
 

 

 

 

 

 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา



 
 

 

 

สารบัญ  

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร   1 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3.  วิชาเอก 1 

4.  จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 2 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา 3 

9.  ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒิการศกึษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ  

     วางแผนหลักสูตร 

5 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน   

6 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   9 

3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  11 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 11 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  11 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 15 

3.1  หลักสูตร 15 

3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต  15 

3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร  16 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  17 



 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

3.1.4  แผนการศกึษา  21 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  26 

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   32 

3.2  ชื่อ สกุล เลข ต าแหนง่และคุณวุฒิของอาจารย์ 33 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  37 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 37 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 39 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 39 

2.  ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  

    (Program Learning Outcomes :PLOs) 

40 

3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   

   (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

42 

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

   หลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

44 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 48 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 48 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 48 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  49 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 50 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 50 

2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  50 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 51 

1.  การก ากับมาตรฐาน 51 

2.  บัณฑติ  51 

3.  นิสติ 51 

4.  คณาจารย์ 51 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 52 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 52 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 54 



 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  

 หน้า 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 55 

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 55 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 55 

3.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 56 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 56 

ภาคผนวก  ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561 57 

ภาคผนวก  ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ 

                    ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2562 

72 

ภาคผนวก  ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน 

                  ผลการเรียนระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2554 

78 

ภาคผนวก  ง ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 82 

ภาคผนวก  จ ขอ้เสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 87 

ภาคผนวก  ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 91 

ภาคผนวก  ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 123 

ภาคผนวก  ซ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และ 2564 127 

ภาคผนวก  ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชัน้ปี 144 



1 
 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

Master of Science Program in Technology and Digital Data Management 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0751 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล 

ดิจทิัล 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology and Digital Data Management

        

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล  

  ดิจทิัล) 

ชื่อย่อภาษาไทย  : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดจิทิัล) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Technology and Digital Data 

     Management) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Technology and Digital Data Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

4.1  แผน ก แบบ ก1 จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

4.2 แผน ก แบบ ก2  จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

4.3 แผน ข   จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างด ี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

      ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

     สารสนเทศสมัยใหม่ พ.ศ. 2559 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที ่10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งที่      วันที่   เดือน    พ.ศ.   

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

  ในการประชุมครั้งที่      วันที่   เดือน    พ.ศ.   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ  

8.2 ผูบ้ริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศขององค์กรทุกระดับ 

8.3 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 

8.4 นักจัดการวิทยาการขอ้มูลหรอืนักวิเคราะหข์้อมูล 

8.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรอืนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  

8.6 ผูป้ระกอบการอสิระด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 

8.7 นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีดจิทิัล 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปทีี่จบ 

1 นางฐิตริัตน์  

เชี่ยวสุวรรณ 

35307006xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

Computer Science 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

University of Indore, M.P., India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยา

ลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ 

2552 

2546 

2543 

2537 

2 นายสาคร  

เมฆรักษาวนิช 

35299004xxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2547 

 

2542 

3 นางสาวเกวรินทร์ 

จันทร์ด า 

35507006xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ 

2560 

2546 

2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของ

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการด าเนินงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน  ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรทั้งในระดับ

ภูมภิาคและระดับโลก  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 13 ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) อยู่ในห้วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น  สังคม

โลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทค โนโลยีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อย่างมาก โดยมุ่งเน้นปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคือ การเพิ่ม

ความสามารถในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อีกทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อขยายขีด

ความสามารถในการเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ตลอดจนประยุกต์ใช้

งานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่ง จ าเป็น

สอดคล้องกับการผลิตผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) กับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของ

รัฐบาลที่มุง่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบาย

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับ

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มจากการ

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดิจทิัล ยกระดับคุณภาพชวีิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุก

คน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลและสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

จัดการขอ้มูลดิจิทัล มุ่งเน้นการวิจัยและการบริหารจัดการเทคโนโลยี การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้ง

ยังสามารถน าเอางานวิจัยประยุกต์สู่องค์กรได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและ

รองรับการก้าวสู่ SMART THAILAND 2021 และนโยบายการพัฒนาเศรฐกิจดิจทิัลของประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ามามีบทบาทในสังคมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในด้านของการติดต่อและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ที่ท าให้ผู้รับสารสามารถที่จะเข้าถึงในเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้ง่ายขึ้น ซึ่งในการวางแผน

หลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวล

ยชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วยเช่นกัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่

ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนอาจท าให้การดูแลและป้องกันเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์

เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาดมาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการ

เผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลที่ ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและเทคนิคการพัฒนาและการจัดการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและการ

บริหารงานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จรรยาบรรณ มี

จติส านึกในการประกอบธุรกิจ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความตอ้งการและร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล มี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้บริหารจัดการเทคโลยีสารสนเทศขององค์การ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน

การศึกษาทั้งผู้บริหาร ครูและอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและ

ข้อมูลดิจิทัลขององค์กร โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อรองรับการแข่งขันทาง

ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล ตอบสนองด้วยการ

พัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี

ความรับผดิชอบ มีความรู ้มีทักษะ การวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและของ

ประเทศในกาลต่อไป 
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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 



8 

 

 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ศาสตรท์ี่มรีากฐานองค์ความรู้เชิงทฤษฎแีละการประยุกต์ผ่านกระบวนการวิจัย สร้างนวัตกรรม

เครื่องมือด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล ช่วยสนับสนุนวิเคราะห์แก้ปัญหา พัฒนาการ

ท างานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 
 

1.2 ความส าคัญ 

อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตรของ

เทคโนโลยี ได้ววิัฒนาการและขยายมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เดิม 

และส าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในได้นิยามอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง หมายถึง “อุตสาหกรรม

การผลิต และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล” 

โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device), กลุ่ม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software), กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications), กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 

Content) ซึ่งบนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล จ าเป็นต้องมีการจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิดข้อมูลที่ ถูกต้องเป็นประโยชน์สามารถ

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค

เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ มีความคล่องตัวและเติบโตได้

ด้วยการใชร้ะบบดิจทิัล 

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล

พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้าน

บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล สามารถคัดสรรเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มกีารเลือกใช้เครื่องมอืด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิัล แก้ปัญหาพัฒนาการท างานของ

องค์กรได้อย่างยั่งยืน 

2) มีการประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางด้านเทคโนโลยีวิเคราะหจ์ัดการข้อมูลดิจทิัล ไปสู่การท างานวิจัย 

3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

ประยุกต์ใช้ในการท างานจริงใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและส่วนรวม 
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2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1  ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดจิทิัลในการแก้ปัญหาขององค์กรได้  

PLO2  ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชเ้ครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการข้อมูลและช่วย 

สนับสนุนการตัดสินใจขององคก์รได้ 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจทิัลได้ 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ประสานงานและวางแผนการท างานภายใน 

องค์กรอย่างเป็นระบบ 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถท างานด้านการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจทิัล อย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม  

และจรรยาบรรณ  

 

3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.พัฒนาหลักสูตรให้มมีาตรฐาน

ตามที่ สกอ.ก าหนด

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3 ศกึษาความตอ้งการและ

ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ

เรียน 

1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2 รายงานผลการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต้องการผู้ ใ ช้

บัณฑติ 

 

2.แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และการเรียนรูด้้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ  

พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคญั  

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3.แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สกอ. 

3.2 จัดการเรียนการสอนภาค 

ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิิตฝึก

ทักษะและความช านาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ 

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่เน้นให้นิสิต

ฝกึทักษะและความช านาญ 
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หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2561 
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2561  
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตส่วนมากขาดทักษะและพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะในการวิจัยและการคิด

เชิงตรรกะ ฐานความรู้ และนิสิตบางส่วนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่

เพียงพอ 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหนว่ยกิต 

2.4.2 ปรับพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอโดยจัด

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร และให้ผู้สมัครที่ไม่ได้จบสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าอบรม 

2.4.3 บรรจุรายวิชาสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความคิดเชิงตรรกะ ทักษะการออกแบบ และการ

เขียนโครงรา่งงานวิจัย 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

2.5.2 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

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 
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2.5.3 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษา แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

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 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนว่ย: บาท)   

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าลงทะเบียน 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

รวมรายรับ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,357,018 

3,357,018 

- 

4,011,440 

4,011,440 

- 

4,705,126 

4,705,126 

- 

5,440,433 

5,440,433 

- 

6,175,740 

6,175,740 

- 

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 

300,000 

300,000 

434,000 

434,000 

400,000 

400,000 

510,000 

510,000 

616,000 

616,000 

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ

หัวต่อปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมรายจ่าย 5,787,018 6,675,440 7,505,126 8,480,433 9,421,740 
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2.7 ระบบการศึกษา 

