature, transactions signing and verification,
hash value, nonce, transactions validation, decentralized network topology, consensus protocols,
smart contract, tokenization, blockchain use-cases and its applications
236727

หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Current Topics in Technologyand Digital Data Management
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
การนาเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม
Selecting interesting topics in digital technology management, studying, collecting
data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering questions
236798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ
นาเสนอ และการอภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing in technology and digital data management
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วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving
and publishing intechnology and digital data management
ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
236 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักร้อย : แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
7
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิต
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
9
หมายถึง การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อสกุลเลขบัตรประจาตัวประชาชนตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

นางฐิตริ ัตน์
เชี่ยวสุวรรณ*

35307006xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
บธ.ม.
ศศ.บ.

Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

2

นายนครินทร์
ชัยแก้ว

35101012xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายบวรศักดิ์
ศรีสังสิทธิสันติ

35299000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายพรเทพ
โรจนวสุ

35203005xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายศกยภพ
ประเวทจิตร์

Ph.D.
วท.ม
วท.บ.
Ph.D.
วศ.ม
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

Remote Sensing & GIS
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
สถิติ

35701015xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

Devi Ahilya Vishwavidyalaya
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมรา
ชูปถัมป์
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2546
2543
2537
2552
2546
2541
2557
2552
2542
2552
2547
2542
2558
2547

มหาวิทยาลัยพายัพ

2537
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ลาดับ
6

ชื่อ – สกุล
นายสาคร
เมฆรักษาวนิช*

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน
35299004xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด
วท.ม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การจัดการระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

7

นางสาวเกวรินทร์
จันทร์ดา*

35507006xxxxx

อาจารย์

8

นางสาวจิราพร
ไชยวงศ์สาย

15299000xxxxx

อาจารย์

9

นางสาวนภา ราชตา 15799000xxxxx

อาจารย์

10

นายปรัชญา นวนแก้ว 35308002xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542
2560
2546
2542
2557
2552
2549

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง

2562
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2561
2551
2544
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ลาดับ
11

ชื่อ – สกุล
นายเสถียร หันตา

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน
357050053xxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
ภ.บ.

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
เภสัชศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล

2562
2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2540
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3.2.2อาจารย์พิเศษ

ลาดับ
1

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ฟิสิกส์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
-ไม่ม-ี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
–ไม่ม-ี
4.2. ช่วงเวลา
–ไม่ม-ี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
–ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวคิดด้านการวิจัยขอบเขตเทคนิคอุปกรณ์และระเบียบวิธีก ารสาหรับการวิจัยและพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์ความรู้พัฒนาทักษะตลอดการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิสิตสนใจโดย
นิสิตต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์/โครงงานรวมถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์/โครงงานนั้นๆ
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาการวิจัย/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1 และ 2
แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
แผน ข – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
5.4. จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
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5.5. การเตรียมการ
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าและนั บ หน่ ว ยกิ ต เกิ น ร้ อ ยละ 85 ในกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะบั ง คั บ
และมีความประสงค์จะทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ
โครงงาน หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อ มระบุ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยแจ้ ง ภายในสั ป ดาห์ แ รกข องการเปิ ด
ภาคการศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก (1) – มีก ารสอบหัวข้อวิท ยานิ พนธ์ใ นภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้จ ะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ก แบบ ก (2) – มีก ารสอบหัวข้อวิท ยานิพ นธ์ใ นภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ข – มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเฉพาะเรื่ อ ง
ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษา กระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมินผล
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ 1.1 มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร
การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และการวางตั ว ในการท างานในบางรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้นา กล้าแสดงออก สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยจัดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องทางานร่วมกันเป็นทีม
และนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2. ด้านคุณธรรม
2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมและ จริยธรรมในบางรายวิชา โดย
จริยธรรม และ
จัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
จรรยาบรรณ
การพัฒนาสังคมการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญารวมถึงให้เข้าใจถึง
วิชาชีพ
ผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่
ผิด
3. ด้านภาวะผู้นา

3.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
3.2 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยกาหนดให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการนาเสนอรายงาน
3.3 ปลู ก ฝั ง ให้ มี ก ารสร้ า งวิ นั ย ในตนเอง ซื่ อ สั ต ย์ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม
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2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้
PLO1 ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อกใช้ 1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้
เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นเทคโนโลยี ผู้ เ รี ย นใช้ เทคโนโลยี เกี่ ย วกั บการคิ ด
ดิ จิ ทั ล ในการแก้ ปั ญ หาของ วิเคราะห์เพื่อใช้เครื่องมือทางด้านดิจทิ ัล
องค์กรได้
มี การฝึ กปฏิ บัติ โดยใช้ กรณี ศึ กษาและ
ตัวอย่างที่เกิดขึน้ ในจริงในชีวติ ประจาวัน
และการทางานในอนาคต

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ที่ สามารถประยุ กต์ ใช้
กับการทางานได้

PLO2 ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ประยุ ก ต์ใ ช้เ ครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
ข้ อ มู ล และช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจขององค์กรได้

1. ประเมิ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ
จั ดการด้ านข้ อมู ลภายใน
องค์กรและประยุกต์ใช้กับการ
ทางานได้

2. ประเมิ นจากความถู กต้ อง
ในการเลื อกใช้ เครื่ องมื อทาง
2. การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง หรือ เทคโนโลยี เ พื่ อจั ดการแก้ ไ ข
กรณีศึก ษาที่เ ป็นของจริ ง โดยเน้น ที่ ปัญหาการทางานในองค์กรได้
ขั้นตอนและกระบวนการใช้เครื่องมือ 3. ประเมิ นทั กษะการท างาน
ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ งในห้ องเรี ยนและจากการ
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับองค์กร
นาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
1.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้
ผู้เรียนสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ความ
เข้ า ใจในหลั ก การของเทคนิ คการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลที่
ถูกต้องและใช้ในชีวิตการทางานปัจจุบัน
ได้

