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หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Modern Management and Information 
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑติ (การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  : ชื่อย่อ    วท.บ. (การจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Science  
       (Modern Management and Information Technology) 
  : ชื่อย่อ    B.S. (Modern Management and Information Technology) 
 
3. วิชาเอก  -ไม่มี- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

ปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้   
 ภาษาไทย  
 ภาษาอังกฤษ  

 5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
 นักศึกษาไทย 
 นักศึกษาต่างชาติ (ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยได้)  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

    
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม  

- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree) 
 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree)     
- ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน...........................  
 ชื่อปริญญา .............บัณฑิต สาขาวิชา......................................... 
 ชื่อย่อภาษาไทย :  ……………… (…………………………………………) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  ……………… (…………………………………………) 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
           - เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
▪ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลธุรกิจ (Business Database Administrator) 
▪ ผู้ช่วยการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP Assistant)  
▪ นักปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Support)   
▪ นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บไซต์ (Web Application Developer)  
▪ ผู้ประสานงานขายด้านเทคโนโลยี (IT Sale and Solution)  
▪ ผู้วางแผนการผลิตและจัดการโลจิสติกส์  (Production and Logistic Planer)    
▪ รับราชการพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานเอกชน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ/หรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ภัทรพร  คูวุฒยากร 

- Ph.D. (Engineering), Australian National University, 
Australia, 2012 

- M.Eng.Sc. (Electrical Engineering Studies), 
  Queensland University of Technology, Australia, 

2006 
- M.E.M. Queensland University of Technology, 

Australia, 2005 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2542 

2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อรวิชย์  ถิ่นนุกุล 

- ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 

- กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
  มหาวิทยาลยัทักษิณ,2554 
- วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2551  
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. - วท.ด. (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

สิริกร  สันติโรจนกุล - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ),       
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จิรพัฒน์  วาณิชวฒันะโกศล 

- ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2550 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
5  อาจารย์ ดร. 

บุณฑริกา ปภาวสทิธิ ์
- Ph.D. (Economics) Brunel University, UK, 2017 
- MSc (Business and Financial Economics) University of 

Greenwich, UK, 2011 
- บธ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
11. เหตุผลและความเป็นมาในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร   

11.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2562 ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในกระแสสังคมธุรกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ท าให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น ส่งผลต่อความต้องการใช้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการท างาน (Knowledge worker) 
ท าให้องค์กรทั่วโลกต้องปรับตัวให้มีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล และเริ่มให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business process) ที่เป็นกระบวนการแบบข้ามสายงาน (Cross-functional 
process) เพ่ือลดปัญหาส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากการจัดโครงสร้างองค์กรแบบตามหน้าที่งาน (Functional 
structure) ที่ ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ การบริหารตามหลักการจัดการ (Principle 
management) การจัดการทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) การจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management) เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
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เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการบริหารประเทศที่มียุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการ และการพัฒนาสังคมมากขึ้น 

นอกเหนือจากนี้ รัฐบาลก็ยังให้ความส าคัญกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี “ไทยแลนด์4.0” 
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ และประชากรมีรายได้สูง กลยุทธการ
ด าเนินการของการเข้าสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่คือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค ไปเป็นสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี โดยนโยบายนี้ถูกน ามาถอดเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในหลายนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ระบุให้การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้ง
ผู้ประกอบการและปัจจัยแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ระบุให้การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านก าลังคน
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งจ าเป็น 

 
11.2 การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs  

จากความต้องการของภาคธุรกิจ สังคม และนโยบายประเทศ เห็นได้ว่าองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งช่วยหล่อหลอมและเปิดโลกทัศน์ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
ตลอดจนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เปลี่ยนผ่านตลอดเวลาได้  วิทยาลัยฯ จึงมองเห็นโอกาสในการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัยนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน หรือ (Work-
Integrated Learning: WIL) ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน มีคุณภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาสังคมเชิง
ดิจิทัลในภาพรวมอย่างยั่งยืน  

 
11.3 การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยั งให้ความส าคัญ ในการเข้าสู่ เป้ าหมายของการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมุ่งเน้นสะท้อนความยั่งยืนในสามมิติหลัก คือ มิติด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความยากจน เพ่ิมความเท่าเทียมในสังคม และสร้างการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ในด้าน
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ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตลอดเวลา วิทยาลัยฯ จึงได้สร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และตอบโจทย์การ
ท างานในอุตสาหกรรมจริง โดยสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ตลอดเวลา ผ่านโครงการการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท างาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสหา
กรรม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกมิติอย่างยั่งยืน 

