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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

Master of Science Program in Modern Information Technology Management 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0751 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สมัยใหม ่

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Modern Information Technology  

     Management 

       

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สมัยใหม)่ 

ชื่อย่อภาษาไทย  : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Modern Information Technology  

     Management) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Modern Information Technology Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 37(3) หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบ 

 5.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  
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 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยและนิสิตตา่งชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.4 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2559 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

      ในการประชุมครั้งที่ 29(7/2558)  วันที ่26  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2558 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

     ครั้งที่ 3/2559 วันที ่2 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

     ครั้งที่ 102(3/2559) วันที ่9 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

     ครั้งที่ 3/59 วันที่ 3 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560  
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ผูบ้ริหารจัดการขอ้มูลข่าวสารขององค์การ 

8.2 ผูบ้ริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์กร 

8.3 ผูบ้ริหารฐานขอ้มูลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.4 ผูจ้ัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.5 นักวิเคราะหร์ะบบ/สถาปนิกระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปทีี่จบ 

1 นางฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 35307006xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

Computer Science  

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

University of Indore, M.P., India  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมป์ 

2552 

2546 

2541 

2537 

2 นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2547 

2542 

3 นายสาคร  

เมฆรักษาวนิช 

35299004xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2547 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา   

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการด าเนินงาน การเพิ่มผลผลติ ลดต้นทุน ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผูบ้ริหาร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรทั้งในระดับ

ภูมภิาคและระดับโลก  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ยึดหลัก “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสรา้งสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ” ได้กล่าวถึง

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเนน้ปัจจัย

แวดล้อมและความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทยคือ การเพิ่มความสามารถในการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนา และโครงสรา้งพื้นฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  อีกทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากร

ทางการวจิัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อขยายขีดความสามารถในการเชื่อมโยง

งานวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจนประยุกต์ใช้งานวิจัยไปสู่เชงิพาณิชย์ อีกทั้ง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดท า (ร่าง)แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พัฒนา SMART 

THAILAND 2020 โดยมุ่งเนน้ตรยีมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองหลวงแหง่ภูมภิาคอาเซียน 

(Asean Gateway City) ที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแหง่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพชีวติของคนไทยใหท้ัดเทียมสากล โดยก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นยุทธปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต 

อีกทั้งในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) เพื่อพัฒนา

ประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้เข้ากับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชวีิต 

และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

สร้างผูป้ระกอบการและธุรกิจดิจิทัลและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวิจัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยี การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล  อีกทั้งยัง

สามารถน าเอางานวิจัยประยุกต์สู่องค์กรได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและ

รองรับการก้าวสู่ SMART THAILAND 2020 และนโยบายการพัฒนาเศรฐกิจดิจทิัลของประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ามามีบทบาทในสังคมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในด้านของการติดต่อและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ที่ท าให้ผู้รับสารสามารถที่จะเข้าถึงในเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการวางแผน

หลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวล

มนุษยชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วยเชน่กัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่

ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน อาจท าให้การดูแลและป้องกันเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์

เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาดมาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการ

เผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศกึษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้

ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการพัฒนาและการจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและ

การบริหารงานทั้ งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม 

จรรยาบรรณ มีจิตส านึกในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้บริหารจัดการเทคโลยีสารสนเทศขององค์การ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อรองรับ

การแขง่ขันทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตอบสนองด้วย

การพัฒนามหาบัณฑติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ  โดยส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชนและของประเทศในกาลต่อไป 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

       13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

               146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6)  

         Intensive English for Graduate Studies 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

 

13.3 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะศิลปศาสตร์  โดยให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 พัฒนาบุคลากรให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถ

ประยุกต์ความรูไ้ปสู่การวิจัย รองรับการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

  

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน

บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล สามารถคัดสรรเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้และทักษะทางดา้นบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อองค์กร 

1.3.2 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการบริหารองค์กร 

และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

1.3.3 มีความสามารถในการศกึษาค้นคว้าวิจัย วเิคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการทาง

เทคโลยีสมัยใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม 

1.3.4 มีศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีความ

รับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและต่อประเทศชาติ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่สกอ.ก าหนด

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้ใช้ 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร   
อย่างตอ่เนื่องให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานของ สกอ. 

1.3  ติดตามความตอ้งการของ   

ผูใ้ชบ้ัณฑติ 

1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง   
พ อ ใจ ใน ก าร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง   

หนว่ยงานผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และการเรียนรูด้้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ  
พัฒนาอาจารย์ผู้ สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ  

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สกอ. 

3.2 จัดการเรยีนการสอนภาค 

ปฏิบัติโดยเน้นใหน้ิสติฝึก

ทักษะและความช านาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ 

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่ เน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความช านาญ 
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หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

     ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

      

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

 พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตส่วนมากขาดทักษะและพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการวิจัยและการคิด

เชิงตรรกะ ฐานความรู้ และนิสิตบางส่วนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่

เพียงพอ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหนว่ยกิต 
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2.4.2 ปรับพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอ โดยจัด

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร และให้ผู้สมัครที่ไม่ได้จบสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าอบรม 

2.4.3 บรรจุรายวิชาสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความคิดเชิงตรรกะ ทักษะการออกแบบ และการ

เขียนโครงรา่งงานวิจัย 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

2.5.2 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษา แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

10,907,018 

10,907,018 

- 

11,561,440 

11,561,440 

- 

12,255,126 

12,255,126 

- 

12,990,433 

12,990,433 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

2. งบด าเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

1,400,000 

300,000 

800,000 

300,000 

- 

1,600,000 

300,000 

1,000,000 

300,000 

- 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 

4.1 เงินอุดหนุนโครงการ

ตามแผน 

1,940,000 

1,940,000 

2,074,000 

2,074,000 

2,040,000 

2,040,000 

2,150,000 

2,150,000 

2,256,000 

2,256,000 

รวมรายจ่าย 14,947,018 15,835,440 16,699,126 17,640,433 18,581,740 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

         อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา   

 พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37(3) หนว่ยกิต แยกเป็น 

 แผน ก แบบ ก (2) ไม่น้อยกว่า 37(3) หนว่ยกิต 

 แผน ข ไม่น้อยกว่า 37(3) หนว่ยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2555 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2559 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่น้อยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะ 

            1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

            1.2. กลุ่มวิชาเฉพาะเลอืก  

12 - 25 

25 

16 

9 

31 

31 

16 

15 

25 

25 

16 

  9 

31 

31 

16 

15 

2. วทิยานิพนธ์ 12  12 - 12 - 

3. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  3-6 - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   (3) (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 37(3) 37(3) 37(3) 37(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 

กรณีนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบ

ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 146700 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  
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3.1.3 รายวิชา 

    1) หมวดวิชาเฉพาะ      แผน ก แบบ ก (2)   จ านวนหน่วยกิต 25 หน่วยกิต 

 

  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ แผน ก แบบ ก (2)  จ านวน 16 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   ประกอบด้วย 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-5) 

   Research Methodology in Science and Technology 

236713  การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3(2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology           

236714   การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning  

236715  สัมมนา        1(0-2-1) 

   Seminar 

 

 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคบั    แผน ข จ านวน 16 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   ประกอบด้วย 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6)  

  Management of Information Systems for Digital Firm 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

   Research Methodology in Science and Technology 

236713  การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3(2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology           

236714   การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning  

236715  สัมมนา        1(0-2-1) 

   Seminar 
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก        

แผน ก แบบ ก (2) ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

แผน ข ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า                            15 หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาเลือกทางการจัดการระบบสารสนเทศ 
236720 การจัดการสารสนเทศองค์กร     3(3-0-6) 

Enterprise Information Management 

236721  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Information Systems 

236722 ความเสี่ยงดา้นสารสนเทศและการปฏิบัติการ   3(3-0-6) 

Information and Operational Risk 

236723  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Technology Audit 

236724 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

   Information Technology Project Management 

236725 หัวข้อสมัยใหมท่างระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Current Topics in Information System                      

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการข้อมูล 

236730 การบริหารและจัดการขอ้มูลสมัยใหม่    3(2-2-5) 

Modern Data Administration and Management 

236731  คลังข้อมูล       3(2-2-5) 