2. ประเมินทักษะการทางาน ทั้ง
2.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ใ ห้ ในห้ องเรี ยนและจากการ
ผู้เรียนสามารถประยุกต์คิดวิเคราะห์ นาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ให ม่ ด้ า น 3. ประเมินจากชิน้ งาน/โครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนเป็นเครื่องมือ ที่เกิดจากความคิดของผู้เรียน
ช่ ว ยในการจั ด การองค์ ก รก่ อ ให้ เ กิ ด ในการแก้ปัญหาของตนเอง
การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น
3.ให้ ผู้ เรี ยนนาเสนอและจั ดการข้อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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PLO
PLO3 ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า ง
งานวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมการ
จั ด การเทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล
ดิจทิ ัลได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้
1. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้
ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการนาเสนอ และ
การอภิ ป ราย การเผยแพร่ ใ นหั ว ข้ อ
ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
2. จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ให้
ผู้ เรี ยนได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ทักษะการนาเสนอ และการเขียนงาน
ทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ
ที่ ดี ใ นการน าเสนอผลงาน ผ่ า นการ
สัมมนาในห้องเรียน และในที่ประชุม
วิชาการ

PLO4 ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สาร
ท างานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ประสานงานและวางแผนการ
ทางานภายในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ
2. มีการส่งเสริมใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางาน 1. มีการปลูกฝังด้านคุณธรรม
ด้านการจัดการเทคโนโลยีและ จริยธรรมและจรรยาบรรณโดย
ข้อมูลดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม สอดแทรกในรายวิชา
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

กลยุทธ์การประเมินผล
1. ประเมิ น จากชิ้ น งานที่ ไ ด้
ค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การเขียนรายงาน
2. ประเมิ น จากผลงานการ
นาเสนอที่ประชุมวิชาการ / การ
นาเสนอในวารสารวิชาการ
1. ประเมิ น จากท่ า ทางการ
แสดงออกของนิ สิ ต ในการ
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรีย น
และในที่ประชุมวิชาการ
2. ประเมินทักษะการทางาน ทั้ง
ในห้ องเรี ยนและจากการ
นาเสนอผ่านงานที่มอบหมาย
1. ประเมินจากความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายสามารถส่งงาน
ตามกาหนดเวลา และความ
สุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
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3.ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร(PLO)ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1 PLO 2

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า 
ในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัตอิ ย่างลึกซึง้

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม

3.ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ 
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ขอ้ เสนอแนะได้

อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัตจิ ากการวางแผนและดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านระดับสูง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทัง้ ในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
236710
236711
236712
236713
236714
236715
236716
236717
กลุ่มวิชาเอกเลือก
236720
236721
236722
236723
236724
236725
236726

ชื่อวิชา
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
คลังข้อมูลและการประยุกต์
เหมืองข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดจิ ทิ ัล
การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจาลอง
บล็อกเชนและการประยุกต์
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
ชื่อวิชา
236727
หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิ ัล
วิทยานิพนธ์
236799
วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
236798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนัก ในคุ ณค่าและคุณธรรม จริย ธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสังคม
3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ ม สร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการวิจัย
หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานและร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
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(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า และ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ
ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน และ
นาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 จั ด ท าโครงการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ การได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน
2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาที่
เข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบ
อาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนา
ผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่ม หาวิท ยาลั ย แต่ง ตั้ งและต้อ งเป็ นระบบเปิ ดให้ ผู้ สนใจเข้า รับ ฟั งได้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิ พนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา เรื่อง หลั ก เกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอรู ป เล่ ม
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
นาเสนอฉบับสมบูรณ์ ( Full Paper ) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งได้ ร ะดั บ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination ) ด้ ว ยข้ อ เขี ย นและ/หรื อ ปากเปล่า ในสาขาวิ ช านั้ น พร้ อ มทั้ ง เสนอ
รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้ สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน
หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและ
เรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุม
ปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับ สนุนให้อาจารย์เ ข้าร่วมประชุมทางวิ ชาการและศึก ษาดูง านด้ า นการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เ พื่อนาผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ
องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สาขาวิชา
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.7 จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรูเ้ ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนา
ข้ อ มู ล มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับ ปรุงหลัก สูตร ตลอดจนปรึก ษา หารือแนวทางที่จะท าให้บ รรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรีย นการสอน มหาวิท ยาลัย พะเยาจัดให้มีก ารประเมิ นการเรีย นการสอนออนไลน์
โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและ
นาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
ส าเร็จการศึก ษา จานวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจัยและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิ ชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหาร
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
แผนการดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ
ยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มหี อ้ งเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้น
ข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
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1) ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ
เครื อ ข่ า ยความเร็ ว ในการรั บ ส่ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา
2) บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บ ริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเ ล็ ก ทรอนิก ส์จะมีจานวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่ก าหนดโดย ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิต
สามารถสืบค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย
ออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นสิ ิต
ได้ ค้ น คว้ า งานวิ จั ย ได้ อาทิ เ ช่ น ฐานข้ อ มู ล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE),
Science Direct, Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถ
เข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มี ก ารศึ ก ษาความต้ อ งการ และน ามาวางแผนการจั ด หาและแผนการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.2.2มี ห้ อ งสมุ ด ย่ อ ยของคณะเพื่ อ บริ ก ารหนั ง สื อ ต าราหรื อ วารสารเฉพาะ
ทางให้อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช ามี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั ง สื อ
ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติด ตามการใช้ท รัพยากรการเรีย นการสอนเพื่อปรับ ปรุงและพัฒนาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพีย งพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
6.3.3 ติ ด ตามการใช้ ท รัพ ยากร ทั้ ง ต ารา วารสาร สื่ อ และอุ ป กรณ์ ตามความ
เหมาะสม และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพีย งพอของทรัพยากรมาปรับ ปรุง แผนและการ
บริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อ
ติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสุตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ อ้ งผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิ ช า
โดยอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีก ารปรึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญด้ า น
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัด การเรียน
การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การ
สอน และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อ
สิน้ สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ
โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสู ตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ
หลั ก สู ต ร โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การสอน ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิต
ผูร้ ับบริการและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของ
หลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อคณะ
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ
ผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ น โยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ภาคผนวกก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
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77