แบบช้ันเรยีน 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา   

 พ.ศ. 2561 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต แยกเป็น 

แผน ก แบบ ก (1) ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

1. งานรายวชิา(Course work)ไม่

น้อยกว่า 

  1. หมวดวิชาเฉพาะ 

   1.2  กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 

   1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

 24 -  25 

 

 

16 

9 

31 

 

 

16 

15 

 24 

 

 

18 

6 

30 

 

 

18 

12 

2. วทิยานิพนธ ์ 36 12  37 12 - 36 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6  - 6  - 6 

4. รายวชิาบังคับไมน่ับหน่วยกิต     (3) (3)  (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 

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

 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

 1) วิทยานิพนธ์     จ านวน   36 หน่วยกิต 

  236799 วิทยานิพนธ์       36 หนว่ยกิต 

   Thesis 

 

 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

 

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

 1) หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน  18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย  

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล                              3(2-2-5) 

Digital Data Management and Analytics  

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  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Intelligence and Data Visualization 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Enterprise Architecture for Digital Transformation  

236715  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

236716  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II 

236717  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

  Seminar III 
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    กลุ่มวิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   จ านวน  6 หน่วยกิต 

236720 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิัล   3(2-2-5) 

  Digital Technology Project Management 

236721  คลังข้อมูลและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Data Warehouse and application 

236722 การเรียนรูข้องเครื่องและเหมอืงขอ้มูลเพื่อการประยุกต์  3(2-2-5) 

  Machine Learning and Data Mining for Application 

236723 การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 

Cloud Technology Management 

236724 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ดิจทิัล     3(2-2-5) 

Digital Computer Networks 

236725 การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3(2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology        

236726 บล็อกเชนและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Blockchain and Appplication 

236727 หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดจิทิัล  3(3-0-6) 

Current Topics in Technology and Digital Data Management 
 

 2) วิทยานิพนธ์     จ านวน    12 หน่วยกิต 

  236799 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

   Thesis 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.3.3 แผน ข 

 1) หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชาเอกบังคับ    จ านวน  18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย  

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล                              3(2-2-5) 

Digital Data Management and Analytics  

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  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Intelligence and Data Visualization 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Enterprise Architecture for Digital Transformation  

236715  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

236716  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II 

236717  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

  Seminar III 

  

    กลุ่มวิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   จ านวน 12 หน่วยกิต 

236720 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิัล   3(2-2-5) 

  Digital Technology Project Management 

236721  คลังข้อมูลและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Data Warehouse and application 

236722 การเรียนรูข้องเครื่องและเหมอืงขอ้มูลเพื่อการประยุกต์  3(2-2-5) 

  Machine Learning and Data Mining for Application 

236723 การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 

Cloud Technology Management 
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236724 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ดิจทิัล     3(2-2-5) 

Digital Computer Networks 

236725 การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3(2-2-5) 

Information Analysis and Modelling Technology        

236726 บล็อกเชนและการประยุกต์     3(2-2-5) 

Blockchain and Appplication 

236727 หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดจิทิัล  3(3-0-6) 

Current Topics in Technology and Digital Data Management 

 

   2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน    6 หน่วยกิต 

 236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต 

   Independent study 

 

 3) 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 (1)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 236799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

   Thesis 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

236799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

   Thesis 

 

รวม  9  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

236799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

   Thesis 

 

รวม  9  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

  236799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

  Thesis 

   

รวม  9  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล                              3(2-2-5) 

Digital Data Management and Analytics  

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  

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies        (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

236713  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Intelligence and Data Visualization 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Enterprise Architecture for Digital Transformation    

239715  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

 

รวม 7 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

236799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

   Thesis 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

236716  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

 

รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

 236799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

  Thesis 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

236717  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

    

รวม 10   หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล                              3(2-2-5) 

Digital Data Management and Analytics  

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  

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies        (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

236713  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Intelligence and Data Visualization 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Enterprise Architecture for Digital Transformation    

239715  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

 

รวม 7 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

236716  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

 

รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 

 236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

 236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

236717  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

    

รวม 10   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3(3-0-6)

  Intensive English for Graduate Studies                         (ไม่นับหน่วยกิต) 

 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 การจัดการและการวเิคราะห์ข้อมูลดิจิทัล    3(3-0-6)  

   Digital Data Management and Analytics 

   หลักการเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล การเก็บรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การ

เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การท าความสะอาด การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิง

วินิจฉัย การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบให้ค าแนะน า และการประยุกต์ใช้วิทยาการ

วิเคราะหข์้อมูล  

   Principals of data and analytics, data collection, data storage, data-preprocessing, 

data cleaning, descriptive analytics, inferential analytics, predictive analytics, prescriptive analytics, 

application of data analytics 

 

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจิทัล   3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล วัฏจักร

ระบบงาน การใช้ระบบสารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรดิจทิัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิธีการ

จัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุม

ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจทิัล กรณีศกึษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง ๆ  

   Fundamental concepts of management information systems in the digital economy, 

system cycle, use of information systems in organizations for operation, decision making support, 

information technology, information systems in digital firms, knowledge management, artificial 

intelligence technology, methods of information systems management, information resources 
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management, operation planning and information system control, laws on digital economy, case 

studies of management of information systems in organizations 

 

236712 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 าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจั ย เทคนิควิธีการ

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Research definitions, characteristics and goals, types and research processes, 

research problems determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal 

and research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and 

research techniques in science and technology 

 

236713 ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล     3(3-0-6) 

Business Intelligence and Data Visualization 

แนวคิดคุณค่าทางธุรกิจจากข้อมูล คุณค่าของธุรกิจอัจฉริยะ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ

อัจฉริยะ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจทัศนภาพข้อมูล  เทคนิคการท าทัศนภาพแดชบอร์ด ข้อมูลแบบมี

โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การจัดการเนื้อหาความเป็นส่วนตัว จริยธรรมและกฎหมายในการพัฒนา

ธุรกิจอัจฉริยะ 

Concepts of business value from corporate data, values of business intelligence, 

business intelligence environment, business analytics data visualization, visualization techniques 

dashboard, structured and unstructured data, privacy content management systems, ethical and 

legal in business intelligence Implementation 

 

236714  สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดจิิทัล  3(3-0-6) 

  Enterprise Architecture for Digital Transformation 

แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กรและการปฎิรูปเชิงดิจิทัล ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรม

องค์กร แบบจ าลองและสถาปัตยกรรมอ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การ

สร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคช่ัน 

และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  การน า

สถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมนิผล 
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Introduction to enterprise architecture and digital transformation, enterprise 

architecture frameworks, reference models and architectures, processes for developing enterprise 

architecture, establishing and managing business architecture, information architecture, application 

architecture and technology architecture, enterprise architecture and cloud computing, using 

enterprise architecture, evaluation 

 

236715 สัมมนา 1        1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การส ารวจปัญหา จริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอ การอภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการ

วิจัยทางดา้นการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล 

searching, literature review, data collection, problem survey, human research ethics, 

presentation, discussion and answering questions on interesting topics in the field of technology and 

digital data management research 

 

236716 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม

ส าหรับการแก้ปัญหา การน าเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา ในด้าน

การวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล 

  Analyzing and synthesizing, academic technical writing, innovation development for 

solving problems, presentation, analyzing, synthesizing problems in technology and digital data 

management 

 

236717  สัมมนา 3        1(0-2-1) 

 Seminar III 

 การผลิตสื่อในการน าเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ                       

และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล 

 Creation of media for research presentation, report writing, presentation and 

discussion on the research result in technology and digital data management  
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236720 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจิทัล    3(2-2-5) 

  Digital Technology Project Management 

   หลักการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล วงจรชีวติโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การก าหนดขอบเขตโครงการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การก าหนดโครงการ 

การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบและควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความไม่

แน่นอนในการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคและกรอบงานของการจัดการโครงการ 

เครื่องมือจัดการโครงการ  

   Principles of technology project management, technology project life cycle, hardware 

and software project scoping, project planning, project scheduling, resource allocation, project 

monitoring and controlling, project closing, complexity and uncertainty in technology project, project 

management techniques and frameworks, project management tools 

 

236721 คลังข้อมูลและการประยุกต์      3(2-2-5) 

Data Warehouse and Application 

แนวคิดคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงสร้างคลังข้อมูล การออกแบบและสร้าง

คลังข้อมูล การออกแบบจ าลองมิติ การวิเคราะหพ์หุมิติ การสกัดข้อมูล วิธีการปรับเปลี่ยนและการถ่าย