Data Warehouse 

236732 การวิเคราะหเ์ชงิธุรกิจและเหมอืงขอ้มูล    3(2-2-5) 

Business Analysis and Data Mining 

236733 การวิเคราะหแ์ละการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   3(2-2-5) 

Big Data Analytics and Management 

236734 การจัดการองค์ความรู้      3(3-0-6) 

Knowledge Management 

236735 หัวข้อสมัยใหมท่างการจัดการข้อมูล    3(3-0-6) 

Current Topics in Data Management 
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กลุ่มวิชาเลือกทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

236740 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือขา่ย    3(2-2-5) 

Telecommunication and Networking 

236741  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือขา่ย   3(2-2-5) 

   Information System and Network Security 

236742 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 

   Electronic Business Strategy  

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์    3(2-2-5)  

Geographic Information Systems and Applications 

236744 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์      3(3-0-6) 

Software Engineering       

236745 หัวข้อสมัยใหมท่างเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Current Topics in Information Technology 

 
 

  2) วิทยานิพนธ์      จ านวน    12 หน่วยกิต 

  236799 วิทยานิพนธ์      12 หนว่ยกิต 

    Thesis 
   

  3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จ านวน    6 หน่วยกิต 

 236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6 หนว่ยกิต 

   Independent study 
  

 4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6)  

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร  3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

 

 

รวม    9 (3)  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

236713  การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3 (2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology        

236714  การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning           

236715  สัมมนา        1(0-2-1) 

   Seminar 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม     10  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x)  

  Major Elective 

236799 วิทยานิพนธ์      6 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

รวม     9  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

   Major Elective 

  236799 วิทยานิพนธ์      6 หนว่ยกิต 

  Thesis  

   

รวม     9  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

          

รวม    9 (3)  หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

236713  การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3(2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology 

236714  การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning              

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม    12    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

236715  สัมมนา       1(0-2-1) 

   Seminar 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

   Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม    9     หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    4 หนว่ยกิต 

   Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

  Major Elective 

 

รวม    7    หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา    3(3-0-6)

  Intensive English for Graduate Studies 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอุนเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอแิละการเขียนอ้างองิ  

 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 สถาปัตยกรรมองค์กร       3(3-0-6) 

  Enterprise Architecture 

แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กรและการปฎิรูปเชิงดิจิทัล ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรม

องค์กร แบบจ าลองและสถาปัตยกรรมอ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การ

สร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคช่ัน 

และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล  การน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การ

ประเมินผล 

 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 

    

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจิทัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล วัฏจักร

ระบบงาน การใชร้ะบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจทิัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการ
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ควบคุมระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การ

ต่าง 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 

management, operation planning and information system control, laws on digital economy, case 

studies of management of information systems in organizations 

 

236712 ระเบียบวิธีวจิัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology 

  ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนด

ปัญหา การวิจัย ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการ

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  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  การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง  3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology           

หลักการของระบบสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์และจ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การ

วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการค้นหาความจริง การวิเคราะห์

ปัญหา การแตกแยก เอกสารความต้องการ หลักการการออกแบบ ปัจจัยด้านคุณภาพ การแตกแยก

การออกแบบของระบบซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ แนวโน้มในการ

วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบของระบบสารสนเทศ เครื่องมืออัตโนมัติ 

   Principles of information system, structured analysis and modelling techniques, 

object-oriented analysis and design using UML, elicitation and 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 
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236714  การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

  Strategic Management and Planning  

หลักการวิสาหกิจเชิงธุรกิจ กระบวนการธุรกิจโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ พันธกิจและ

เป้าหมาย การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การวางหลักเกณฑ์ การสร้าง และการประเมิน เทคนิค

เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยหลักในการประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนการเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

การได้เปรียบในการแข่งขัน การบูรณาการในแนวตัง้และแนวนอน 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  

 

236715  สัมมนา         1(0-2-1) 

  Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Searching, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presentation, 

discussion and answering question in information technology topics 

 

236720 การจัดการสารสนเทศองค์กร      3(3-0-6) 

Enterprise Information Management 

หลักการสารสนเทศ ความต้องการสนสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ วงจรชีวิตสารสนเทศวิสาหกิจในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การจัดการ

ข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การสนับสนุนและจัดการระบบ 

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 

 

236721  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

Strategic Information Systems 

กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กระบวนการจัดท ากลยุทธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ การวางแผน กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ระบบวิสาหกิจ ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 



 

 

 

23 

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้ การคุ้มครอง

ข้อมูลสว่นบุคคล ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์   

   Organizational strategy, information systems strategy, processes of strategic 

information technology formulation, information systems strategic planning, enterprise systems (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 

 

236722  ความเสี่ยงด้านสารสนเทศและการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 

Information and Operational Risk 

ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดและโครงสร้างของเหตุการณ์ความเสี่ยงเชิงด าเนินการ การประเมินภัยคุมคามและความไม่มั่นคง 

การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ กลยุทธ์และกระบวนการการจัดการความเสี่ยง แนวทางปฎิบัติที่ดีใน

การจัดการความเสี่ยง 

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 

 

236723   การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Information Technology Audit 

แนะน าการตรวจสอบสารสนเทศ การวางแผนการตรวจสอบสารสนเทศ องค์กรการ

ตรวจสอบและมาตราฐาน ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการควบคุม การควบคุมการท างานของโปรแกรม เทคโนโลยีระบบ

ฐานขอ้มูลและการควบคุม การควบคุมโครงสรา้งพื้นฐาน 

  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 

 

236724 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  Information Technology Project Management 

หลักการจัดการโครงการ การก าหนดขอบเขตโครงการ การวางแผนโครงการ การ

ก าหนดโครงการ การจัดสรรทรัพยากร โครงสร้างการแตกงาน การตรวจสอบและควบคุมโครงการ 
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การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในการจัดการ เทคนิคและกรอบงานของการจัดการ

โครงการ เครือ่งมอืจัดการโครงการ 

   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 

 

236725 หัวข้อสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Current Topics in Information System 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการระบบสารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting in information system management, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

236730  การบรหิารและจัดการข้อมูลสมัยใหม่     3(2-2-5) 

Modern Data Administration and Management 

องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ การวางแผน จัดการ และควบคุมทรัพยากรข้อมูล 

ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างภาษาเอสคิวแอลส าหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การบริหาร

ทรัพยากรข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลโนแอลคิวแอล แนวคิดการพัฒนาและ

ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลส าหรับองค์กร เครื่องมือในการจัดการทรัพยากรข้อมูล การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการขอ้มูล 

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 

 

236731  คลังข้อมูล        3(2-2-5) 

Data Warehouse 

การรวบรวมความต้องการ , สถาปัตยกรรม, เทคนิคและแนวคิดในการออกแบบ

คลังข้อมูล การออกแบบฐานขอ้มูลเชงิกายภาพ การสกัด การปรับเปลี่ยน และกลยุทธการน าคลังขอ้มูล
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ไปใช้งาน ความรู้เบื้องต้นในการท าธุรกิจอัจฉริยะ การออกแบบและกระบวนการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ 

การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล 

   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 

 

236732  การวเิคราะห์เชิงธุรกิจและเหมืองข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Analysis and Data Mining 

พืน้ฐานการวิเคราะหข์้อมูล การวิเคราะหข์้อมูลขัน้สูงส าหรับผูบ้ริหาร กรณีศกึษา  

กลยุทธและกระบวนการทางธุรกิจ เหมืองข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูล การสร้างเหมือง

ข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมอืงขอ้มูล เหมอืงขอ้มูลกับคลังข้อมูล เหมอืงขอ้มูลเพื่อการวิเคราะหท์างธุรกิจ 

Introduction to data analysis, advance data analysis for executive, case study of 

strategies and business 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 

 

236733   การวเิคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่    3(2-2-5) 

Big Data Analytics and Management 

 หลักการข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดอภมิหาข้อมูล การประมวลผลแบบดั้งเดิม องค์ประกอบ

เทคโนโลยีอภิมหาข้อมูล  กลุ่มเมฆและอภิมหาข้อมูล การจัดการอภิมหาข้อมูล การวิเคราะห์อภิมหา

ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช ้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอภมิหาข้อมูลในองค์กร 

   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 

 

236734  การจัดการองค์ความรู้       3(3-0-6) 