ภาคผนวก ค
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
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ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564เวลา 10.00 – 12.00 น.
การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
ดร.ภาณุ พรหมมาลี
ดร.รัตนาวดี พานทอง
ดร.เสถียร หันตา
ดร.นภา ราชตา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้าง
หลักสูตร
1) วิชาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ควรปรับให้เป็นวิชาที่ 1) ด าเนิ น การปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
เน้นการนาประยุกต์กับองค์กร เช่น Machine Learning and Application และเนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะกรรมการ
2) การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data Management for Data 2) ดาเนินการเพิ่มรายวิชาใหม่
Analytics) ควรเป็นวิชาเอกบังคับพืน้ ฐาน เพื่อการปูทักษะความรูต้ ่อยอด เป็ น รายวิ ช าบั ง คั บ เพื่ อ ให้
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ หรือเพิ่มรายละเอียด สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะ
เนือ้ หา เช่น การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data analytics)
กรรมการ
หมวดที่ 6 ด้านการพัฒนาอาจารย์
ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะความรู้เ ฉพาะด้านการสอน เช่น ด้านการ ข้ อ เสนอแนะน าไปปรั บ ใช้ ใ น
บริ ห ารองค์ ก ร ด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และด้ า นการใช้ เ ครี่ อ งมื อ หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากเป็นหลัก สูตรที่บูรณาการความรู้อาจารย์
หลากหลายสาขา ทาให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
หมวดที่ 8 การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การของ
หลักสูตร
ใช้รูปแบบการสอนที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช าเน้ น ให้
ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เ กิด
ดิจทิ ัล เน้นให้นสิ ิตได้เรียนรู้แก้ไขปัญหาโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร
ขีน้ ในองค์กร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

90
ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ขอเสนอเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ชาติ เป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
ชาติ เพื่อกาหนดทิศทางสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในการปรับปรุง
หลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
นาบางรายวิชาทาเป็นShort course เก็บเป็นCredit Bank
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สามารถใช้วธิ ีการสอนใหม่ๆเช่นการใช้วิธีการสอนโดยให้นิสติ แยกเป็น
กลุ่มหาโจทย์จริงหรือปัญหา (หรืออาจารย์กาหนดให้) นามาเป็นโจทย์
ให้แก่นสิ ิต ร่วมกันสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
เน้นให้ผลิตบัณฑิตแบบHands on ที่เก่งในการประยุกต์วิทยาการและ
เทคโนโลยีมาจัดการธุรกิจได้จริงDigital Transformation

การดาเนินการ
ดาเนินการปรับแก้ตามแผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 ชาติ
นาข้อมูลเพื่อไปปรับใช้พัฒนา
หลักสูตรต่อไป
ปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช าเน้ น ให้
ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เ กิด
ขีน้ จริง

ปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช าเน้ น ให้
ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เ กิด
ขีน้ จริง

(ดร.นภา ราชตา)
ผูส้ รุปรายงานการประชุม

............................................
ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก ฉ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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9”23-24 มกราคม 2563. หน้า 153-161.
NakharetChaikaew and NakarinChaikaew. (2020). The Production of Audio-Visual Media
Promoting Awareness of Adolescents in Conservation and Restoration of Kwan Phayao.
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 13(3),
p. 34-44.
นคเรศ ชั ย แก้ ว นคริ น ทร์ ชั ย แก้ ว และ ฟองศรี งานหมั่ น . (2562). การออกแบบและพั ฒ นา
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จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8” 24-25
มกราคม 2562. หน้า 1179-1192.
วรินทร ซอกหอมบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติและ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2562). การวิเคราะห์ความ
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มกราคม 2562. หน้า1241 -1252.
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บุญ ศิริ สุ ขพร้อมสรรพ์ รังสรรค์ เกตุอ๊อต จิราพร กุ ลสุน ทรรัตน์ วิญ ญู เร่งเร็ว และ
บดินทร์สุประการ. (2561). ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่า
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4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า

แผน ก
แบบ ก
(1)
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แผน ก
แบบ ก
(2)
24

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559
แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
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หลักสูตรปรัปรุง
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แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
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30
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9

16
15

18
6

18
12

3-6

12
-

6

12
-

6

36

(3)
37(3)

(3)
37(3)

(3)
36(3)

(3)
36(3)

แผน ข
-

12

36
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37(3)