โอนข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะหข์้อมูลแบบออนไลน์ การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล 

Concepts of data warehouse, data warehouse architecture, data warehouse design 

and construction, dimensional model design, multidimensional analysis, extracting, transforming and 

loading method, online analytical processing, applications of data warehouse 

 

236722 การเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูลเพื่อการประยุกต์  3(2-2-5) 

  Machine Learning and Data Mining for Application   

หลักการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้

ของเครื่อง แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการท าเหมืองข้อมูล การ

ประยุกต์ใชเ้หมอืงขอ้มูล 

Principles of machine learning, techniques of machine learning and applications of 

machine learning, concepts of data mining, techniques of data mining, process of data mining, 

applications of data mining 
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236723 การจัดการเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 

Cloud Technology Management 

   หลักการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เครื่องเสมือนในระบบกลุ่มเฆม ระบบจัดเก็บ

ข้อมูล การจัดการความปลอดภัยและเอกลักษณ์ บริการกลุ่มเมฆ การออกแบบระบบขนาดใหญ่ การ

จัดการตน้ทุนกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ในองค์กร  

   Principles of cloud computing, virtual machine in the cloud, storage systems, security 

and Identity Management, cloud service, large scale design patterns, cloud cost management, 

applying cloud technology within organization 

 

236724 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจิทัล      3(2-2-5) 

Digital Computer Networks 

ความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

สื่อสารโทรคมนาคมดิจทิัล การเลือกใช้เทคโนโลยีเครอืข่าย การใชเ้ทคโนโลยีเครอืข่ายที่ตา่งชนิดกันเพื่อ

งานก่อตั้งองค์กรที่ใช้สารสนเทศเป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการสื่อสาร  เครื่องมือที่ใช้ใน

ระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์

เคลื่อนที ่ความรูด้้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ การป้องกันความปลอดภัยในองค์กร 

   Knowledge of data communication and networking technology, hardware and 

software, digital telecommunications, selection of network technologies, using a network technology 

to an established organizations, protocol and communication architecture types, tools for using a 

network system, design techniques and network management, wireless networks and mobile 

devices, cyber security knowledge, enterprise security protection 

 

236725 การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง  3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology           

หลักการของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบ เทคนิคการวิเคราะห์และ

จ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการ

ค้นหาความจริง การวิเคราะหป์ัญหา การแตกแยก เอกสารความตอ้งการ หลักการการออกแบบ ปัจจัย

ด้านคุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษา

ระบบ แนวโน้มและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และออกแบบระบบของระบบสารสนเทศ เครื่องมือ

อัตโนมัติ 

   Principles of information system, system development process, structured analysis 

and modelling techniques, object-oriented analysis and design using UML, elicitation and fact-
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finding, problem analysis, decomposition, requirements documents, design principles, quality factors, 

design decomposition of complex systems, modularization techniques, system implementation and 

maintenance, trends and applications in information system analysis and design, automation tools 

 

236726 บล็อกเชนและการประยุกต์      3(2-2-5) 

Blockchain and Application 

แนวคิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ วิทยาการ

รหัสลับกุญแจสาธารณะ กระเป๋าเงินดิจิทัล การแฮช บล็อกและทรานเซกชัน การลงนามดิจิทัล การลง

นามทรานเซกชันและการตรวจสอบการแก้ไข ค่าแฮช หมายเลขที่ใชเ้พียงครั้งเดียว การตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของทรานแซกชัน โครงสร้างเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ สัญญาอัจฉริยะ 

การท าโทเคน กรณีใช้งานของบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้ 

Concepts of blockchain technology, information security, public-key cryptography, 

digital wallet, hashing, blocks and transactions, digital signature, transactions signing and verification, 

hash value, nonce, transactions validation, decentralized network topology, consensus protocols, 

smart contract, tokenization, blockchain use-cases and its applications 

 

236727 หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล   3(2-2-5) 

Current Topics in Technology and Digital Data Management 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิัล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

    Selecting interesting topics in digital technology management, studying, collecting 

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

 

236798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                6 หน่วยกิต 

  Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปราย การเผยแพรใ่นหัวข้อทางดา้นการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจทิัล 

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

discussing in technology and digital data management  
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236799 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing intechnology and digital data management  

 

ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอืรหัส 3 ตัวแรก 

  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

   236 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวชิาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 

9 หมายถึง  การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหนว่ย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อสกุลเลขบัตรประจ าตัวประชาชนต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นางฐิตรัิตน์  

เชี่ยวสุวรรณ* 

35307006xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

บธ.ม. 

ศศ.บ. 

 

Computer Science 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการ 

Devi Ahilya Vishwavidyalaya 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมรา

ชูปถัมป์ 

2552 

2546 

2543 

2537 

2 นายนครนิทร์  

ชัยแก้ว 

35101012xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม 

วท.บ. 

Remote Sensing & GIS 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

Asian Institute of Technology 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2546 

2541 

3 นายบวรศักดิ์  

ศรีสังสิทธิสันติ 

35299000xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2552 

2542 

4 

 

นายพรเทพ  

โรจนวส ุ

35203005xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

2547 

2542 

5 นายศกยภพ  

ประเวทจิตร์ 

35701015xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

สถิต ิ

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2547 

 

2537 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

6 นายสาคร  

เมฆรักษาวนิช* 

35299004xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด 

วท.ม 

 

วศ.บ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

2555 

2547 

 

2542 

7 นางสาวเกวรินทร์ 

จันทร์ด า* 

35507006xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ 

2560 

2546 

2542 

8 นางสาวจิราพร 

ไชยวงศ์สาย 

15299000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2552 

2549 

9 นางสาวนภา ราชตา 15799000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

บธ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

การจัดการระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2552 

 

2548 

10 นายปรัชญา นวนแก้ว 35308002xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

กศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2551 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

11 นายเสถียร หันตา 357050053xxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ภ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการระบบ

สารสนเทศ 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2546 

 

2540 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 

 

นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

-ไม่ม-ี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

–ไม่ม-ี  

4.2. ช่วงเวลา  

–ไม่ม-ี  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

–ไม่ม-ี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

แนวคิดด้านการวิจัยขอบเขตเทคนิคอุปกรณ์และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์ความรู้พัฒนาทักษะตลอดการ

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ 

วิทยานิพนธ์/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิสิตสนใจโดย

นิสิตต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์/โครงงานรวมถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์/โครงงานนั้นๆ 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัย/โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.3. ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 และ 2  

แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2  

แผน ข – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

5.4. จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 
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5.5. การเตรยีมการ 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน่วยกิตเกินร้อยละ 85 ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                  

และมีความประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิด               

ภาคการศกึษา 

5.6. กระบวนการประเมินผล  

แผน ก แบบ ก (1) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1 ทั้งนี้จะมี                

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                  

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ก แบบ ก (2) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี               

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                 

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ข – มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่อง                      

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                       

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินผล 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

 

1.1  มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้า

สังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานใน

บางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการพัฒนา

บุคลิกภาพให้เป็นผูน้ า กล้าแสดงออก สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยจัดให้มีรายวิชาที่

นิสิตต้องท างานร่วมกันเป็นทีมและน าเสนอ

ผลงานหนา้ช้ันเรยีน 

2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ   

   วิชาชีพ 

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมและ     

จริยธรรมในบางรายวิชา โดยจัดการเรียนการ

สอนเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีการประยุกต์ ใ ช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาสังคมการไม่

ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญารวมถึงให้

เข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ผิด 

3.ด้านภาวะผู้น า 3.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้นิสิตต้อง

ท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

3.2  ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการ 

แสดงออกโดยก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การน าเสนอรายงาน 

3.3 ปลูกฝังให้มีการสร้างวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ 

และมีความรับผดิชอบต่อสว่นรวม 
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      2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ผู้เรียนสามารถเลือกใช้

เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการแก้ปัญหาของ

องค์กรได้  

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้ เรียนใช้เทคโนโลยี เกี่ยวกับการคิด

วิเคราะห์เพื่อใช้เครื่องมือทางด้านดิจทิัล

มีการฝึกปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาและ

ตัวอย่างที่เกิดขึน้ในจริงในชีวติประจ าวัน

และการท างานในอนาคต 
 

2. การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง หรือ

กรณีศึกษาที่เป็นของจริง โดยเน้นที่

ขั้นตอนและกระบวนการใช้เครื่องมือ

ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อแก้ไขปัญหาใหก้ับองค์กร 

1. ประเมินความรู้ เกี่ ยวกับ

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัล  ที่สามารถประยุกต์ใช้

กับการท างานได้ 
 

 2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การเลือกใช้ เครื่ องมื อทาง