Knowledge Management  

หลักการการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการการจัดการองค์ความรู้ การจัดหาองค์

ความรู้ การวิเคราะห์องค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ เครื่องมือในการ

จัดการความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การใช้ความรู้ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส าหรับบริบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   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 
 

236735 หัวข้อสมัยใหม่ทางการจัดการข้อมูล      3(3-0-6) 

Current Topics in Data Management 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการข้อมูล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิรายและตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting in data management, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering question 
 

236740 การสือ่สารโทรคมนาคมและเครือข่าย     3(2-2-5) 

Telecommunication and Networking 

ความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

สื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายชนิดต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่

ต่างชนิดกันเพื่องานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการสื่อสารชนิด

ต่าง ๆ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบเครือข่าย 

เครือขา่ยแบบไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

   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 
 

236741   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Information System and Network Security 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภัยคุกคาม การควบคุม และนโยบาย

ด้านความมั่นคง รูปแบบการละเมิดความมั่นคง การเข้ารหัสและการถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน ไฟร์

วอลล์และการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร เทคนิคและเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง รวมถึงการ

เข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและอสมมาตร โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) ฟังก์ชันแฮช 
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ความมั่นคงอินเทอร์เน็ตโพโทคอล (ไอพีเซค) การบุกรุกเข้าสู่ระบบ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ 

   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 กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 

  Electronic Business Strategy  

การด าเนินงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เ เทคโนโลยีและองค์ประกอบที่ส าคัญในการ

พัฒนาระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

การตลาดออนไลน์ การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรกิจแบบเคลื่อนที่  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในธุรกรรม

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, m-Business, e-Learning, ethical and laws on e-Transections 
 

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์     3(2-2-5)  

Geographic Information Systems and Applications 

แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบการน าเข้า การ

แก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์ 

   Concepts of spatial data management in geographic information systems, software 

and hardware system, database system, relational database structures, system functions; 

inputting, editing, modifying, transforming, analyzing, presenting, geographic information systems 

applications 
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236744   วิศวกรรมซอฟต์แวร์        3(3-0-6) 

Software Engineering 

วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการทางซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรม

ความต้องการ แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์

และจัดการความเสี่ยง การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบ การส่งมอบและการบ ารุงรักษาระบบ

ซอฟต์แวร ์

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 

 

236745  หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 

Current Topics in Information Technology 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห์ การ

น าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting in information technology management, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                6 หน่วยกิต 

  Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปราย การเผยแพรใ่นหัวข้อทางดา้นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing in information technology management 

 

236799 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in information technology management 

 

 

ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอืรหัส 3 ตัวแรก 

  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

   236 หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวชิาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกทางการจัดการระบบสารสนเทศ 

3 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกทางการจัดการขอ้มูล 

4 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือกทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 หมายถึง  การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหนว่ย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1* นางฐิตรัิตน์ เชี่ยวสุวรรณ 35307006xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

Computer Science  

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

University of Indore, M.P., India  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณใ์นพระบรม

ราชูปถัมป์ 

2552 

2546 

2541 

2537 

2 นางสาวสุรางคนา ระวังยศ 35599001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

Computer Science and Engineering 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

University of Louisville, KY, USA 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2545 

2541 

3 นางสาวจิราพร ไชยวงศ์

สาย 

15299000XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

2558 

2547 

2537 

4 นายณรงค์ชัย มุง่แฝงกลาง 33011003XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2552 

2547 

2542 

5 นายนครินทร์ ชัยแก้ว 35101012XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Remote Sensing & GIS 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2546 

2541 

6 นายบวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ 35299000XxXXX อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2557 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

สันติ  วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2543 

7* นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2547 

2542 

8 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Remote Sensing & GIS 

Remote Sensing & GIS 

ภูมิศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

Asian Institute of Technology  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2549 

2547 

9 นายภาณุ พรหมมาล ี 310140132XXXX อาจารย์ Ph.D. 

MB.A. 

บช.บ 

Information Systems Management 

Finance 

การเงิน 

Walden University, MN, U.S.A. 

Western International University, USA

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

2554 

2540 

2531 

10 นายศกยภพ ประเวทจิตร์ 35701015XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2547 

2537 

11* นายสาคร เมฆรักษาวนิช 35299004xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2547 

2542 

12 นายสุขชาตรี ประสมสุข 31006015xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วท.บ. 

Computational Linguistic 

Information Technology 

คณิตศาสตร์ 

INALCO, Paris, FRANCE 

RMIT, Melbourne, AUSTRALIA    

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2554 

2540 

2528 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 

 

นายกิตกิร ดาวพเิศษ อาจารย์ Ph.D.  

M.CIS.  

 

B.A. 

Computer and Engineering 

Management  

Computer Information System  

Technology Management 

2 นายประทติ สันติประภพ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Eng. 

 

วศ.บ. 

Computer and Information 

Sciences 

Production Systems 

Engineering 

วศิวกรรมเครื่องกล 

3 น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองศาสตราจารย์ M.S. 

วท.ม. 

วท.บ.ทอ. 

Computer Science 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

4 นายจิรพันธ์ แดงเดช                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.S. 

B.BA.  

Computer Science  

Information System 

Marketing 

5 นายทศพล สอตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.Eng.  

B.Eng. 

Engineering Science 

Electrical Engineering 

Electrical Engineering 

6 นอ.ธงชัย  อยูญ่าติวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.S.  

M.S.  

B.S.  

B.S. 

Electrical Engineering  

Electrical Engineering  

Industrial Engineering  

Electrical Engineering 

Physics 

6 นายรัฐสิทธิ สุขะหุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

B.S. 

Computer Science 

Information Systems 

Computer Science 

7 นายวชิติ   อาวัชนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.Eng. 

B.Eng. 

Electrical Engineering  

Electrical Engineering  

Electrical Engineering 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา)  

-ไม่มี- 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม –ไม่ม-ี  

4.2. ช่วงเวลา –ไม่มี-  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน –ไม่ม-ี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะ ตลอดการ

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิสิตสนใจ โดย

นิสิตต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์/โครงงาน รวมถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์/โครงงานนั้นๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัย/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5.3. ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2  

แผน ข – ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 2 

5.4. จ านวนหน่วยกิต  

โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต  

5.5. การเตรยีมการ  

นิสิตที่ลงรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับครบและมีความประสงค์จะท าโครงงาน หรือ

วิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดย

แจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศกึษา 
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5.6. กระบวนการประเมินผล  

แผน ก แบบ ก (2) - มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 ท่านเป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการ

แจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน 3 ท่าน 

เป็นคณะกรรมการผู้ประเมนิผล  

แผน ข - มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้

ประเมินผล 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

 

1.1 มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้า

สังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานใน

บางรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการพัฒนา

บุ ค ลิ ก ภ าพ ให้ เป็ น ผู้ น า  กล้ าแสด งออก 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยจัดให้มี

รายวิชาที่นิสิตต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและ

น าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ   

   วิชาชีพ 

2.1มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมและ     

จริยธรรมในบางรายวิชา โดยจัดการเรียนการ

สอนเพื่ อปลูกฝังให้นิสิตมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม การ

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา รวมถึง

ให้ เข้ า ใจ ถึ ง ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ

ประเทศชาติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในทางที่ผิด  

3. ด้านภาวะผู้น า 3.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตต้อง

ท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

3.2ส่ งเสริมการแสดงความคิด เห็นและการ

แสดงออกโดยก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การน าเสนอรายงาน  

3.3 ปลูกฝังให้มีการสร้างวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ 

และมคีวามรับผดิชอบต่อสว่นรวม 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนัก ในคุณ ค่ าและคุณ ธรรม จริยธรรม และซื่ อสัตย์สุ จริต  มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี

งาม  

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต และเคารพ

กฎระเบียบ โดยอาจารย์ผูส้อนเป็นแบบอย่าง 

2) ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า 

ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม เช่น การยกย่อง

นิสติที่ประพฤติตนดี เสียสละและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

ก าหนด ความสุจริตในการสอบและการร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.2 ความรู ้

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

หลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยการเรียน

การสอนตอ้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การทดสอบ 

2) การประเมนิชิน้งาน 

3) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

4) การประเมนิผลการอภปิราย 

5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริ เริ่ม 

สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมใน

การพัฒนาความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ด าเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การวิเคราะหก์รณีศกึษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การอภปิรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดท าโครงงาน 

3) การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 

ในชั้นเรียน และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)  มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

2) ศกึษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่ม 

2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและราย

กลุ่ม 

   3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติเพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง

วิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลอง และสถานการณเ์สมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง   

2.6 สุนทรียศลิป์ 

             2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์  

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะมา

ประยุกต์ มีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มี

รูปแบบการสอนเพื่อให้มีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย ให้นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ได้อย่างอสิระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มหีัวข้อดา้นสุนทรียศิลป์ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

           2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญของการ

ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการท างานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มี
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การน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจ

ในการสื่อสาร โดยเฉพาะการน าเสนอด้านวิชาการ 

              2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมี

การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะ

สุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

สง่เสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา 
                    

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร                     
236714  การวางแผนและจดัการ

เชิงกลยุทธ ์
                    

236711 การจัดการระบบสารสนเทศ

ส าหรับองคก์รดิจิทัล   
                    

236713 การวิเคราะห์สารสนเทศและ

เทคโนโลยกีารสรา้งแบบจ าลอง 
                    

236715 สมัมนา                     
236712 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                    

236720 การจัดการสารสนเทศองคก์ร                     

236721 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์                     
236722 ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

และการปฏบิัติการ 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

สง่เสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

236723 การตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                    

236724 การจัดการโครงการทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                    

236725 หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศ 
                    

236730 การบรหิารและจัดการข้อมลู

สมัยใหม ่
                    

236731 คลังข้อมูล                     
236732 การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและ

เหมืองข้อมูล  
                    

236733 การวิเคราะห์และการจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ ่
                    

236740 การสื่อสารโทรคมนาคมและ

เครือข่าย 
                    

236734 การจัดการองค์ความรู้                     
236735 หัวข้อสมัยใหม่ทางการจัดการ

ข้อมูล 
                    

236741 ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศและเครือข่าย 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศลิป์ 

7.ทักษะการ

สง่เสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

236744 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                     

236742 กลยุทธ์ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส ์                     

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และการประยุกต ์
                    

236745 หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                    

236799 วิทยานิพนธ ์                     

236798 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนสิิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน 

และน าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไป

ตามแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดย

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ตามรอ้ยละของรายวิชาที่ก าหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ความ

รับผิดชอบ การได้งานท า และ/หรอื ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่

เข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบ

อาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน า

ผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนอย่างตอ่เนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/ คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การ

สนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็น

ประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ 

และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการ
จัดการเรยีนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา/

ปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

2.2.1  บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝกึอบรมและศกึษาดูงานด้านการ
บริการองคก์ารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
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2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของ

คณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่างๆในระดับสถาบันอุดมศกึษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือ

องค์กรที่เป็นนายจา้งของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน า

ข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นักศกึษา 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า

ในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด  และ
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ประเมินผล การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท า

ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มปีระสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรอืมีวุฒิ

การศกึษาขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการฯในการพิจารณาอนุมัติ และด าเนินการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดใหม้ีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้การวางแผนการสอน วธิีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผล

การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อใหผู้ส้อนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและ

น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะ

รายงานข้อมูลการด าเนินการตา่ง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

อัตราการส าเร็จการศกึษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศกึษาของหลักสูตร

ในแต่ละป ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศกึษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ทั้งภายในภายนอกที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะหร์ายวิชาที่มผีลการเรียนผิดปกติ การ

บริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศกึษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงแผนการด าเนินการใหม่ส าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่

ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 

หอ้งเรียน ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 
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2. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน 

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. หอ้งปฏิบัติการดจิติอลและไมโครโพรเซสเซอร์ประกอบด้วย 

1. คอมพิวเตอร์จ านวน 20 เครื่อง 

2. ชุดฝกึปฏิบัติไมโครโพรเซสเซอร์จ านวน 20 ชุด 

3. ชุดฝกึปฏิบัติการออกแบบวงจรดจิติอลขั้นสูงจ านวน 20 ชุด 

4. ชุดฝึกหุ่นยนต์ขนาดเล็กจ านวน 15 ชุด พร้อมหุ่นยนต์จ าลองการเคลื่อนไหวมนุษย์ 

1 ตัว  

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้น

ข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร

เรียนและหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิต

สามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย

ออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

นิ สิ ต ได้ ค้ นค ว้ างาน วิ จั ย ได้  อ าทิ เช่ น  ฐ านข้อ มู ล  ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic 

Library(ILE), Science Direct, Emerald แล ะ  Computers & Applied Sciences Complete เป็ น ต้ น 

โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

เชน่เดียวกัน 
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 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.2.2 มีหอ้งสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรอืวารสารเฉพาะทางให้

อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ

ตลอดจนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 

  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความ

เหมาะสมและสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการ

บริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน  หลั งสิ้ นสุดปี

การศกึษา 
     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

 



54 

 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน มีสว่นร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การ

สอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ

อาจารย์ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  โดยใช้

กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ 

และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดใหใ้ช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

 4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็น

รายงานเสนอต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ  ตรวจสอบ

ผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล

ยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ ใช้   นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา   
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ภาคผนวก ก 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และ 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา  

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

และ 

ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

แนวปฏบิัติในการเทยีบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 

 

บันทกึการเปลีย่นแปลงชือ่หลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 สาระทีป่รับปรุง 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                               3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

  การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลางและสูง

เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาโท โดยเน้น

ด้านการอา่นและการเขียนเชิงวิชาการ  

  AcademicEnglish at intermediate and upper-

intermediate level for graduate studies by focusing on 

academic reading and writing skills 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา                                3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies 

  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอา่น การอา่น

และการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การเขียนระดับ  อุ

นเฉท การเขียนเรยีงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพ

ของตน ระบบอา้งอแิละการเขียนอ้างองิ  

  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 

ปรับปรุงเนือ้หาวิชา 

236710  เทคโนโลยสีารสนเทศและองค์กร    3(3-0-6) 

Information Technology and Enterprise 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กร การวางแผนการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้งาน และการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

  Information technology, application of information 

technology in enterprises, information systems for 

enterprise management, planning for information 

technology deployment and information technology 

management 

 
ปิดวิชา 

236711   การพัฒนาระบบแบบสมัยใหม      3(3-0-6) 

Modern System Development 

  กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  แบบจ าลองของ

กระบวนการวางแผนโครงการ การค้นหาและการจัดท า

ข้อก าหนดความต้องการ  การออกแบบระบบ และการ

236713  การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยกีาร

สรา้งแบบจ าลอง                  3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology           

  หลักการของระบบสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์

และจ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิ เคราะห์และ

ปรับปรุงรหัสวิชา ชี่อ

วิชาและเนือ้หา 



79 
 

 

  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 สาระทีป่รับปรุง 

น าระบบไปสู่การใชง้าน  โดยใช้แนวทางสมัยใหม่ของการ

พัฒนาระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล เคร่ืองมือซอฟต์แวร์

ยูเอ็มแอล 

  Information system development process, process 

models, project planning, requirement elicitation and 

specifications, system design and implementation, 

modern approaches using object-orientation with 

UML, UML software tool 

ออกแบบเชิงวัตถุโดยใชยู้เอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการ

ค้นหาความจริง การวิเคราะห์ปัญหา การแตกแยก 

เอกสารความต้องการ หลักการการออกแบบ ปัจจัยด้าน

คุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบซับซ้อน 

เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ 

แนวโน้มในการวิเคราะห์และออกแบบระบบของระบบ

สารสนเทศ เคร่ืองมืออัตโนมัติ 

  Principles of information system, structured analysis 

and modelling techniques, object-oriented analysis and 

design using UML, elicitation and 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 

236712 การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล   3(3-0-6) 

Database Design and Administration 

  ระบบการจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการจัดการ

ฐานข้อมูล  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การ

ออกแบบฐานข้อมูล  การติดตั้งระบบ การจัดการ

ฐานข้อมูล  การปรับแต่งฐานข้อมูล การรักษาความ

มั่นคงของฐานข้อมูล การฟื้นคืนสภาพของฐานข้อมูล 

และเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล เช่น  ระบบ

คลังข้อมูล  และการท าเหมืองข้อมูล 

  Concept of database management systems, 

languages for database management, user 

requirement analysis, database design, system setup, 

database management, database tuning, database 

security, database recovery, and Technology for 

database management such as data warehousing and 

data mining 

236730  การบรหิารและจัดการข้อมูล    3(3-0-6) 