36

36(3)
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6 หน่วยกิต 236798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent study
Independent study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป ราย การ
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการอภิ ป ราย การ
เผยแพร่ในหัวข้อทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ในหัวข้อทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
ดิจิทัล
report writing, presenting, discussing in information
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
technology management
report writing, presenting, discussing in technology and
digital data management
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
236799 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต 236799
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ การแก้ ปั ญ หาและการตี พิม พ์ เ ผยแพร่ ในหั ว ข้ อ ที่
ระบบ การแก้ ปั ญ หาและการตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ ในหั ว ข้อ ที่
เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Constructing new knowledge by systematic research
Constructing new knowledge by systematic research
methodology, problem solving and publishing in
methodology, problem solving and publishing intechnology
information technology management
and digital data management
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต3หน่วยกิต
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็ นอย่า งมี
เฉท การเขี ย นเรี ย งความ การแสดงความคิดเห็ นอย่างมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขีย น การใช้
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพู ดและการเขีย น การใช้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
Academic English, types of reading texts, analytical
Academic English, types of reading texts, analytical
reading and writing, paragraph writing, essay writing,
reading and writing, paragraph writing, essay writing,
expressing critical opinion towards reading texts through
expressing critical opinion towards reading texts through
speaking and writing, using technology and electronic
speaking and writing, using technology and electronic
database, citation system and writing citation
database, citation system and writing citation

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

130
รายวิชาเอกบังคับ

236711

236712

16หน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ
18หน่วยกิต
236710
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
หลั ก การเกี่ย วกั บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อ มูล การเก็บ
รวบรวม การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นการ
ประมวลผล การทาความสะอาด วิเคราะห์ เชิ ง พรรณนา
การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ การ
วิเคราะห์แบบให้คาแนะนา และการประยุกต์ใช้วิทยาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
Principals of data and analytics, data collection, data
storage, data-preprocessing, data cleaning, descriptive
analytics, inferential analytics, predictive analytics,
prescriptive analytics, application of data analytics
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล 3(3-0-6) 236711
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล 3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
Management of Information Systems for Digital Firm
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล วั ฏ จั ก รระบบงาน การใช้ ร ะบบ
ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล วั ฏ จั ก รระบบงาน การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุ น
สารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุน
การตั ดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
การตั ดสิ นใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน
องค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
องค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
วิ ธี ก ารจั ด การระบบสารสนเทศ การจั ด การทรั พ ยากร
วิ ธี ก ารจั ด การระบบสารสนเทศ การจั ด การทรั พ ยากร
สารสนเทศ การวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุ ม
สารสนเทศ การวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุ ม
ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการ
ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการ
จัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ
จัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ
Fundamental concepts of management information
Fundamental concepts of management information
systems in the digital economy, system cycle, use of
systems in the digital economy, system cycle, use of
information systems in organizations for operation, decision
information systems in organizations for operation, decision
making support, information technology, information
making support, information technology, information
systems in digital firms, knowledge management, artificial
systems in digital firms, knowledge management, artificial
intelligence technology, methods of information systems
intelligence technology, methods of information systems
management, information resources management,
management, information resources management,
operation planning and information system control, laws on
operation planning and information system control, laws on
digital economy, case studies of management of
digital economy, case studies of management of
information systems in organizations
information systems in organizations
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 236712
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
Research Methodology in Science and Technology
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย
กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนดปัญหา การวิจัย
กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนดปัญหา การวิจัย
ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล
การเขี ย นโครงร่ า งและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
การเขี ย นโครงร่ า งและรายงานการวิ จั ย การประเมิ น
งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ แ ละจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ แ ละจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรายวิชา
ใหม่

คงเดิม

คงเดิม

131
Research definition, characteristic and goal, type and
research process, research problem determination,
variables and hypothesis, data collection, data analysis,
proposal and research report writing, research evaluation,
research application, ethics of researchers, and research
techniques in science and technology
236713

236710

สถาปัตยกรรมองค์กร
3(3-0-6)
236714
Enterprise Architecture
แนะน าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รและการปฎิ รู ป เชิ ง ดิ จิ ทั ล
ขอบข่ า ยงานสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร แบบจ าลองและ
สถาปั ต ยกรรมอ้ า งอิ ง การสร้ า งและจั ด การแผนงาน
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ธุ ร กิ จ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ส า ร ส นเทศ
สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมองค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมองค์กรกั บธรรมภิ
บาล การนาสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
Introduction to enterprise architecture and digital
transformation, enterprise architecture frameworks,
reference models and architectures, processes for
developing enterprise architecture, establishing and
managing business architecture, information architecture,
application architecture and technology architecture,
enterprise architecture and cloud computing, big data
analysis, enterprise architecture and IT Governance, using
enterprise architecture, evaluation

Research definition, characteristic and goal, type and
research process, research problem determination,
variable and hypothesis, data collection, data analysis,
proposal and research report writing, research evaluation,
research application, ethics of researchers, and research
techniques in science and technology
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพอมูล
3(2-2-5)
Business Intelligence and Data Visualization
แนวคิดคุณค่าทางธุรกิจจากข้อมูลขององค์กรธรรมชาติและ
คุณค่าของธุรกิจอัจฉริยะสภาพแวดล้อมของธุรกิจอัจฉริยะ
การวิเคราะห์ เชิ ง ธุ ร กิจ ทัศ นภาพข้ อ มูลเทคนิ ดการทาทั ศ
นภาพแดชบอร์ดข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
การจัดการเนื้อหาความเป็นส่วนตัวจริยธรรมและกฎหมาย
ในการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ
Concept of business value from corporate data; nature and
value of business intelligence; business intelligence
environment;business analytics,data visualization;
visualization techniques, dashboard; structured and
unstructured data, content management systems ;privacy,
ethical, legal issues associated with BI Implementation;
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
3(2-2-5)
Enterprise Architecture for Digital Transformation
แนะน าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รและการปฎิ รู ป เชิ ง ดิ จิ ทั ล
ขอบข่ า ยงานสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร แบบจ าลองและ
สถาปั ต ยกร ร มอ้างอิ ง กร ะบวนการ ในการพั ฒ นา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร การสร้ า งและจั ด การแผนงาน
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ธุ ร กิ จ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ส า ร ส นเทศ
สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก รกั บการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆ
การนาสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
Introduction to enterprise architecture and digital
transformation, enterprise architecture frameworks,
reference models and architectures, processes for
developing enterprise architecture, establishing and
managing business architecture, information architecture,
application architecture and technology architecture,
enterprise architecture and cloud computing,using
enterprise architecture, evaluation