เทคโนโลยี เพื่อจัดการแก้ ไข

ปัญหาการท างานในองค์กรได้ 
 

3. ประเมินทักษะการท างาน ทั้ง

ในห้ องเรี ยนและจากการ

น าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  

PLO2  ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ 

ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการข้อมูลและ

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

องค์กรได้ 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ความ

เข้ าใจในหลักการของเทคนิ คการ

วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลที่

ถูกต้อง และใช้ในชีวติการท างานปัจจุบัน

ได้ 
 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนสามารถประยุกต์ คิดวิเคราะห์ 

บู รณาการองค์ ค ว ามรู้ ใ หม่ ด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการจัดการองค์กรก่อให้เกิด

การเข้าถึงขอ้มูลงา่ยขึ้น 
 

3. ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ประเมินความรู้ เกี่ ยวกับ

ทักษะการใช้ เครื่องมือเพื่อ

จั ดการด้ านข้ อมู ลภายใน

องค์กรและประยุกต์ใช้กับการ

ท างานได้ 
 

2. ประเมินทักษะการท างาน ทั้ง

ในห้ องเรี ยนและจากการ

น าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  
 

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงาน

ที่เกิดจากความคิดของผู้เรียน

ในการแก้ปัญหาของตนเอง 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO3 ผู้เรียนสามารถสร้าง

งานวิจัยด้านนวัตกรรมการ

จัดการเทคโนโลยีและข้อมูล

ดิจทิัลได้ 

 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการน าเสนอ และ

การอภิปราย การเผยแพร่ในหัวข้อ

ทางดา้นการจัดการเทคโนโลยีดจิทิัล 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีการส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะการน าเสนอ และการเขียนงาน

ทางวิชาการ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ประเมินจากชิ้นงานที่ได้

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

การเขียนรายงาน  

2. ประเมินจากผลงานการ

น าเสนอที่ประชุมวิชาการ / การ

น าเสนอในวารสารวิชาการ 

 

PLO4  ผู้เรียนสามารถสื่อสาร

ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 

ประสานงานและวางแผนการ

ท างานภายในองค์กรอย่างเป็น

ระบบ 

 

1. มีการส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีบุคลิกภาพ

ที่ดีในการน าเสนอผลงาน ผ่านการ

สัมมนาในห้องเรียน และในที่ประชุม

วิชาการ 
 

2. มีการส่งเสริมใชภ้าษาต่างประเทศ

ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

1. ประเมินจากท่าทางการ

แสดงออกของนิสิตในการ

น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

และในที่ประชุมวิชาการ 
 

2. ประเมินทักษะการท างาน ทั้ง

ในห้ องเรี ยนและจากการ

น าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างาน

ด้านการจัดการเทคโนโลยีและ

ข้อมูลดิจิทัล อย่างมีคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  

 

 

 

1. มีการปลูกฝังดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ โดย

สอดแทรกในรายวิชา 

1. ประเมินจากความ

รับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายสามารถส่งงาน

ตามก าหนดเวลา และความ

สุจรติในการสอบ 
 

2. ประเมินจากการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      

(1) ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี      

(2) มวีนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม      

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      

(4) สามารถวนิจิฉัยปัญหาหรือข้อขัดแยง้ตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม      

2.ความรู ้      

(1) มคีวามรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีท่ีศึกษาและสามารถน ามาประยุกตใ์นการศกึษาค้นคว้า

ในสาขาวชิา 

     

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวจิัยและการปฏบัิตอิย่างลกึซึง้      

(3) มคีวามเข้าใจในวธีิการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ  และการประยุกตใ์ชท่ี้ตระหนักถึงผลกระทบตอ่สังคม      

3.ทักษะทางปัญญา      

(1) สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา      

(2) สามารถสงัเคราะห์และบูรณาการผลงานวชิาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพฒันาความคิดใหม่ๆ  หรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่      

(3) สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ขอ้เสนอแนะได้

อย่างสร้างสรรค์ 

     

(4) สามารถขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบัิตจิากการวางแผนและด าเนินการวจิัยหรือการศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง 

     

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง      
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

(2) มคีวามรับผิดชอบในการท างานและร่วมมอืกับผู้อ่ืนในการจดัการปัญหาได้อยา่งเหมาะสม      

(3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ ์      

(4) มคีวามรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มปีระสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานระดับสูง      

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ      

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแก้ไขปัญหา      

(2) สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวชิาการ วชิาชีพและชุมชน ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการผา่นสิ่งตีพิมพท์างวิชาการ 

     

6.สุนทรียภาพ      

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม      

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ      

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ      

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพได้อยา่งเหมาะสม      
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ      

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล      

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจิทัล       

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

236713  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล      

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล      

236715 สัมมนา 1      

236716 สัมมนา 2      

236717 สัมมนา 3      

กลุ่มวิชาเอกเลือก       

236720 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีดิจทิัล      

236721  คลังข้อมูลและการประยุกต์      

236722 เหมอืงขอ้มูลและการเรียนรู้ของเครื่อง      

236723 การวิเคราะหแ์ละการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่       

236724 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ดจิทิัล      

236725 การวิเคราะหส์ารสนเทศและเทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง        

236726 บล็อกเชนและการประยุกต์      



45 

 

 

 

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

236727 หัวข้อพเิศษด้านจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจทิัล      

วิทยานิพนธ์       

236799 วิทยานิพนธ์      

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง      

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา      
      

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 

2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบ

ต่อสังคม 

3. ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค ์

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการวิจัย

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระดับสูง 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

6. สุนทรียภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และ

น าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบใหเ้ป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ตามรอ้ยละของรายวิชาที่ก าหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้                       

ความรับผดิชอบ การได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่

เข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบ

อาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน า

ผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

แผน ก แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย                              

โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอรูปเล่ม

วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่

น าเสนอฉบับสมบูรณ์ ( Full Paper ) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(Proceedings) ดังกล่าว 

แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน                            

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรอืเทียบเท่า และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination ) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ

รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัย แตง่ตัง้โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน

หนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบาย                           

ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน                     

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา                   

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและ

เรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุม

ปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

หรอืการลา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการ

จัดการเรยีนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนา                      

และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ

องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวชิาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

สาขาวิชา 

2.2.4 ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศกึษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือ

องค์กรที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน า

ข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตไม่เกินเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า              

ในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย                  

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและ

น าไปปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนนิการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป

ปัจจัยและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหาร

หลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง

แผนการด าเนินการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่

ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและหอ้งปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน                  

ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน                    

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้น

ข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 
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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 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน                

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ                    

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

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิต

สามารถสืบค้น และจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบ

เครือข่ายออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic 

Library(ILE), Science Direct, Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดย

นิสติสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 
 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  6.2.2 มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะ                        

ทางให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า 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

เหมาะสม   และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการ

บริหารจัดการทรัพยากรในปีต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อ

ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  
     

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
     

3. มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุก

รายวชิา 
     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนนิการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลัง

สิน้สุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 
     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผล

การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือ

วชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
     

11. ระดับความพงึพอใจของนสิติปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสุตร เฉลี่ยไม่

นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
     

12. ระดับความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา                       

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน                  

การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน มีสว่นร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การ

สอน และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ                                 

โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการและผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

 

 



56 
 

 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          

ผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร                                            

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                      

ความต้องการของผู้ ใ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏบิตัใินการเทยีบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ  

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรมหาบัณฑติ   

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

 

 

 

  

 1. ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ กรรมการ 

3. ดร.ณรงค ์ตนานุวัฒน์ กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจติร์ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช กรรมการ 

8. ดร.จริาพร ไชยวงศ์สาย กรรมการ 

9. ดร.ปรัชญา นวนแก้ว กรรมการ 

10. ดร.ภาณุ พรหมมาลี กรรมการ 

11. ดร.รัตนาวดี พานทอง กรรมการ 

12. ดร.เสถียร หันตา กรรมการ 

13. ดร.นภา ราชตา กรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง

หลักสูตร 

 

1) วิชาการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ควรปรับให้เป็นวิชาที่

เน้นการน าประยุกต์กับองค์กร เชน่ Machine Learning and Application  

1) ด าเนินการปรับชื่อรายวิชา

และเนื้อหาให้สอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะกรรมการ 

2) การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data Management for Data 

Analytics) ควรเป็นวิชาเอกบังคับพืน้ฐาน เพื่อการปูทักษะความรูต้่อยอด

ในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการวิ เคราะห์ ข้อมูลด้านอื่น ๆ  หรือเพิ่ม

รายละเอียดเนื้อหา เช่น การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data 

analytics) 