Data Administration and Management 

  องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ การวางแผน 

จัดการ และควบคุมทรัพยากรข้อมูล ออกแบบและ

จัดการฐานข้อมูล  โครงสร้างภาษา SQL ส าห รับ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรข้อมูล

เบื้องต้น กระบวนการจัดการข้อมูล แนวคิดการพัฒนา

และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลส าหรับองค์กร 

เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรข้อมูล การใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อการบรหิารจัดการข้อมูล 

  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, concept of the development 

and data architecture for organization, tools for data 

resources management, application software for data 

management 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชี่อ

วิชาและเนือ้หา 

236713 เทคโนโลยเีครือข่ายอนิเทอร์เน็ต    3(2-2-5) 

Internetworking Technology  

 
ปิดรายวิชา 
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 โพรโทคอล แบบจ าลองอ้างอิงโอเอสไอ ชุดโพรโท

คอลทีซีพี/ไอพี ลักษณะเฉพาะของชนิดการจราจรบน

เครือข่ายที่แตกต่าง ความแตกต่างระดับของที่อยู่ โพรโท

คอลชั้นทรานสปอร์ต การควบคุมการไหล การควบคุม

ข้อผิดพลาด การควบคุมความคับคั่ง โพรโทคอลในชั้น

เน็ตเวอร์ค คุณภาพของการให้บริการ ไอพีวีโฟร์ ไอพีวี

ซิกซ์  การค้นหาเส้นทาง การท ามัลติคาสท์  การ

ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย 

 Protocols, OSI reference model, TCP/IP protocol 

suite, characteristics of different network traffic types, 

different levels of addresses, transport layer protocol, 

flow control, error control, congestion control, network 

layer protocol, quality of service, IPv4, IPv6,  routing, 

multicasting, network applications 

 

236714  สัมมนา                                 1(0-2-1) 

Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

  Searching, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presentation, discussion 

and answering question in internet and information 

technology topics 

236715  สัมมนา       1(0-2-1) 

Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  Searching, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presentation, discussion 

and answering question in information technology topics 

ปรับปรุงรหัสวิชา 

236715 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี                                            3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

  ความหมาย  ลั ก ษณะและ เป้ า หม ายก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การ

วิจัย ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กา

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

ก ารประ เมิ น ง านวิ จั ย  ก ารน าผลวิ จั ย ไป ใ ช้ แ ล ะ

236714  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษณะ แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การ

วิจัย ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กา

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย 

ก ารประ เมิ น ง านวิ จั ย  ก ารน าผลวิ จั ย ไป ใ ช้ แ ล ะ

ปรบัปรุงรหัสวิชา 
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จรรยาบรรณนักวิ จั ย  เทคนิควิ ธี การ เฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  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 

จรรยาบรรณนักวิ จั ย  เทคนิควิ ธี การ เฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  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 

236720 การจัดการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

                                3(3-0-6) 

Information Technology Project Management 

  การจัดการโครงการในบริบทของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดการการบูรณาการโครงการ การจัดการขอบเขต

โครงการ การจัดการเวลาโครงการ การบรหิารค่าใช้จา่ย

โครงการ การจัดการคุณภาพโครงการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์โครงการ การจัดการการสื่อสาร

โครงการ และการจัดการความเสี่ยงโครงการ การ

จัดการการจัดซือ้จัดจ้างโครงการ 

  Project management in information technology 

context, project integration management, project scope 

management, project time management, project cost 

management, project quality management, project 

human resource management, project communications 

management, project risk management, project 

procurement management 

236724 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ      3(3-0-6) 

Information Technology Project Management 

  หลักการจัดการโครงการ การก าหนดขอบเขตโครงการ 

การวางแผนโครงการ การก าหนดโครงการ การจัดสรร

ทรัพยากร โครงสร้างการแตกงาน การตรวจสอบและ

ควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและ

ความไม่แน่นอนในการจัดการ เทคนิคและกรอบงานของ

การจัดการโครงการ เคร่ืองมือจัดการโครงการ 

  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 

ปรับปรุงรหัสวิชา     

ชี่อวชิาและเนือ้หา 

236721   การจัดการองคค์วามรู้ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ                               3(3-0-6) 

Knowledge Management for Information Technology 

  องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ กระบวนการการ

จัดการองค์ความรู้ อาทิ การจัดหา การวิเคราะห์ การ

สร้าง การจัดหมวดหมู่ และการจัดการองค์ความรู้ไว้ใน

ฐานองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ การใช้องค์

ความรู้ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส าหรับบริบท

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

236734  การจัดการองคค์วามรู้ 3(3-0-6) 

Knowledge Management for Information Technology 

หลักการการจัดการองค์ความรู ้กระบวนการการจัดการ  

องค์ความรู้ การจัดหาองค์ความรู้ การวิเคราะห์องค์

ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมู่องค์

ความรู้ เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ การแบ่งปันองค์

ความรู้ การใช้ความรู้ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้

ส าหรับบริบทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  Fundamental of knowledge management, knowledge 

management process, knowledge acquisition, 

ปรับปรุงรหัสวิชา      

ชี่อวชิาและเนือ้หา 



82 
 

 

  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 สาระทีป่รับปรุง 

 Knowledge, knowledge management, knowledge 

management process, e.g. knowledge acquisition, 

knowledge analysis, knowledge creation, knowledge 

categorization, knowledge base management, 

knowledge sharing, knowledge utilization in 

enterprises, knowledge management for information 

technology context 

knowledge analysis, knowledge creation, knowledge 

categorization, knowledge management tools, 

knowledge sharing, knowledge utilization in 

enterprises, knowledge management for information 

technology context 

236722   การจัดการเครือข่าย                  3(3-0-6) 

Network Management 

  การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มุมมองทางเทคนิค

และองค์กร ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเครือข่าย 

แบบจ าลองอ้างอิงการจัดการเครือข่าย สารสนเทศ

ส าหรับการจัดการเครือข่าย โพรโทคอลส าหรับการ

จัดการเครือข่าย การบูรณาการการจัดการเครือข่าย 

ข้อตกลงระดับการบรกิาร 

  Computer network management, technical and 

organizational perspectives, stakeholder in network 

management, network management reference models, 

information for network management, protocols for 

network management, integration of network 

management, service level agreements 

236740 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย 

       3(3-0-6) 

Telecommunication and Networking 

  ความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูล และเทคโนโลยีเครือข่าย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารโทรคมนาคม

สมัยใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยเีครือข่ายชนิดต่าง ๆ การ

ใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายที่ต่างชนิดกันเพื่องานก่อตั้งองค์กร

ที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรม

การสื่อสารชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ ใช้ในระบบ

เครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบ

เครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

  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 

 

 

ปรับปรุงรหัสวิชา     

ชี่อวชิาและเนือ้หา 

236723 กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 

Electronic Commerce Strategy  

  การด าเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีและ

องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความ

มั่นคงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การ

ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการห่วงโซ่

236742 กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์    3(3-0-6) 

Electronic Business Strategy  

  การด าเนินงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีและ

องค์ประกอบที่ ส าคัญในการพัฒนาระบบธุ รกิ จ

อิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความ

มั่นคงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การ

ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการห่วงโซ่

ปรับปรุงรหัสวิชา 
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อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์แบบเคลื่อนที่  

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและ

กฎหมายในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

  Electronic commerce (e-Commerce) operation, 

technologies and major components for e-Commerce 

systems development, e-Payment, e-Commerce 

security, on-line marketing,   e-Auction, e-Supply 

Chain Management, m-Commerce, e-Learning,  

ethical and legal issues in e-Commerce 

อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจแบบเคลื่อนที่  การ

เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและ

กฎหมายในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   

  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, m-Business, e-Learning,  ethical 

and legal issues in e-Business 

236730  การเขียนโปรแกรมสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Modern Programming 