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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236715

สัมมนา
Seminar

1(0-2-1)

236715

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Searching, collecting data, analyzing and
synthesizing, report writing, presentation, discussion and
answering question in information technology topics
236716

236717

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การ
สารวจปัญหา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การนาเสนอ การ
อภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจใน
ด้านการวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
searching, literature review, data collection, problem
survey, human research ethics, presentation, discussion
and answering questions on interesting topics in the field
of technology and digital data managementresearch
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์ และการสั ง เคราะห์ เทคนิ ค การเขีย นหัวข้อ
วิชาการ การพัฒนานวัตกรรมสาหรั บการแก้ปัญ หา การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการ
แก้ปัญ หา ในด้ า นการวิจัยทางด้านการจั ดการเทคโนโลยี
และข้อมูลดิจิทัล
Analyzing and synthesizing, academic technical
writing,innovation developmentfor solving problem,
presentation analyzing and synthesizing problem
intechnology and digital data management
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การผลิตสื่อในการนาเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านการ
จัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
Creation of media for research presentation, report writing,
presentationand discussion on the results of research done
in technology and digital data management

ปรับชื่อ
รายวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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รายวิชาเอกเลือก แผน ก (2)
รายวิชาเอกเลือก แผน ข 15หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

รายวิชาเอกเลือก แผน ก (2)
รายวิชาเอกเลือก แผน ข 12 หน่วยกิต

236724

การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 236720
Information Technology Project Management
หลักการจัดการโครงการ การกาหนดขอบเขตโครงการ การ
วางแผนโครงการ การก าหนดโครงการ การจั ด สรร
ทรั พ ยากร โครงสร้ า งการแตกงาน การตรวจสอบและ
ควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความ
ไม่ แ น่ น อนในการจั ดการ เทคนิ ค และกรอบงานของการ
จัดการโครงการ เครื่องมือจัดการโครงการ
Principles of project management, project scoping, project
planning, project scheduling, resource allocation, work
breakdown structures, project monitoring and controlling,
project closing, complexity and uncertainty in
management, project management techniques and
frameworks, project management tools

236731

คลังข้อมูล
3(2-2-5) 236721
Data Warehouse
การรวบรวมความต้องการ, สถาปัตยกรรม, เทคนิ ค และ
แนวคิดในการออกแบบคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงกายภาพ การสกัด การปรับเปลี่ยน และกลยุทธการนา
คลังข้อมูลไปใช้งาน ความรู้เบือ้ งต้นในการทาธุรกิจอัจฉริยะ
การออกแบบและกระบวนการพัฒนาธุรกิจ อัจฉริยะ การ
ประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล
Requirements gathering, data warehouse architecture,
dimensional model design, physical database design,
extracting, transforming, and loading strategies,
introduction to business intelligence, design and
development of business intelligence, applications of data
warehouse
การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5) 236722
Business Analysis and Data Mining
พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขั้ น สู ง
สาหรับผู้บริหาร กรณีศึกษากลยุทธและกระบวนการทาง
ธุ ร กิจ เหมือ งข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูล
การสร้างเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล เหมือง
ข้อ มูลกับคลั ง ข้อ มูล เหมือ งข้อ มูลเพื่อ การวิเ คราะห์ ท าง
ธุรกิจ
Introduction to data analysis, advance data analysis for
executive, case study of strategies and business

236732

6 หน่วยกิต

การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Technology Project Management
หลักการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล วงจรชีวิต
โครงการด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล การก าหนดขอบเขต
โครงการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ
การกาหนดโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ
และควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอนในการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคและกรอบงานของการจัดการโครงการ เครื่องมือ
จัดการโครงการ
Principles of technology project management, technology
project life cycle, hardware and software project scoping,
project planning, project scheduling, resource allocation,
project monitoring and controlling, project closing,
complexity and uncertainty in technology project, project
management techniques and frameworks, project
management tools
คลังข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Warehouseand Application
แนวคิดคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงสร้างคลังข้อมูล การ
ออกแบบและสร้างคลังข้อมูล การออกแบบจาลองมิติ การ
วิเคราะห์พหุมิติ การสกัดข้อมูลวิธีการปรับเปลี่ยนและการ
ถ่า ยโอนข้ อ มูล การประมวลผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูลแบบ
ออนไลน์ การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล
Concept of data warehouse, data warehouse architecture,
data warehouse design and construction, dimensional
model design, Multidimensional analysis, extracting,
transformingand loading method, Online Analytical
Processing, applications of data warehouse

การเรียนรูข้ องเครื่องและเหมืองข้อมูล
เพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Machine Learningand Data Mining for Application
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและ
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดการทาเหมือง
ข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล กระบวนการทาเหมือง
ข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล
Principles of machine learning, techniques of machine
learning and applications of machine learning, concept of

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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processes, basic of data mining, data mining architecture,
data mining development, applications of data mining,
data mining and data warehouse, data mining for business
analysis
การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 236723
Big Data Analytics and Management
หลั ก การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ชนิ ด อภิ ม หาข้ อ มู ล การ
ประมวลผลแบบดั้ ง เดิม องค์ประกอบเทคโนโลยีอ ภิ มหา
ข้ อ มู ล กลุ่ ม เมฆและอภิ ม หาข้ อ มู ล การจั ด การอภิ ม หา
ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอภิมหาข้อมูลในองค์กร
Defining big data, big data types, conventional computing,
big data technology, cloud and big data, big data
management, big data analysis and tools, applying big
data within organization