2) ด าเนินการเพิ่มรายวิชาใหม่

เป็ นรายวิ ชาบั งคับ  เพื่ อ ให้

สอดคล้องกับข้อ เสนอแนะ 

กรรมการ 

หมวดที่ 6 ด้านการพัฒนาอาจารย์ 

ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะความรู้เฉพาะด้านการสอน เช่น ด้านการ

บริหารองค์กร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการใช้เครี่องมือ

เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้อาจารย์

หลากหลายสาขา ท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะน าไปปรับใช้ใน

หลักสูตร 

 

หมวดที่  8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของ

หลักสูตร 

ใช้รูปแบบการสอนที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดิจทิัล เน้นให้นสิิตได้เรียนรู้แก้ไขปัญหาโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร 

 

 

ปรับ เนื้อหารายวิ ชา เน้นให้

ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เกิด

ขีน้ในองค์กร 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ: ดร.ณรงค ์ตนานุวัฒน์ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ขอเสนอเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 ชาต ิเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

ชาติ เพื่อก าหนดทิศทางสถานการณท์างด้านเศรษฐกิจในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

ด าเนนิการปรับแก้ตามแผน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ 13 ชาติ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

น าบางรายวิชาท าเป็น Short course เก็บเป็น Credit Bank 

น าข้อมูลเพื่อไปปรับใช้พัฒนา

หลักสูตรต่อไป 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

สามารถใช้วธิีการสอนใหม่ ๆ เชน่การใช้วธิีการสอนโดยให้นิสติแยกเป็น

กลุ่มหาโจทย์จริงหรอืปัญหา (หรอือาจารย์ก าหนดให้) น ามาเป็นโจทย์

ให้แก่นสิิต ร่วมกันสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด

ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ 

 

ปรับ เนื้อหารายวิ ชา เน้นให้

ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เกิด

ขีน้จรงิ 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

เน้นให้ผลิตบัณฑิตแบบ Hands on ที่เก่งในการประยุกต์วิทยาการและ

เทคโนโลยีมาจัดการธุรกิจได้จริง Digital Transformation 

 

 

ปรับ เนื้อหารายวิ ชา เน้นให้

ผู้เรียนแก้ไขปัญหาโจทย์ที่เกิด

ขีน้จรงิ 

 

 
 (ดร.นภา ราชตา) 

ผูส้รุปรายงานการประชุม 

 

 
............................................ 

ดร.เกวรินทร์ จันทร์ด า 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิจัย  

สาคร เมฆรักษาวนิช และฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ.(2561).Visual Big Data Analytics for Sustainable 

Agricultural Development. 2 0 1 8  International Joint Symposium on Artificial 

Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP); 15 – 17 November 

2019; Pattaya, Thailand, Thailand. 

ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ.(2562).การประเมินระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะการประกัน
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Thitirath Chiaosuwan. (2019) Developing a Spatial Decision Support System for Herb 
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Geoinformatic. 15(1). Page 69-79. (วารสารระดับนานาชาติ ดังกล่าว อยู่ใน

ฐานขอ้มูล Scopus ในฐานขอ้มูล ควอลไทล์ที่ 4 (Q4)) 

 

 

  



94 
 

 

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

Mr. Nakarin Chaikaew 

 

ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์ ชัยแก้ว   

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666  ต่อ 2312 

อีเมล ์    nakarin.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์)(นานาชาติ) 

   สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

  พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลงานวิจัย 
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ประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารการ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R), 7(1), 43- 47. 

 



95 
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วศิวกรรมไฟฟ้าและ

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2552 

 

2549 

360 360 360 360 

9 นางสาวนภา ราชตา 15799000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

 

บธ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2552 

 

2548 

360 360 360 360 

10 นายปรัชญา นวนแก้ว 35308002xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2551 

360 360 360 360 
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ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 

กศ.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2544 

11 นายเสถียร หันตา 357050053xxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

ภ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยกีารจัดการ

ระบบสารสนเทศ 

เภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2562 

2546 

 

2540 

360 360 360 360 

 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร พ .ศ. 2559 และ พ .ศ. 2564 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 

หลักสูตรปรัปรุง 

พ.ศ.2564 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

1. งานรายวชิา(Course work)ไม่

น้อยกว่า 

  1. หมวดวิชาเฉพาะ 

   1.2  กลุ่มวิชาเอกบงัคับ 

   1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก  

 24 -  25 

 

 

16 

9 

31 

 

 

16 

15 

 24 

 

 

18 

6 

30 

 

 

18 

12 

2. วทิยานิพนธ ์ 36 12  37 12 - 36 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6  - 6  - 6 

4. รายวชิาบังคับไมน่ับหน่วยกิต     (3) (3)  (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 

36 36 36 37(3) 37(3) 37(3) 36(3) 36(3) 36(3) 
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ตารางท่ี 2: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และ พ .ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 
สาระท่ี

ปรับปรงุ 

การศกึษาค$นคว$าด$วยตนเอง                                     6 หน'วยกิต การศึกษาค$นคว$าด$วยตนเอง                                     6 หน'วยกิต  

236798 การศึกษาค$นคว$าด$วยตนเอง6 หน'วยกิต 

Independent study 
การค	นคว	า การรวบรวมข	อมูล การวิเคราะห�และสังเคราะห� 
การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย การ

เผยแพร"ในหัวข	อทางด	านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 
report writing, presenting, discussing in information 

technology management 

236798 การศึกษาค$นคว$าด$วยตนเอง  6 ห น' ว ย

กิต 

Independent study 
การค	นคว	า การรวบรวมข	อมูล การวิเคราะห�และสังเคราะห� 

การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการอภิปราย การ

เผยแพร"ในหัวข	อทางด	านการจัดการเทคโนโลยีและข	อมูล
ดิจิทัล 

Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing in technology and 
digital data management 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

วิทยานิพนธ6                                                         12 หน'วยกิต วิทยานิพนธ6                                                          12 หน'วยกติ คงเดิม 

236799 วิทยานิพนธ�                                             12 หน"วย

กิต 

Thesis                                              
   การสร	างองค�ความรู	ใหม"ด	วยกระบวนการวิจัยอย"างเปFน
ระบบ การแก	ปGญหาและการตีพิมพ�เผยแพร" ในหัวข	อท่ี

เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Constructing new knowledge by systematic research 
methodology, problem solving and publishing in 

information technology management 

236799 วิทยานิพนธ�                                             12 หน"วย

กิต 

Thesis                                             
   การสร	างองค�ความรู	ใหม"ด	วยกระบวนการวิจัยอย"างเปFน
ระบบ การแก	ปGญหาและการตีพิมพ�เผยแพร" ในหัวข	อท่ี

เก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีและข	อมูลดิจิทัล 

Constructing new knowledge by systematic research 
methodology, problem solving and publishing 

intechnology and digital data management 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

รายวิชาบังคับไม'นับหน'วยกิต                                     3 หน'วย

กิต 

รายวิชาบังคับไม'นับหน'วยกิต3หน'วยกิต  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข	มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
Intensive English for Graduate Studies     (ไม"นับหน"วยกิต) 
   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ"าน การอ"าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห�  และวิจารณ� การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย"างมี
วิจารณญาณต"อบทอ"านโดยการพูดและการเขียน การใช	

เทคโนโลยีและฐานข	อมูลอิเล็กทรอนิกส�เพื่อแสวงหาความรู	

เพิ่มเติมเก่ียวกับหัวข	อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน 
ระบบอ	างอิงและการเขียนอ	างอิง 

   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 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข	มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
Intensive English for Graduate Studies     (ไม"นับหน"วยกิต)                                   

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ"าน การอ"าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห�  และวิจารณ� การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย"างมี
วิจารณญาณต"อบทอ"านโดยการพูดและการเขียน การใช	

เทคโนโลยีและฐานข	อมูลอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือแสวงหาความรู	

เพิ่มเติมเก่ียวกับหัวข	อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน 
ระบบอ	างอิงและการเขียนอ	างอิง 

   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 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

รายวิชาเอกบังคับ                                                   16 หน่วยกิต รายวิชาเอกบังคับ                                                   18 หน่วยกิต  

   236710 การจัดการและการวเิคราะห์ข้อมูลดิจิทัล   3(3-0-6)  

Digital Data Management and Analytics 

    หลักการเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ

รวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลก่อนการ 

ประมวลผล การท าความสะอาด วิเคราะห์เชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ การ

วิเคราะห์แบบให้ค าแนะน า และการประยุกต์ใช้วิทยาการ

วเิคราะห์ข้อมูล  

    Principals of data and analytics, data collection, data 

storage, data-preprocessing, data cleaning, descriptive 

analytics, inferential analytics, predictive analytics, 

prescriptive analytics, application of data analytics 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์รดจิิทัล 3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบ

สารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุน

การตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน

องค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ ์

วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุม

ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการ

จัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง 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 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์รดจิิทัล 3(3-0-6)  

Management of Information Systems for Digital Firm 

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วัฏจักรระบบงาน การใช้ระบบ

สารสนเทศขององค์การเพื่อการปฏิบัติงาน การสนับสนุน

การตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศใน

องค์กรดิจิทัล การจัดการความรู้ เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ ์

วิธีการจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ การวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุม

ระบบสารสนเทศ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษาการ

จัดการระบบสารสนเทศในองค์การต่าง 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 

คงเดิม 

236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

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

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การวจิัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวเิคราะห์ข้อมลู 

การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

Research Methodology in Science and Technology 

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

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหา การวจิัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวเิคราะห์ข้อมลู 

การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมิน

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   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 

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

    Research definition, characteristic and goal, type and 

research process, research problem determination, 

variable and hypothesis, data collection, data analysis, 

proposal and research report writing, research evaluation, 

research application, ethics of researchers, and research 

techniques in science and technology 

  236713 ธุรกจิอัจฉริยะและทัศนภาพอมูล  3(3-0-6) 

Business Intelligence and Data Visualization 

   แนวคิดคุณค่าทางธุรกิจจากข้อมูลขององค์กรธรรมชาติ

และคุณค่าของธุรกิจอัจฉริยะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

อัจฉริยะการวิเคราะห์เชิงธุรกิจทัศนภาพข้อมูลเทคนิดการ

ท าทัศนภาพแดชบอร์ดข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้างการจัดการเน้ือหาความเป็นส่วนตัวจริยธรรมและ

กฎหมายในการพัฒนาธุรกจิอัจฉริยะ 

   Concept of business value from corporate data; nature 

and value of business intelligence; business intelligence 

environment;business analytics,data visualization; 

visualization techniques, dashboard; structured and 

unstructured data, content management systems ;privacy, 

ethical, legal issues associated with BI Implementation;  

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร   3(3-0-6) 

Enterprise Architecture 

   แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กรและการปฎิรูปเชิงดิจิทัล 

ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรมองค์กร แบบจ าลองและ

สถาปัตยกรรมอ้างอิง การสร้างและจัดการแผนงาน

สถาปั ตยกร รมธุ ร กิ จ  สถาปั ตยกรรมสารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 

สถาปัตยกรรมองค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิ

บาล  การน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปใชง้าน การประเมินผล    

   Introduction to enterprise architecture and digital 

transformation, enterprise architecture frameworks, 

reference models and architectures, processes for 

developing enterprise architecture, establishing and 

managing business architecture, information architecture, 

application architecture and technology architecture, 

enterprise architecture and cloud computing, big data 

analysis, enterprise architecture and IT Governance, using 

enterprise architecture, evaluation 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับ 

การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล                            3(2-2-5) 

Enterprise Architecture for Digital Transformation  

   แนะน าสถาปัตยกรรมองค์กรและการปฎิรูปเชิงดิจิทัล 

ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรมองค์กร แบบจ าลองและ

สถาปัตยกรรมอ้ างอิ ง  กระบวนการ ในการพัฒนา

สถาปัตยกรรมองค์กร การสร้างและจัดการแผนงาน

สถาปั ตยกร รมธุ ร กิ จ  สถาปั ตยกร รมสารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 

สถาปัตยกรรมองค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

การน าสถาปัตยกรรมองค์กรไปใชง้าน การประเมินผล 

   Introduction to enterprise architecture and digital 

transformation, enterprise architecture frameworks, 

reference models and architectures, processes for 

developing enterprise architecture, establishing and 

managing business architecture, information architecture, 

application architecture and technology architecture, 

enterprise architecture and cloud computing, using 

enterprise architecture, evaluation 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

และค าอธิบาย

รายวชิา 
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236715 สัมมนา      1(0-2-1) 

 Seminar 

  การค้นควา้ การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

และสังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 Searching, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presentation, discussion and 

answering question in information technology topics 

 

236715 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

   การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล 

การส ารวจปัญหา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอ 

การอภิปรายและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ

ในด้านการวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูล

ดิจิทัล 

   searching, literature review, data collection, problem 

survey, human research ethics, presentation, discussion 

and answering questions on interesting topics in the field 

of technology and digital data managementresearch 

ปรับชื่อ

รายวชิา และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

  236716 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

   การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ

วิชาการ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการแก้ปัญหา การ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา แนวทางในการ

แก้ปัญหา ในด้านการวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยี

และข้อมูลดิจิทัล 

   Analyzing and synthesizing, academic technical 

writing,innovation developmentfor solving problem, 

presentation analyzing and synthesizing problem 

intechnology and digital data management 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  236717 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

   การผลิตส่ือในการน าเสนองานวจิัย การเขียนรายงานการ

วิจัย การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านการ

จัดการเทคโนโลยแีละข้อมูลดิจิทัล 

   Creation of media for research presentation, report 

writing, presentationand discussion on the results of 

research done in technology and digital data management 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

รายวิชาเอกเลือก แผน ก (2)                                     9 หน่วยกิต 

รายวิชาเอกเลือก แผน ข                                        15 หน่วยกิต 

รายวิชาเอกเลือก แผน ก (2)                                     6 หน่วยกิต 

รายวิชาเอกเลือก แผน ข                                        12 หน่วยกิต 

 

236724 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

Information Technology Project Management 

   หลักการจัดการโครงการ การก าหนดขอบเขตโครงการ 

การวางแผนโครงการ การก าหนดโครงการ การจัดสรร

ทรัพยากร โครงสร้างการแตกงาน การตรวจสอบและ

ควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความ

ไม่แน่นอนในการจัดการ เทคนิคและกรอบงานของการ

จัดการโครงการ เครื่องมือจัดการโครงการ 

   Principles of project management, project scoping, 

project planning, project scheduling, resource allocation, 

work breakdown structures, project monitoring and 

controlling, project closing, complexity and uncertainty in 

management, project management techniques and 

frameworks, project management tools 

236720 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยดิีจิทัล   3(2-2-5) 

Digital Technology Project Management 

    หลักการจัดการโครงการดา้นเทคโนโลยดิีจิทัล วงจรชีวติ

โครงการดา้นเทคโนโลยดิีจิทัล การก าหนดขอบเขตโครงการ

ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การ

ก าหนดโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบและ

ควบคุมโครงการ การปิดโครงการ ความซับซ้อนและความ

ไม่แน่นอนในการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เทคนิคและกรอบงานของการจัดการโครงการ เครื่องมือ

จัดการโครงการ  

    Principles of technology project management, 

technology project life cycle, hardware and software 

project scoping, project planning, project scheduling, 

resource allocation, project monitoring and controlling, 

project closing, complexity and uncertainty in technology 

project, project management techniques and frameworks, 

project management tools 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

 

236731 คลังข้อมูล      3(2-2-5) 

Data Warehouse 

   การรวบรวมความต้องการ, สถาปัตยกรรม, เทคนิคและ

แนวคิดในการออกแบบคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล

เชิงกายภาพ การสกัด การปรับเปล่ียน และกลยุทธการน า

คลังข้อมูลไปใชง้าน ความรู้เบ้ืองต้นในการท าธุรกจิอัจฉริยะ 

การออกแบบและกระบวนการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ การ

ประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล 

   Requirements gathering, data warehouse architecture, 

dimensional model design, physical database design, 

extracting, transforming, and loading strategies, 

introduction to business intelligence, design and 

development of business intelligence, applications of data 

warehouse 

236721 คลังข้อมูลและการประยุกต์       3(2-2-5) 

Data Warehouse and Application 

    แนวคิดคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงสร้างคลังข้อมูล 

การออกแบบและสร้างคลังข้อมูล การออกแบบจ าลองมิติ 

การวิเคราะห์พหุมิติ การสกัดข้อมูล วิธีการปรับเปล่ียนและ

การถา่ยโอนข้อมูล การประมวลผลการวเิคราะห์ข้อมูลแบบ

ออนไลน์ การประยุกต์ใช้งานคลังข้อมูล 

    Concept of data warehouse, data warehouse 

architecture, data warehouse design and construction, 

dimensional model design, Multidimensional analysis, 

extracting, transforming and loading method, Online 

Analytical Processing, applications of data warehouse 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

และค าอธิบาย

รายวชิา 

236732 การวเิคราะห์เชิงธุรกจิและเหมอืงข้อมูล   3(2-2-5) 

Business Analysis and Data Mining 

   พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

ส าหรับผู้บริหาร กรณีศึกษา กลยุทธและกระบวนการทาง

ธุรกิจ เหมืองข้อมูลเบื้องต้น สถาปัตยกรรมเหมืองข้อมูล 

การสร้างเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล เหมือง

236722 การเรียนรูข้องเครื่องและเหมอืงข้อมูล 

เพ่ือการประยุกต์                  3(2-2-5) 