  ตรรกะของการเขียนโปรแกรม การก าหนดตัวแปร 

นิพจน์ เงื่อนไขและการวนซ้ า  ฟังก์ชัน การจัดการสิ่ง

ผิดปกติ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส 

ออบเจ็กต์ การห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป  

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม

แบบกลุ่มเมฆ 

  Logic of programming, defining variables, expression, 

conditionals and loops, functions, exception handling, 

concept of object-oriented programming, class, object, 

encapsulation, inheritance, polymorphism, database 

management programming, cloud programming 

 
ปิดรายวิชา 

236731   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและ

เครือข่าย                                              3(3-0-6) 

Information System and Network Security 

  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภัย

คุกคาม การควบคุม และนโยบายด้านความมั่นคง 

รูปแบบการละเมดิความมั่นคง การเขา้รหัสและการ

ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน ไฟร์วอลลแ์ละการควบคุม

การเข้าถงึทรัพยากร เทคนิคและเทคโนโลยกีารรักษา

ความมั่นคง รวมถึงการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและ

อสมมาตร โครงสรา้งพืน้ฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) 

ฟังก์ชันแฮช ความมั่นคงอนิเทอร์เน็ตโพโทคอล (ไอพีเซค) 

การบุกรุกเข้าสู่ระบบ ซอฟตแ์วร์ประสงค์ร้าย 

236741   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและ

เครือข่าย                                             3(3-0-6) 

   Information System and Network Security 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภัย

คุกคาม การควบคุม และนโยบายด้านความมั่นคง 

รูปแบบการละเมิดความมั่นคง การเข้ารหัสและการ

ถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน ไฟร์วอลล์และการควบคุม

การเข้าถึงทรัพยากร เทคนิคและเทคโนโลยีการรักษา

ความมั่นคง รวมถึงการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและ

อสมมาตร โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) 

ฟังก์ชันแฮช ความมั่นคงอนิเทอร์เน็ตโพโทคอล (ไอพีเซค) 

การบุกรุกเข้าสู่ระบบ ซอฟต์แวรป์ระสงค์ร้าย 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
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  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 

  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 

236732 สถาปัตยกรรมองคก์ร                 3(3-0-6) 

Enterprise Architecture 

  กรอบการท างานและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

อ ง ค์ ก ร  ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร 

กระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร  การ

ประยุกต์ใช้ การจัดการ การควบคุม การบ ารุงรักษา

สถาปัตยกรรมองค์กร 

  Enterprise architecture frameworks and components, 

inter organizational architectures, enterprise 

architecture development process, implementation, 

management, control, maintenance of the architecture 

236710 สถาปัตยกรรมองคก์ร    3(3-0-6) 

Enterprise Architecture 

  แ น ะ น า ส ถ าปั ต ยก ร รมอ ง ค์ ก ร  ข อบ ข่ า ย ง า น

สถาปัตยกรรมองค์กร แบบจ าลองและสถาปัตยกรรม

อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร 

การสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ 

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น 

และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับ

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล  การน า

สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล 

  Introduction to enterprise architecture, 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 

ปรับปรุงรหัส และ

เนือ้หา 

236724   เทคโนโลยสีื่อผสม   3(3-0-6) 

Multimedia Technology 

  เทคโนโลยีสื่อผสมซึ่งครอบคลุมถึงตัวอักษร กราฟิก 

การท าภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ เทคโนโลยกีารเก็บ 

เทคโนโลยกีารบีบอัด และเทคโนโลยกีารส่งแบบต่อเนื่อง 

โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสื่อผสม  การพัฒนา

ระบบสื่อผสม การกระจายชุดค าสั่งส าเร็จสื่อผสม 

 
ปิดรายวิชา 



85 
 

 

  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 สาระทีป่รับปรุง 

  Multimedia technology including text, graphics, 

animation, audio, video, storage technology, 

compression technology, and streaming technology, 

multimedia applications, multimedia system 

development, multimedia package distribution 

 

236733 เทคโนโลยกีารพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 

Web Development Technology  

  เทคโนโลยฝ่ัีงเคร่ืองลูกข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย การเขียน

โปรแกรมบนเว็บ ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล กรอบแนวคิดแบบ

โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์และการออกแบบรูปแบบ 

เอ็มวีซีส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 

  Client-side and server-side technologies, web 

programming, XML language, Model-View-Controller 

(MVC) framework and design pattern, MVC for web 

application 

 
ปิดรายวิชา 

236734   วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                  3(3-0-6) 

Software Engineering 

  วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการทาง

ซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ 

แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผน

โครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 

การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการ การประกัน

คุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนิค

และกลยุทธ์ ในการทดสอบ การส่ งมอบและการ

บ ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ 

  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 

236744   วิศวกรรมซอฟต์แวร ์     3(3-0-6) 

Software Engineering 

  วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแ์วร์ ความต้องการทาง

ซอฟต์แวร ์กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ 

แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผน

โครงการซอฟต์แวร ์การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 

การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการ การประกัน

คุณภาพซอฟต์แวร ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง เทคนคิ

และกลยุทธ์ในการทดสอบ การสง่มอบและการ

บ ารุงรักษาระบบซอฟตแ์วร์ 

  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 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
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236740   ระบบอัจฉริยะ                          3(3-0-6) 

Intelligent Systems  

  หลักการระบบอัจฉริยะ การพัฒนาระบบอัจฉริยะโดย

ใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เช่น  ระบบผูช้ านาญการ ระบบการใช้

เหตุผลแบบเทียบเคียงกรณี ซอฟต์แวร์ตัวแทน ระบบ

โครงข่ายประสาทเทียม และ ตรรกศาสตร์ฟัซซี่ 

  Intelligent systems concept, intelligent systems 

development, expert system, case-based reasoning, 

software agent, artificial neural network, and fuzzy 

logic 

 
ปิดรายวิชา 

236741 ปฏิบัติการเทคโนโลยเีครือข่ายอนิเทอร์เน็ต           

                                                          3(2-2-5)  

 Internetworking Technology Workshop  

  การติดตั้งสายสัญญาณแบบมีโครงสร้าง เทคโนโลยี

เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกล 

เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สาย โพรโทคอลการค้นหาเส้นทาง 

พืน้ฐานการออกแบบเครือข่าย การจัดการหมายเลขไอพี 

การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ การตั้งค่าอุปกรณ์

ค้นหาเส้นทาง การตั้งค่าคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย การ

ตั้งค่าระเบียนเพื่อควบคุมการเข้าถึง 

  Structured cabling, LAN technology, WAN technology, 

wireless network technology, routing protocols, network 

design fundamentals, IP address management, switch 

configuration, router configuration, network host 

configuration, access control list configuration 

 
ปิดรายวิชา 

236742 การท าเหมืองข้อมูล                   3(2-2-5) 

Data Mining 

  คุณลักษณะของข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  

ขั้นตอนวิธีการจ าแนกประเภท ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม 

การเรียนรู้กฎการเชื่อมโยง การวัดประสิทธิผลของ

ขั้นตอนวิธีการท าเหมืองข้อมูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

งานจรงิ 

236732  การวิเคราะห์เชงิธุรกิจและเหมืองข้อมูล 

                    3(3-0-6) 

Business Analysis and Data Mining 

  พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ส าหรับผูบ้รหิาร กรณีศกึษา  

กลยุทธและกระบวนการทางธุรกิจ เหมืองข้อมูลเบือ้งต้น 

สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมลู การสรา้งเหมืองข้อมลู การ

ปรับปรุงรหัสวิชา      

ชี่อวชิาและเนือ้หา 
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  Concepts of data, data mining techniques, 

classification algorithms, clustering algorithms, 

associative rule learning, measuring the effectiveness 

of data mining algorithms, real world applications 

ประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล เหมืองข้อมลูกับคลงัข้อมูล 

เหมืองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

  Introduction to data analysis, advance data analysis 

for executive, case study of strategies and business 

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 

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละการประยุกต์ 

                                             3(2-2-5)  

Geographic Information Systems and Applications 

  แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบ

ฐานข้อมูล โครงสรา้งฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ 

ของระบบการน าเข้า การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การ

แปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการ

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 

  Concepts of spatial data management in geographic 

information systems, software and hardware system, 

database system, relational database structures, 

system functions; inputting, editing, modifying, 

transforming, analyzing, presenting, geographic 

information systems applications 

236743 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละการประยุกต์ 

                                             3(2-2-5)  