236740

การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย
3(2-2-5) 236724
Telecommunication and Networking
ความรู้ ด้ า นการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่
การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายชนิดต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายที่ต่างชนิดกันเพื่องานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศ
เป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการสื่อสารชนิดต่าง
ๆ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย เทคนิ ค การ
ออกแบบและการบริหารระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้
สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่
Knowledge of data communication, networking
technology, hardware and software, modern
telecommunications, selection of network technologies,
using a network technology to an established
organizations, protocol and communication architecture
types, tools for using a network system, design techniques
and network management, wireless networks and mobile
devices

236713

การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี
236725
การสร้างแบบจาลอง
3 (3-0-6)
Information Analysis and Modelling Technology
หลั กการของระบบสารสนเทศ เทคนิค การวิเคราะห์ และ
จาลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิ ง
วัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการค้นหาความจริง

data mining, techniques of data mining, process of data
mining, applications of data mining

การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Technology Management
หลักการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เครื่องเสมือนในระบบ
กลุ่มเฆม ระบบจัดเก็บข้อมูล การจัดการความปลอดภัยและ
เอกลักษณ์ บริการกลุ่มเมฆการออกแบบระบบขนาดใหญ่
การจัดการต้นทุนกลุ่มเมฆการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ ในองค์กร
Principle of cloud computing, virtual machine in the cloud,
storage systems, Security and Identity Management,
cloud service, large scale design patterns, cloud cost
management, applying cloud technology within
organization
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Computer Networks
ความรู้ ด้ า นการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ การสื่อ สารโทรคมนาคมดิจิทัล
การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่
ต่างชนิดกันเพื่องานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศเป็นหลั ก
โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการสื่อสารเครื่องมือที่ใช้ใน
ระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบ
เครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความรู้
ด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ การป้องกันความปลอดภัย
ในองค์กร
Knowledge of data communicationand networking
technology, hardware and software, Digital
telecommunications, selection of network technologies,
using a network technology to an established
organizations, protocol and communication architecture
types, tools for using a network system, design techniques
and network management, wireless networks and mobile
devices, cyber security knowledge, enterprise security
protection

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี
การสร้างแบบจาลอง
3 (2-2-5)
Information Analysis and Modelling Technology
หลักการของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบ
เทคนิ ค การวิเคราะห์ และจ าลองแบบเชิ ง โครงสร้ า ง การ
วิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวั ตถุ โดยใช้ ยู เอ็ มแอล การล้วง

ปรับรหัส
รายวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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การวิเคราะห์ปัญหา การแตกแยก เอกสารความต้องการ
หลั กการการออกแบบ ปั จ จั ยด้านคุ ณภาพ การแตกแยก
การออกแบบของระบบซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนา
และดูแลรักษาระบบ แนวโน้มในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบของระบบสารสนเทศเครื่องมืออัตโนมัติ
Principles of information system, structured analysis and
modelling techniques,object-oriented analysis and
designusing UML, elicitationand fact-finding, problem
analysis, decomposition, requirements documents, design
principles, quality factors, design decomposition of
complex systems, modularization techniques, system
implementation and maintenance, trends in the analysis
and design of information systems, automation tools

236726

236745

หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6) 236727
Current Topics in Information Technology
การกาหนดประเด็ นหั วข้อ ที่ส นใจหรือ ที่ เป็ นปัจ จุ บั น หรื อ
กรณี ศึ ก ษา ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ
ซักถาม
Selecting interesting in information technology
management, studying, collecting data, analyzing and

ข้ อ มูลและการค้นหาความจริง การวิเคราะห์ปัญ หา การ
แตกแยก เอกสารความต้ อ งการ หลั ก การการออกแบบ
ปัจ จั ย ด้ า นคุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบ
ซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
แนวโน้ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
ระบบของระบบสารสนเทศเครื่องมืออัตโนมัติ
Principles of information system, system development
process, structured analysis and modelling
techniques,object-oriented analysis and designusing UML,
elicitationand
fact-finding, problem analysis,
decomposition, requirements documents, design
principles, quality factors, design decomposition of
complex systems, modularization techniques, system
implementation and maintenance, trendsand applications
in the analysis and design of information systems,
automation tools
บล็อกเชนและการประยุกต์
3(2-2-5)
Blockchain and Application
แนวคิดของเทคโนโลยีบล็อกเชนการรักษาความปลอดภัย
ทางสารสนเทศ วิทยาการรหัสลับกุญแจสาธารณะ กระเป๋า
เงิ นดิ จิ ทัล การแฮช บล็ อ กและทรานเซกชั น การลงนาม
ดิจิทัล การลงนามทรานเซกชันและการตรวจสอบการแก้ไข
ค่าแฮช หมายเลขที่ใช้เพียงครั้งเดีย วการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของทรานแซกชันโครงสร้างเครือข่ายแบบกระจาย
ศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ สัญญาอัจฉริยะ การทาโทเคน
กรณีใช้งานของบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้
Concept of blockchain technology, Information security,
public-key cryptography, digital wallet, hashing,blocks
and transactions, digital signature, transactions signing and
verification, hash value, nonce, transactions validation,
decentralized network topology, consensus protocols,
smart contract, tokenization, blockchain use-cases and its
applications
หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Current Topics in Technologyand Digital Data Management

การก าหนดประเด็ นหั ว ข้ อ ที่ สนใจหรือ ที่เ ป็น ปัจ จุ บั น หรื อ
กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจัดการเทคโนโลยี และข
ข้อมูลดิจิทัล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ
ซักถาม