Machine Learning and Data Mining for Application       

    หลักการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดการท า

เหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กระบวนการท า

เหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เหมอืงข้อมูล 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

และค าอธิบาย

รายวชิา 
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ข้อมูลกับคลังข้อมูล เหมืองข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทาง

ธุรกจิ 

   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 

    Principles of machine learning, techniques of machine 

learning and applications of machine learning, concept of 

data mining, techniques of data mining, process of data 

mining, applications of data mining 
 

236733 การวเิคราะห์และการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ ่   3(2-2-5) 

Big Data Analytics and Management 

   หลักการข้อมูลขนาดใหญ่ ชนิดอภิมหาข้อมูล การ

ประมวลผลแบบด้ังเดิม องค์ประกอบเทคโนโลยีอภิมหา

ข้อมูล  กลุ่มเมฆและอภิมหาข้อมูล การจัดการอภิมหา

ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมหาข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยอีภิมหาข้อมูลในองค์กร 

   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 

 

236723 การจัดการเทคโนโลยกีลุ่มเมฆ     3(2-2-5) 

Cloud Technology Management 

    หลักการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เครื่องเสมือนใน

ระบบกลุ่มเฆม ระบบจัดเก็บข้อมูล การจัดการความ

ปลอดภัยและเอกลักษณ์ บริการกลุ่มเมฆ การออกแบบ

ระบบขนาดใหญ่ การจัดการต้นทุนกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีลุ่มเมฆ ในองค์กร  

    Principle of cloud computing, virtual machine in the 

cloud, storage systems, Security and Identity 

Management, cloud service, large scale design patterns, 

cloud cost management, applying cloud technology within 

organization 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

และค าอธิบาย

รายวชิา 

236740 การส่ือสารโทรคมนาคมและเครือข่าย   3(2-2-5) 

Telecommunication and Networking 

   ความรู้ด้านการส่ือสารข้อมูล และเทคโนโลยีเครือข่าย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ 

การเลือกใช้เทคโนโลยเีครือข่ายชนิดต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยี

เครือข่ายที่ต่างชนิดกันเพื่องานกอ่ต้ังองค์กรที่ใช้สารสนเทศ

เป็นหลัก โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการส่ือสารชนิดต่าง 

ๆ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ ใช้ในระบบเครือข่าย เทคนิคการ

ออกแบบและการบริหารระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้

สายและอุปกรณเ์คล่ือนที ่

    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 

236724 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดิจิทัล                  3(2-2-5) 

Digital Computer Networks 

    ความรู้ด้านการส่ือสารข้อมูลและเทคโนโลยเีครือข่าย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การส่ือสารโทรคมนาคมดิจิทัล 

การเลือกใช้เทคโนโลยเีครือข่าย การใชเ้ทคโนโลยเีครือข่าย

ที่ต่างชนดิกันเพ่ืองานกอ่ตัง้องค์กรที่ใชส้ารสนเทศเป็นหลัก 

โปรโตคอลและสถาปัตยกรรมการส่ือสาร เครื่องมอืที่ใช้ใน

ระบบเครือข่าย เทคนิคการออกแบบและการบริหารระบบ

เครือข่าย เครอืข่ายแบบไร้สายและอุปกรณ์เคล่ือนที่ ความรู้

ด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ การปอ้งกันความปลอดภัย

ในองค์กร 
    Knowledge of data communication and networking 

technology, hardware and software, Digital 

telecommunications, selection of network technologies, 

using a network technology to an established 

organizations, protocol and communication architecture 

types, tools for using a network system, design techniques 

and network management, wireless networks and mobile 

devices, cyber security knowledge, enterprise security 

protection 

 

ปรับ 

รหัสรายวชิา  

ชื่อวิชา  

และค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

236713 การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี 

การสร้างแบบจ าลอง                                3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology           

   หลักการของระบบสารสนเทศ เทคนิคการวิเคราะห์และ

จ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิง

วัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วงข้อมูลและการค้นหาความจริง 

การวิเคราะห์ปัญหา การแตกแยก เอกสารความต้องการ 

หลักการการออกแบบ ปัจจัยด้านคุณภาพ การแตกแยกการ

ออกแบบของระบบซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและ

ดูแลรักษาระบบ แนวโน้มในการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบของระบบสารสนเทศเครื่องมอือัตโนมัติ 

   Principles of information system, structured analysis and 

modelling techniques,object-oriented analysis and 

designusing UML, elicitationand fact-finding, problem 

analysis, decomposition, requirements documents, design 

principles, quality factors, design decomposition of 

complex systems, modularization techniques, system 

implementation and maintenance, trends in the analysis 

and design of information systems, automation tools 

236725 การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยี 

การสร้างแบบจ าลอง                                3 (3-0-6) 

Information Analysis and Modelling Technology            

   หลักการของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบ 

เทคนิคการวิเคราะห์และจ าลองแบบเชิงโครงสร้าง การ

วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล การล้วง

ข้อมูลและการค้นหาความจริง การวิเคราะห์ปัญหา การ

แตกแยก เอกสารความต้องการ หลักการการออกแบบ 

ปัจจัยด้านคุณภาพ การแตกแยกการออกแบบของระบบ

ซับซ้อน เทคนิคมอดุลาร์ การพัฒนาและดูแลรักษาระบบ 

แนวโน้มและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบของระบบสารสนเทศ เครื่องมอือัตโนมัติ 

   Principles of information system, system development 

process, 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 and applications in the analysis and 

design of information systems, automation tools 

ปรับรหัส

รายวชิา และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

 

  236726 บล็อกเชนและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Blockchain and Application 

    แนวคิดของเทคโนโลยีบล็อกเชน  การรักษาความ

ปลอดภัยทางสารสนเทศ วทิยาการรหัสลับกุญแจสาธารณะ 

กระเป๋าเงินดิจิทัล การแฮช บล็อกและทรานเซกชัน การลง

นามดิจิทัล การลงนามทรานเซกชันและการตรวจสอบการ

แก้ไข ค่าแฮช หมายเลขที่ใช้เพียงครั้งเดียว การตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของทรานแซกชัน โครงสร้างเครือข่ายแบบ

กระจายศูนย์ โปรโตคอลฉันทามติ สัญญาอัจฉริยะ การท า

โทเคน กรณใีชง้านของบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้ 

    Concept of blockchain technology, Information security, 

public-key cryptography, digital wallet, hashing, blocks 

and transactions, digital signature, transactions signing and 

verification, hash value, nonce, transactions validation, 

decentralized network topology, consensus protocols, 

smart contract, tokenization, blockchain use-cases and its 

applications 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

236745 หัวข้อสมัยใหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ           3(3-0-6) 

Current Topics in Information Technology 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม 

   Selecting interesting in information technology 

management, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

236727 หัวข้อพิเศษด้านจัดการเทคโนโลยีและขอ้มูลดิจิทัล       3(2-2-5) 

Current Topics in Technology and Digital Data Management 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจัดการเทคโนโลยีและข

ข้อมูลดิจิทัล การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อ

ซักถาม 

   Selecting interesting in digital technology management, 

studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

ปรับรหัส

รายวชิา  

ชื่อรายวชิา 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

 

236714 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์    3(3-0-6) 

Strategic Management and Planning  

   หลักการวิสาหกิจเชิงธุรกิจ กระบวนการธุรกิจ โดย

เทคโนโลยีสารสนเทศ พันธกิจและเป้าหมาย การจัดการ

เชงิกลยุทธ์ การวางแผน การวางหลักเกณฑ์ การสร้าง และ

การประเมิน เทคนิคเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยหลักในการประสบ

ความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนการเชิงกลยุทธ์ การคิด

เชิงกลยุทธ์ การได้เปรียบในการแข่งขัน การบูรณาการใน

แนวต้ังและแนวนอน 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 

  ปดิรายวชิา 

236720 การจัดการสารสนเทศองค์กร    3(3-0-6) 

Enterprise Information Management 

   หลักการสารสนเทศ ความต้องการสนสนเทศ ประเภท

ของระบบสารสนเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วงจรชีวิต

สารสนเทศวิสาหกิจในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

การจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การสนับสนุนและ

จัดการระบบ 

   Principle of information, information needs, the types of 

IT-based information systems, enterprise information 

lifecycle: upstream instream and downstream, data 

management, quality control, system support and 

management 

 

  

 

 

ปดิรายวชิา 
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ปรับปรุง 

236721 ระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ ์  3(3-0-6) 