Geographic Information Systems and Applications 

  แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบ

ฐานข้อมูล โครงสรา้งฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ 

ของระบบการน าเข้า การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การ

แปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการ

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 

  Concepts of spatial data management in geographic 

information systems, software and hardware system, 

database system, relational database structures, 

system functions; inputting, editing, modifying, 

transforming, analyzing, presenting, geographic 

information systems applications 

คงเดมิ 

236744   หัวข้อคัดเลือกทางเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ                                3(3-0-6)                      

Selected Topic in Internet and Information Technology 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

และสารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย

และตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting in internet and information 

technology, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 
ปิดรายวิชา 
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236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

Independent Study  

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

  Studying, collecting data,analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing in internet and 

information technology 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต 

Independent Study  

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยี

อนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

  Studying,collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing in internet and 

information technology 

คงเดมิ 

236799  วิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต 

Thesis   

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวน การวิจัยอย่าง

เป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อ

ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

  Constructing new knowledge by systematic research 

methodology, problem solving and publishing in internet 

and information technology 

236799  วิทยานิพนธ์                          12 หน่วยกิต 

Thesis   

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ปัญหาและการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่

เกี่ยวกับเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

  Constructing new knowledge by systematic research 

methodology,problem solving and publishing in internet 

and information technology 

 

 236711  การจัดการกลยุทธ ์     3(3-0-6) 

Strategic Management  

  หลักการวิสาหกิจเชิงธุรกิจ กระบวนการธุรกิจที่มี

เทคโนโลยสีารสนเทศมาเกี่ยวข้อง พันธกิจและเป้าหมาย 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย การวางแผน การ

วางหลักเกณฑ์ การสรา้ง และการประเมิน เทคนิคเชิงกล

ยุทธ์ ปัจจัยหลักในการประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์

แผนการเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบใน

การแข่งขัน การบูรณาการในแนวตั้งและแนวนอน แนว

ระดับการวางแผน 

  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 

วิชาใหม ่
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advantage, vertical and horizontal integration, planning 

horizon 

 236720 การจัดการสารสนเทศองค์กร    3(3-0-6) 

Enterprise Information Management 

  หลักการสารสนเทศ ความต้องการสนสนเทศ ประเภท

ของระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วงจร

ชีวิตสารสนเทศวิสาหกิจที่ประกอบด้วย ต้นน้ า กลางน้ า 

และปลายน้ า การจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพ 

การสนับสนุนและจัดการระบบ 

  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 

วิชาใหม ่

 236721  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์    3(3-0-6) 

Strategic Information Systems 

  กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กระบวนการ

จัดท ากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน กล

ยุทธ์ระบบสารสนเทศ ระบบวิสาหกิจซึ่งประกอบไปด้วย

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบการวางแผน

ทรัพยากรองค์กร ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการ

จัดการความรู้ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   

  Organizational strategy, information systems strategy, 

processes of strategic information technology 

formulation, information systems strategic planning, 

enterprise systems (ES) including: supply chain 

management systems (SCMS); enterprise resource 

planning (ERP); customer relationship management 

systems (CRMS); knowledge management systems 

(KMS), legal and ethical issues relating to strategic 

information systems 

 

วิชาใหม ่
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 236722  ความเสี่ยงดา้นสารสนเทศและการปฏิบัติการ

       3(3-0-6) 

Information and Operational Risk 

  ความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดและโครงสร้างของ

เหตุการณ์ความเสี่ยงเชิงด าเนินการ การประเมินภัยคุม

คามและความไม่มั่นคง การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 

กลยุทธ์และกระบวนการการจัดการความเสี่ยง แนวทาง

ปฎิบัติที่ล้ าสมัยในการจัดการความเสี่ยง 

  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 

วิชาใหม ่

 236723   การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      3(3-0-6) 

Information Technology Audit 

  แนะน าการตรวจสอบสารสนเทศ การวางแผนการ

ตรวจสอบสารสนเทศ องค์กรการตรวจสอบและ

มาตราฐาน ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย

และการควบคุม การควบคุมการท างานของโปรแกรม 

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและการควบคุม การควบคุม

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

  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 

วิชาใหม ่

 236725 หัวข้อสมัยใหมท่างระบบสารสนเทศ  

    3(3-0-6) 

Current Topic in Information System 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องการจัดการระบบ

วิชาใหม ่
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สารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและตอบ

ข้อซักถาม 

  Selecting interesting in information system 

management, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

 236712  การจัดการระบบสารสนเทศ     3(3-0-6)  

Management of Information Systems 

  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศของ

องค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจิทัล 

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการ

จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการท รัพยากร

สารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุม

ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาการจัดการระบบ

สารสนเทศในองค์การต่าง ๆ  

  Fundamental concepts of management information 

systems; 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 management, 

operation planning and information system control; case 

studies of management of information systems in 

organizations 

วิชาใหม ่

 236731  คลังข้อมูล      3(3-0-6) 

Data Warehouse 

  การรวบรวมความต้องการ, สถาปัตยกรรม, เทคนิค

และแนวคิดในการออกแบบคลังข้อมูล การออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การสกัด การปรับเปลี่ยน และกล

ยุทธการน าคลังข้อมูลไปใช้งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธรุกิจ 

วิชาใหม ่
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การออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อน าข้อมูลจาก

คลังข้อมูลมาใชเ้พิ่มศักยภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

  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 a data warehouse 

 236733   การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

       3(3-0-6) 

Big Data Analytic and Management 

  หลักการข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดอภิมหาข้อมูล การ

ประมวลผลแบบดั้งเดิม องค์ประกอบเทคโนโลยีอภิมหา

ข้อมูล  กลุ่มเมฆและอภิมหาข้อมูล การจัดการอภิมหา

ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล และเคร่ืองมือที่ใช้ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยอีภิมหาข้อมูลในองค์กร 

  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 

 

 

 

วิชาใหม ่

 236735 หัวข้อสมัยใหมท่างการจัดการข้อมูล  

       3(3-0-6) 

Current Topic in Data Management 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจดัการข้อมูล การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ

สังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม 

วิชาใหม ่
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  Selecting interesting in data management, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

 236745  หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  

       3(3-0-6) 

Current Topic in Information Technology 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศกึษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย

และตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting in information technology 

management, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

วิชาใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

แผน ก 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

                                              3(3-0-6)

 Intensive English for Graduate Studies 

236710 เทคโนโลยสีารสนเทศและองค์กร    3(3-0-6) 

 Information Technology and Enterprise 

236711   การพัฒนาระบบแบบสมัยใหม่     3(3-0-6) 

 Modern System Development   
รวม        6(3) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

                                  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

    (ไม่นับหน่วยกิต) 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร     3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล 

                     3(3-0-6)  

 Management of Information Systems for Digital Firm 

236712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                  3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology 

                                    รวม           9(3)  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

236712   การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล    3(3-0-6) 

Database Design and Administration 

236713  เทคโนโลยเีครือข่ายอนิเทอร์เน็ต     3(3-0-6) 

 Internetworking Technology  

236715 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                          3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology 

รวม     9  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

236713 การวิเคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสรา้ง

แบบจ าลอง                                              3(2-2-5) 

 Information Analysis and Modelling Technology      

236714 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

 Strategic Management and Planning           

236715  สัมมนา         1(0-2-1) 

 Seminar 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective  

  รวม     10 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

236714  สัมมนา    1(0-2-1) 

  Seminar 

2367XX วิชาเอกเลือก    3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก    3(x-x-x)  

 Major Elective 

236799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

  Thesis 

รวม     13  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

2367XX วิชาเอกเลือก    3(x-x-x)  

 Major Elective 

236799 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

 Thesis 

รวม     9  หน่วยกิต 
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2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

236799 วิทยานิพนธ์                 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม     9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

236799 วิทยานิพนธ์                 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

รวม      9 หน่วยกิต 

 

แผน ข 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบณัฑิตศกึษา 

                                                          3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

236710 เทคโนโลยสีารสนเทศและองคก์ร    3(3-0-6) 

 Information Technology and Enterprise 

236711   การพัฒนาระบบแบบสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 Modern System Development                 

         รวม    6 (3) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบณัฑิตศกึษา 

                                                           3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

     (ไม่นับหน่วยกิต) 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร                  3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล 

                                  3(3-0-6)  

 Management of Information Systems for Digital Firm 

236712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                           3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology             

    รวม    9 (3)  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

236712   การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล    3(3-0-6) 

 Database Design and Administration  

236713  เทคโนโลยเีครือข่ายอนิเทอร์เน็ต                 3(3-0-6) 

 Internetworking Technology  

236715   ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                                                                       3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology 

 

รวม    9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

236713 การวิ เคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้าง

แบบจ าลอง                    3(2-2-5) 

 Information Analysis and Modelling Technology 

236714 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์     3(3-0-6) 

 Strategic Management and Planning              

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

รวม    12 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

236714  สัมมนา        1(0-2-1) 

  Seminar 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                2 หน่วยกิต 

 Independent study 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

236715  สัมมนา         1(0-2-1) 

  Seminar 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                 2 หน่วยกิต 

 Independent study 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

รวม    12 หน่วยกิต 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

รวม    9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                4 หน่วยกิต 

 Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

รวม    10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                 4 หน่วยกิต 

 Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

 Major Elective 

รวม    7 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ 

 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 

Thitirath Cheowsuwan, PhD. 