เปิดรายวิชา
ใหม่

ปรับรหัส
รายวิชา
ชื่อรายวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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synthesizing, presenting, discussing and answering
question
236714

236720

236721

Selecting interesting in digital technology management,
studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question

การวางแผนและจัดการกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management and Planning
หลั ก การวิ ส าหกิ จ เชิ ง ธุ ร กิ จ กระบวนการธุ ร กิ จ โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ พันธกิจและเป้าหมาย การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน การวางหลักเกณฑ์ การสร้าง และ
การประเมิน เทคนิคเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยหลั กในการประสบ
ความส าเร็ จ การวิ เ คราะห์ แ ผนการเชิ ง กลยุ ท ธ์ การคิ ด
เชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบในการแข่งขัน การบูรณาการใน
แนวตั้งและแนวนอน แนวระดับการวางแผน
Principle of business enterprises, IT-business processes,
mission and goal, strategy management, planning,
formulation, implementation and evaluation, strategic
techniques, key success factors, strategic scenario
analysis, strategic thinking, competitive advantage,
vertical and horizontal integration, planning horizon
การจัดการสารสนเทศองค์กร
3(3-0-6)
Enterprise Information Management
หลักการสารสนเทศ ความต้องการสนสนเทศ ประเภทของ
ระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วงจรชี วิ ต
สารสนเทศวิสาหกิจในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
การจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การสนับสนุนและ
จัดการระบบ
Principle of information, information needs, the types of
IT-based information systems, enterprise information
lifecycle: upstream instream and downstream, data
management, quality control, system support and
management

ปิดรายวิชา

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Information Systems
กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดทา
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุ ทธ์ระบบ
สารสนเทศระบบวิสาหกิจระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ระบบการวางแผนทรั พยากรองค์กร ระบบจั ดการลู ก ค้า
สัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุค คลประเด็ นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ย วข้องกับ
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Organizational strategy, information systems strategy,
processes of strategic information technology formulation,
information systems strategic planning, enterprise systems
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236722

236723

236725

236730

(ES), supply chain management systems (SCMS),
enterprise resource planning (ERP), customer relationship
management systems (CRMS), knowledge management
systems (KMS), data privacy, legal and ethical issues
relating to strategic information systems
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Information and Operational Risk
ความเสี่ ย งของเทคโนโลยี ส ารสนเทศเบื้ อ งต้ น ความ
ปลอดภั ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดและโครงสร้ า งของ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเชิงดาเนินการ การประเมินภัยคุมคาม
และความไม่มั่นคง การประเมินผลกระทบทางธุ รกิจ กล
ยุทธ์และกระบวนการการจัดการความเสี่ยง แนวทางปฎิบัติ
ที่ดใี นการจัดการความเสี่ยง
Introduction of information technology risk, IT-security,
operational risk event types and structures, threat and
vulnerability assessment, business impact assessment, risk
management strategies and process, state-of-the-art risk
management practices
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Audit
แนะน าการตรวจสอบสารสนเทศ การวางแผนการ
ตรวจสอบสารสนเทศ องค์กรการตรวจสอบและมาตราฐาน
ธรรมาภิ บ าลเทคโนโลยี ส ารสนเทศในองค์ ก ร พื้ น ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการ
ควบคุม การควบคุมการทางานของโปรแกรม เทคโนโลยี
ระบบฐานข้อ มูลและการควบคุ ม การควบคุ มโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
Introduction to IT audit, planning the IT audit, auditing
organizations and standards, IT governance and controls,
information technology basics, network technology and
controls, application controls, database technology and
controls, infrastructure controls
หัวข้อสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ3(2-2-5)
Current Topics in Information System
การกาหนดประเด็ นหั วข้อ ที่ส นใจหรือ ที่ เป็ นปัจ จุ บั น หรื อ
กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละการ
สังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม
Selecting interesting in information system management,
studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
presenting, discussing and answering question
การบริหารและจัดการข้อมูลสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Data Administration and Management
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236735

236741

องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ การวางแผน จัดการ
และควบคุ ม ทรั พ ยากรข้ อ มู ล ออกแบบและจั ด การ
ฐานข้อมูล โครงสร้างภาษาเอสคิวแอลสาหรับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการ
จัดการข้อมูล ฐานข้อมูลโนแอลคิวแอล แนวคิดการพัฒนา
และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลสาหรับองค์กร เครื่องมือ
ในการจัดการทรัพยากรข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จ รู ป
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
Information system management, plan manage and
control data resources, database design and management,
SQL structure for relational database, basic of data
resources management, data management processes,
NoSQL database, concept of the development and data
architecture for organization, tools for data resources
management, application software for data management
การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
หลักการการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการการจัดการ
องค์ความรู้ การจัดหาองค์ความรู้ การวิเคราะห์องค์ความรู้
การสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมูอ่ งค์ความรู้ เครื่องมือ
ในการจัดการความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้การใช้ความรู้
ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้สาหรับบริบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Fundamental of knowledge management, knowledge
management process, knowledge acquisition, knowledge
analysis, knowledge creation, knowledge categorization,
knowledge management tools, knowledge sharing,
knowledge utilization in enterprises, knowledge
management for information technology context
หัวข้อสมัยใหม่ทางการจัดการข้อมูล
3(3-0-6)
Current Topics in Data Management
การกาหนดประเด็ นหั วข้อ ที่ส นใจหรือ ที่ เป็ นปัจ จุ บั น หรื อ
กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจัดการข้อมูลการค้นคว้า
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การ
นาเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม
Selecting interesting in data management, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing, presenting,
discussing and answering question
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย 3(2-2-5)
Information System and Network Security
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภัยคุกคาม
การควบคุ ม และนโยบายด้ า นความมั่ น คง รู ป แบบการ
ละเมิ ด ความมั่ น คง การเข้ า รหั ส และการถอดรหั ส การ
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พิสูจน์ตัวตน ไฟร์วอลล์และการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร
เทคนิค และเทคโนโลยีการรั กษาความมั่นคง รวมถึง การ
เข้ า รหั ส แบบกุ ญ แจสมมาตรและอสมมาตรโครงสร้ า ง
พื้นฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) ฟังก์ชันแฮชความมั่นคง
อิ น เทอร์ เ น็ ต โพโทคอล (ไอพี เ ซค) การบุ ก รุ ก เข้ า สู่ ร ะบบ
ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยในไซเบอร์
Security aspects of information systems and networks;
threats, controls and security policies, types of security
violations, encryption and decryption, authentication,
firewall and access control, techniques and technology to
achieve security protection including symmetric and
asymmetric key encryptions, Public Key Infrastructure
(PKI), hash function, Internet Protocol Security (IPsec),
intrusions attacks, malicious software, laws on cyber
security
236742