Strategic Information Systems 

   กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กระบวนการ

จัดท ากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน กลยุทธ์

ระบบสารสนเทศ ระบบวิสาหกิจ ระบบการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู้ การคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ์   

   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 

  ปดิรายวชิา 

236722 ความเส่ียงด้านสารสนเทศและการปฏิบัติการ   3(3-0-6) 

Information and Operational Risk 

   ความเส่ียงของเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนิดและโครงสร้างของ

เหตุการณ์ความเส่ียงเชิงด าเนินการ การประเมินภัยคุมคาม

และความไม่มั่นคง การประเมินผลกระทบทางธุรกิจ กล

ยุทธ์และกระบวนการการจัดการความเส่ียง แนวทางปฎิบัติ

ที่ดีในการจัดการความเส่ียง 

   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 

  ปดิรายวชิา 

 

236723 การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

Information Technology Audit 

   แนะน าการตรวจสอบสารสนเทศ การวางแผนการ

ตรวจสอบสารสนเทศ องค์กรการตรวจสอบและมาตราฐาน 

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร พื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายและการ

ควบคุม การควบคุมการท างานของโปรแกรม เทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลและการควบคุม การควบคุมโครงสร้าง

พื้นฐาน 

   Introduction to IT audit, planning the IT audit, auditing 

organizations and standards, IT governance and controls, 

  ปดิรายวชิา 
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ปรับปรุง 

information technology basics, network technology and 

controls, application controls, database technology and 

controls, infrastructure controls 

236725 หัวข้อสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ                 3(2-2-5) 

Current Topics in Information System 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการ

สังเคราะห ์การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

   Selecting interesting in information system 

management, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, presenting, discussing and answering 

question 

  ปดิรายวชิา 

 

236730 การบริหารและจัดการขอ้มูลสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

Modern Data Administration and Management 

   องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศ การวางแผน จัดการ 

และควบคุมทรัพยากรข้อมูล  ออกแบบและจัดการ

ฐานข้อมูล โครงสร้างภาษาเอสคิวแอลส าหรับฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการ

จัดการข้อมูล ฐานข้อมูลโนแอลคิวแอล แนวคิดการพัฒนา

และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลส าหรับองค์กร เครื่องมอื

ในการจัดการทรัพยากรข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล 

   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 

  ปดิรายวชิา 

236734 การจัดการองค์ความรู้   3(3-0-6) 

Knowledge Management  

   หลักการการจัดการองค์ความรู้ กระบวนการการจัดการ

องค์ความรู้ การจัดหาองค์ความรู้ การวิเคราะห์องค์ความรู้ 

การสร้างองค์ความรู้ การจัดหมวดหมูอ่งค์ความรู้ เครื่องมอื

ในการจัดการความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้การใช้ความรู้

ในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส าหรับบริบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   Fundamental of knowledge management, knowledge 

management process, knowledge acquisition, knowledge 

analysis, knowledge creation, knowledge categorization, 

  ปดิรายวชิา  
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ปรับปรุง 

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 าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือ

กรณีศึกษา ในสาขาที่ เกี่ยวข้องการจัดการข้อมูล การ

ค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 

การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

   Selecting interesting in data management, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

  ปดิรายวชิา 

236741 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครอืข่าย   3(2-2-5) 

Information System and Network Security 

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภัย

คุกคาม การควบคุม และนโยบายด้านความมั่นคง รูปแบบ

การละเมิดความมั่นคง การเข้ารหัสและการถอดรหัส การ

พสูิจนตั์วตน ไฟร์วอลล์และการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร 

เทคนิคและเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง รวมถึงการ

เข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและอสมมาตร  โครงสร้าง

พื้นฐานกุญแจสาธารณะ(พีเคไอ) ฟังก์ชันแฮช ความมั่นคง

อินเทอร์เน็ตโพโทคอล (ไอพีเซค) การบุกรุกเข้าสู่ระบบ 

ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ปลอดภัยในไซเบอร ์

   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 

  ปดิรายวชิา 

236742 กลยุทธ์ธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์                  3(3-0-6) 

Electronic Business Strategy  

   การด าเนินงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและ

อ ง ค์ ป ร ะ กอบที่ ส า คั ญ ใ นก า รพัฒนา ร ะบบธุ ร กิ จ

อิเล็กทรอนกิส์ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ ความมั่นคง

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การประมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทาง

  ปดิรายวชิา 
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ปรับปรุง 

อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจแบบเคล่ือนที่  การเรียนรู้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในธุรกรรม

อิเล็กทรอนกิส์ 

   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 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์   3(2-2-5)  

Geographic Information Systems and Applications 

   แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล 

โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ

การน าเข้า การแก้ไข การปรับปรุงข้อมูล การแปลงข้อมูล 

การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูล และการประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์  

   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 

  ปดิรายวชิา 

236744 วศิวกรรมซอฟต์แวร์    3(3-0-6) 

Software Engineering 

   วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์  ความต้องการทาง

ซอฟต์แวร์ กระบวนการทางวิศวกรรมความต้องการ 

แนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์  การวางแผน

โครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และจัดการความเส่ียง 

การจัดตารางเวลาและการติดตามโครงการ การประกัน

คุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปล่ียนแปลง เทคนิค

และกลยุทธ์ในการทดสอบ การส่งมอบและการบ ารุงรักษา

ระบบซอฟต์แวร์ 

   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 

  ปดิรายวชิา 
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ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 แผน ก แบบ ก (2) 
แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

  

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 236710 การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มูลดิจิทัล 3(2-2-5) 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์รดจิิทัล 3(3-0-6) 236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์ร

ดิจิทัล 

3(3-0-6) 

236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

3(3-0-6) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6)* 

 รวม 9(3) หน่วยกติ  รวม 9(3) หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

236713 การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสร้าง

แบบจ าลอง 

3 (2-2-5) 236713 ธุรกจิอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล  3(2-2-5) 

236714 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ 3(3-0-6) 236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปล่ียนแปลง

ทางดิจิทัล 

3(3-0-6) 

239715 สัมมนา  1(0-2-1) 239715 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 7 หน่วยกติ 

      

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

236799 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 236799 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

2367xx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   236716 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกติ 

      

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

236799 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 236799 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   236717 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  * รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
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ตารางที่ 4: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 แผน ข 

แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

  

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

236710 สถาปัตยกรรมองค์กร 3(3-0-6) 236710 การจัดการและการวเิคราะหข์อ้มูลดิจิทัล 3(2-2-5) 

236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์รดจิิทัล 3(3-0-6) 236711 การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองคก์ร

ดิจิทัล 

3(3-0-6) 

236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 236712 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

3(3-0-6) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6)* 

 รวม 9(3) หน่วยกติ  รวม 9(3) หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

236713 การวเิคราะห์สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสร้าง

แบบจ าลอง 

3 (2-2-5) 236713 ธุรกจิอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล  3(2-2-5) 

236714 การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ 3(3-0-6) 236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปล่ียนแปลง

ทางดิจิทัล 

3(3-0-6) 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 239715 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกติ 

      

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

236798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 2 หน่วยกิต 236798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

236715 สัมมนา  1(0-2-1) 236716 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกติ 

      

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

236798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 4 หน่วยกิต 236799 วทิยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   236xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   236717 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

 รวม 7 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  * รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

รายชัน้ป ี
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
นิสิตชั้นปทีี่ 

1 2 

PLO1  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

แก้ปัญหาขององค์กรได้  

  

PLO2  ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืทางดา้นเทคโนโลยีดจิทิัลในการ

จัดการขอ้มูลและช่วยสนับสนุนการตัดสนิใจขององค์กรได้ 

  

PLO3 ผู้เรียนสามารถสร้างงานวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีและ

ข้อมูลดจิทิัลได้ 

  

PLO4 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ประสานงานและวาง

แผนการท างานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

  

PLO5 ผูเ้รียนสามารถท างานด้านการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล อย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ  
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

236710  การจัดการและการวิเคราะหข์้อมูลดจิทิัล   3(2-2-5) 

Digital Data Management and Analytics  

236711  การจัดการระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรดิจทิัล   3(3-0-6) 

Management of Information Systems for Digital Firm  

146700           ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

  Intensive English for Graduate Studies        (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 6(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

236712  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

  Research Methodology in Science and Technology 

236713  ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล    3(2-2-5) 

Business Intelligence and Data Visualization 

236714 สถาปัตยกรรมองค์กรส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิัล  3(2-2-5) 

Enterprise Architecture for Digital Transformation  

   

รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 3 

239715  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

รวม 4 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

236716  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

รวม 6 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

236717  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

   รวม 6    หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

236798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

  Independent study 

236xxx  วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

รวม 5    หน่วยกิต 
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