 

ชื่อ-สกุล   ดร.ฐิตริัตน ์เช่ียวสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-5307-006xx-xx-x 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานทีท่ างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                         เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                         เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   054-4666-666  ต่อ 2331 

    08-1921-6992 

Email    Thitirath.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552  Doctor of Philosophy (Computer Science)  

University of Indore , Foreign Country ,India  

พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543   บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2537  ศลิปศาสตรบัณฑติ (การจัดการทั่วไป)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ผลงานทางวิชาการ  

 ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ,การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและบทเรียนดิจิทัลของ

สถานศกึษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย,ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 4,29-30 

มกราคม 2558 

 ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ,กระประยุกต์ใช้ระบบจัดการกลยุทธิ์เชิงดุลยภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร,ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 4,29-30 มกราคม 2558 

 ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ และ สัณห์ชัย หยีวิยม,การพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนฐานของขดี

ความสามารถขององค์กรที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,วิทยาศาสตร์วจิัย ครัง้

ที่ 5,4-5 มีนาคม 2556  

 ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ วรกฤต แสนโภชน์ และ พรเทพ โรจนวสุ,การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา,วิทยาศาสตรว์ิจัย 

ครั้งที่ 5,4-5 มีนาคม 2556  

 ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  พรเทพ โรจนวสุ และ ธนา อุดมศรไีพบูลย์,การพัฒนาการเรียนการสอน

หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชงิบูรณาการ,วิทยาศาสตรว์ิจัย ครัง้ที่ 

5,4-5 มีนาคม 2556  

 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ,The Development of the Customer Relation Management System 

สมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชน,วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศ

ไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2,ธันวาคม 2554 
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ประวัติ 

ดร.พรเทพ โรจนวสุ 

Pornthep Rojanavasu, D.ENG. 

 

ชื่อ-สกุล   พรเทพ โรจนวสุ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-5203-005XX-XX-X 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานทีท่ างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                         เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                         เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   054-4666-666  ต่อ 2333 

    08-1681-5019 

อีเมล ์    pornthep.ro@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2553  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

     สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

  พ.ศ. 2547  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

     สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

  พ.ศ. 2542  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ วรกฤต แสนโภชน์ และ พรเทพ โรจนวสุ “การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กรณีศกึษาจังหวัดพะเยา” การประชุม

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๕ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  พรเทพ โรจนวสุ และ ธนา อุดมศรไีพบูลย์ “การพัฒนาการเรียนการสอน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชงิบูรณาการ” การประชุมวิทยาศาสตร์

วิจัย ครั้งที่ ๕ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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 Wasit Jansod, Sarayut Ratanataiand and Pornthep Rojanavasu, “Face Recognition User Control” 

NCCIT ๒๐๑๓ (The Nation Conference on Computing and Information Technology)  ๙ - ๑๐         

May ๒๐๑๓ 

 Chaiwiwat Jantasarn and Pornthep Rojanavasu, “A Self Adaptive Migration for Distributed 

Genetic Algorithm”, NCCIT 2015 (The Nation Conference on Computing and Information 

Technology) 2-3 July 2015 
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ประวัติ 

ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 

Sakorn Mekruksavanich, Ph.D 

ชื่อ-สกุล   พรเทพ โรจนวสุ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3-5203-005XX-XX-X 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานทีท่ างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                         เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ              

                                         การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

                                         ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                         จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   054-4666-666  ต่อ 2295 

    08-1952-0289 

อีเมล ์    sakorn.me@up.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2555  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

  พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

     สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

  พ.ศ. 2542  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลงานทางวิชาการ (รอบ 5 ปีล่าสุด) 

 Sakorn Mekruksavanich, “A Prediction Model for Influenza Epidemics Using Artificial Neural 

Networks”, Far East Journal of Electronics and Communication, 2016, 16(1), pp. 131-146. 

 Sakorn Mekruksavanich, “Adjustable Threshold Selection Using an Artificial Neural Network for 

Metric-based Design Flaw Detection”, In: Proceedings of the 21st International Symposium on 

Artificial Life and Robotics (AROB 21st), Japan, 20-22 January 2016, pp. 20-23. 
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 สาคร เมฆรักษาวนิช และสุภาภรณ์ พงษ์ยศ, “การพัฒนาสื่อการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์รายวิชา

วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีออรัสมา”, ที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติวทิยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 (กลุ่ม CO-0-014), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 30-31 มีนาคม 2558, 

หนา้ 1-6. 
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ภาคผนวก ช 

 

ภาระการสอนของของอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลกัสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

1* นางฐิตรัิตน์  

เชี่ยวสุวรรณ 

35307006xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตรา  

จารย ์

Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

Computer Science  

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

University of Indore, M.P., India  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรม     

ราชูปถัมป์ 

360 360 360 360 

2 นางสาวสุรางคนา     

ระวังยศ 

35599001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตรา  

จารย ์

Ph.D. 

 

วศ.ม. 

วท.บ. 

Computer Science and 

Engineering 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

University of Louisville, KY, USA 

 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 

3 นางสาวจิราพร           

ไชยวงศ์สาย 

15299000xxxxx  ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

4 นายภูวิศสรณ์  

ภูมิสรณคมณ ์

33011003xxxxx  วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

360 360 360 360 

5 นายนครินทร์  

ชัยแก้ว 

35101012xxxxx - Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Remote Sensing & GIS 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

6 นายบวรศักดิ์               

ศรีสังสิทธิสันติ  

35299000xxxxx  ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 

7* นายพรเทพ  

โรจนวส ุ

35203005xxxxx - วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟา้ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 

8 นายไพศาล  

จี้ฟู 

35101010xxxxx - Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Remote Sensing & GIS 

Remote Sensing & GIS 

ภูมิศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

Asian Institute of Technology  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

9 นายภาณุ  

พรหมมาล ี

310140132xxxxx - Ph.D. 

MB.A. 

บช.บ 

Information Systems 

Management 

Finance 

การเงิน 

Walden University, MN, U.S.A. 

Western International University, USAมหาวทิยาลัย

หอการค้าไทย 

360 360 360 360 

10 นายศกยภพ 

ประเวทจิตร์ 

35701015xxxxx  ปร.ด. 

วท.ม. 

     

    วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

360 360 360 360 

11* นายสาคร  

เมฆรักษาวนิช 

35299004xxxxx - วศ.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 

12 นายสุขชาตรี 

ประสมสุข 

31006015xxxxx - Ph.D. 

M.Eng. 

วท.บ. 

Computational Linguistic 

Information Technology 

คณิตศาสตร์ 

INALCO, Paris, FRANCE 

RMIT, Melbourne, AUSTRALIA    

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

360 360 360 360 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 

 Enterprise Architecture 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

          

รวม    6 (3)  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

236713  การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology 

236714  การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์    3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning          

 

รวม    9    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 

 

236715  สัมมนา        1 (0-2-1) 

   Seminar 

2367XX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

2367XX วิชาเอกเลือก        3 (x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม    7    หน่วยกิต 

 



ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก       3 (x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม    5     หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

  Major Elective 

 

รวม    5    หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง    2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

2367XX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม    5    หน่วยกิต 

 

 
 