236743

กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Business Strategy
การด าเนิ น งานธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยี แ ละ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การประมูลทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ธุ ร กิ จ แบบเคลื่ อ นที่ การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในธุร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business (e-Business) operation, technologies
and major components for e-Business systems
development, e-Payment, e-Business security, on-line
marketing, e-Auction, e-Supply Chain Management, mBusiness, e-Learning, ethical and laws on e-Transections
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Geographic Information Systems and Applications
แนวคิ ด การจั ด การข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ใ นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ
การนาเข้า การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การแปลงข้อมูล
การวิเคราะห์ การนาเสนอข้อมูล และการประยุกต์ร ะบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
Concepts of spatial data management in geographic
information systems, software and hardware system,
database system, relational database structures, system
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functions; inputting, editing, modifying, transforming,
analyzing, presenting, geographic information systems
applications
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ความต้องการทางซอฟต์แวร์
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมความต้ อ งการ แนวคิ ด การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงการจัดตารางเวลาและ
การติดตามโครงการการประกันคุ ณภาพซอฟต์ แวร์ ก าร
จัดการการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบ
การส่งมอบและการบารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์
Software development life cycle, software requirements,
requirements engineering processes, software project
management concepts, software project planning, risk
analysis and management, project scheduling and
tracking, software quality assurance, software change
management, software testing techniques and strategies,
delivering and maintaining software system
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ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 แผน ก แบบ ก (2)
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

236710
236711

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมองค์กร
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล

3(3-0-6)
3(3-0-6)

236710
236711

236712

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

236712

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)*

146700

รวม

236714

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้าง
แบบจาลอง
การวางแผนและจัดการกลยุทธ์

236715
236xxx

สัมมนา
วิชาเอกเลือก

236713

รวม

9(3)หน่วยกิต

3 (2-2-5)

236713

3(3-0-6)

236714

1(0-2-1)
3(x-x-x)

236715

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดิจิทัล
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร
ดิจิทัล
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล
สัมมนา 1

10หน่วยกิต

รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
236799
2367xx

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก

236799
236xxx
236716

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2

9 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
236799
236xxx

3(3-0-6)
3(3-0-6)*
9(3)หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
7หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
6 หน่วยกิต
3(x-x-x)

รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)

รวม
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

236799
236xxx
236717

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 3

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)
รวม

10 หน่วยกิต
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ตารางที่ 4: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 แผน ข
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

236710
236711

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมองค์กร
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจิทัล

3(3-0-6)
3(3-0-6)

236710
236711

236712

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

236712

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)*

146700

รวม

236714

ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้าง
แบบจาลอง
การวางแผนและจัดการกลยุทธ์

236xxx
236xxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

236713

รวม

236798
236xxx
236xxx
236715

236798
236xxx

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก

รวม
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลดิจิทัล
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กร
ดิจิทัล
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9(3) หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
รวม

3 (2-2-5)

236713

ภาคการศึกษาปลาย
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล

3(3-0-6)

236714

3(x-x-x)
3(x-x-x)

236715

สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล
สัมมนา 1

12หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
9 หน่วยกิต

รวม

236798
236xxx
236xxx
236716

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)*
9(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
7 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
4 หน่วยกิต
3(x-x-x)

7หน่วยกิต

236799
236xxx
236xxx
236717

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 3

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
รวม

10 หน่วยกิต

ภาคผนวก ฌ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายชัน้ ปี
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO1 ผู้ เ รี ย นสามารถเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
แก้ปัญหาขององค์กรได้
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการ
จัดการข้อมูลและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรได้
PLO3 ผู้เรียนสามารถสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีและ
ข้อมูลดิจิทัลได้
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่นื ประสานงานและวาง
แผนการทางานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถทางานด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นิสิตชั้นปีท่ี
1


2
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กรณีจัดการศึกษาตามแผนขแบบ 3 ภาคการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
236710
การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Data Management and Analytics
236711
การจัดการระบบสารสนเทศสาหรับองค์กรดิจทิ ัล
3(3-0-6)
Management of Information Systems for Digital Firm
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 6(3) หน่วยกิต

236712
236713
236714

ภาคการศึกษาที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล
Business Intelligence and Data Visualization
สถาปัตยกรรมองค์กรสาหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัล
Enterprise Architecture for Digital Transformation
รวม

9

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
236715
236xxx

สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)
3(x-x-x)
รวม

4

หน่วยกิต
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236798
236716
236xxx

236798
236xxx
236717

236798
236xxx

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III
รวม

2หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
6

หน่วยกิต

2หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)
6

ภาคการศึกษาที่ 3
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม 5

หน่วยกิต

2หน่วยกิต
3(x-x-x)
หน่วยกิต