 
11.4 การตอบสนองความต้องการของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจในยุค ไทยแลนด์ 4.0 หน่วยธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) จ าเป็นต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือท า
ให้การด าเนินกระบวนการธุรกิจขององค์กรบรรลุประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของระบบกิจการ (Enterprise Systems) ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ 
Enterprise Information Systems หรือ ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรซ หรือ ระบบสารสนเทศกิจการที่มี
การบูรณาการทั่วทั้งองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพด้านภาษาในการสื่อสาร และด าเนินการด้าน
ธุรกิจดิจิทัล รวมถึงแนวโน้มความต้องการในการคัดเลือกบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะงาน ที่ตรงกับความ
ต้องการขององค์กรมากขึ้นเพ่ือลดต้นทุนการจัดอบรม (Training) และการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล การ
จัดการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันด้วยเหตุดังกล่าวได้  

  นอกเหนือจากนี้ รัฐบาลก็ยังให้ความส าคัญกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี “ไทยแลนด์4.0” เป็น
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ และประชากรมีรายได้สูง กลยุทธการด าเนินการ
ของการเข้าสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่คือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ไป
เป็นสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี โดยนโยบายนี้ถูกน ามาถอดเป็นแนวทางการด าเนินงานในหลาย
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ระบุให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งผู้ประกอบการและ
ปัจจัยแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ระบุให้การพัฒนา
นวัตกรรมและการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนทางด้านเทคโนโลยี
เป็นสิ่งจ าเป็น 

 
 
 

อีกทั้ ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังให้ความส าคัญในการเข้าสู่ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมุ่งเน้นสะท้อนความยั่งยืนในสามมิติหลัก คือ มิติด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความยากจน เพ่ิมความเท่าเทียมในสังคม และสร้างการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในระดับสากล  
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ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจในยุค ไทยแลนด์ 4.0 หน่วยธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) จ าเป็นต้องน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อท าให้การ
ด าเนินกระบวนการธุรกิจขององค์กรบรรลุประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของระบบกิจการ (Enterprise Systems) ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ Enterprise 
Information Systems หรือ ระบบสารสนเทศเอ็นเทอร์ไพรซ หรือ ระบบสารสนเทศกิจการที่มีการบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพด้านภาษาในการสื่อสาร และด าเนินการด้านธุรกิจดิจิทัล 
รวมถึงแนวโน้มความต้องการในการคัดเลือกบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะงาน ที่ตรงกับความต้องการของ
องค์กรมากขึ้นเพ่ือลดต้นทุนการจัดอบรม (Training) และการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการศึกษา
แบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันด้วยเหตุดังกล่าวได้  

 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
12.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

                หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  หมวดวิชาเฉพาะ 

    หมวดวิชาเลือกเสรี 
12.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  

                 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่มี 

 
12.3 การบริหารจัดการ 

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 
เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการสอน
ให้ทราบล่วงหน้า ถึงจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะ
จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  โดยมีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในทุก
ภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะ online มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มี
จัดการระบบสนับสนุนส าหรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรฯ online เช่น                    
CMU e-learning KC-Moodle, CMU MOOC ,Zoom หรือ Microsoft Team หลักสูตรได้ด าเนินการน า
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ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนมาใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสอน และเพ่ิมทักษะของการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามรูปแบบของศตวรรตที่ 21  
 หลักสูตรจะน า Microsoft Team มาใช้เพ่ือบริการจัดการข้อมูลในกระบวนวิชา อาทิเช่นการท า
ฐานข้อมูลเนื้อหาของกระบวนวิชา การแชร์สื่อการสอนให้กับนักศึกษา การท าแบบฝึกหัดและใบงานในระบบ 
การสรุปและรวบรวมคะแนนเพ่ือน าไปวัดและประมวลผลแก่นักศึกษา ใช้ Zoom ในการด าเนินการสอน
โดยเฉพาะวิชาบรรยาย ส่วนในวิชาปฎิบัตการนั้นจะมีการใช้ Zoom ร่วมกับ Gather Town ซึ่งเปิดให้บริการ
ฟรีร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการน าเทคโนโลยี Gamification มาใช้ให้ผู้เรียนสามารถสัมผัสบรรยากาศห้องเรียน
เสมือนจริงได้มากข้ึน 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา  

 หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้มาตราฐานระดับสากล เพ่ือให้ได้กลวิธีการแก้ปัญหา หรือกลวิธีการ
ยกระดับการท างานโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเสริม
สมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการโครงการ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารในระดับสากล เพ่ือที่จะสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลก  
 การออกแบบหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
ทั้งองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับปัญหาในสถานการณ์จริงในการ
ด าเนินการทางธุรกิจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การบริการและการท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขัน การแก้ไขปัญหาและการยกระดับการท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วม และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างด้านภาษาหรือวัฒนธรรมได้ อีกทั้งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองตลอดชีวิตด้วย
พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับการประยุกต์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ : 
1.2.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการด าเนินงานทางธุรกิจ

ในระดับสากล สามารถสร้างผลงานวิจัย และประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เหมาะกับความต้องการของภาคธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 

1.2.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระดับนานาชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตาม
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

1.2.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนวิชาการและวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ด าเนินงานทางธุรกิจในระดับสากล 

1.2.4 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงธุรกิจ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และการประยุกต์ใช้สารสนเทศและการด าเนินงานทางธุรกิจ 
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1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
     PLO1 น าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ ในระดับสากล 

1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอส าหรับ
ใช้ในการท างานจริงหรือเรียนวิชาในระดับสูงขึ้น 

1.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

1.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับการ
ท างานในองค์กรดิจิทัล 

PLO2 วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินงาน บริหาร

จัดการทรัพยากรขององค์กรด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ เพียงพอส าหรับใช้ในการท างานจริง 
หรือเรียนวิชาในระดับสูงขึ้น 

2.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการด าเนินงานในองค์กร และการด าเนินธุรกิจได้ โดยเลือกใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

2.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ให้
สอดคล้องกับการท างานในองค์กรระดับสากล 

PLO3 มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรภายใต้ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

 
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs) 

 ชั้นปีที่ 1 มีองค์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการด าเนินธุรกิจในระดับ
สากล เช่น ความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจดิจิทัล การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารและการจัดการองค์กร ทักษะ
การคิดเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับ
การปลูกฝังด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม รวมถึงจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจที่ประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
 ชั้นปีที่ 2  มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระบบสารสนเทศ 
ส าหรับภาคธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ในด้านต่าง เช่น ด้านการเงิน ด้านการขาย การจัดจ าหน่าย และด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สามารถประยุกต์ใช้และรู้จักวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ และวางแผนทรัพยากรขององค์กร นอกจากนี้ยังได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆขององค์กร  
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 ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ทั้งด้านการบริหาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการด าเนินธุรกิจในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบจัดการและการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning, ERP) เพ่ือให้สามารถท าการวิจัยเชิง
วิชาการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจในระดับสากลในเชิงลึกตามความสนใจทั้งในด้านการ
บริการ อุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนรู้วิธีน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถประยุกต์ บูรณาการ เชื่อมต่อองค์ความรู้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร ทั้งธุรกิจทางด้านการบริการ อุตสาหกรรมโรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตาม
ความเชี่ยวชาญ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

▪ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โด ย มี
พื้ น ฐ าน ใน ระดั บ ส าก ล
ทันสมัย 

▪ ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

▪ เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
▪ ราย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น ก า ร

ด าเนินงานของหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรธุรกิจ 

▪ ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ความต้องการจากผู้ใช้งาน
บัณฑิตขององค์กรธุรกิจ 

▪ พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยต่อเทคโนโลยีและ
อ งค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศกิจการ 

▪ เชิญผู้ เชี่ยวชาญจากภาค 
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

▪ รายงานการประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้งาน 

▪ รายงานการวิเคราะห์เปรียบ เทียบ
ก ระ บ วน วิ ช า ข อ งห ลั ก สู ต ร  
(ภาคผนวก)  

ปรับปรุงทรัพยากรการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับความทันสมัย
ของเทคโนโลยี 

ติ ด ต า ม แ ล ะ พั ฒ น า ส่ ว น
สนับสนุนการเรียนการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 

▪ รายงานการประเมินคุณภาพและ
ความพึงพอใจบัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 
                 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   

 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 แผนการศึกษาก าหนดให้มีภาคฤดูร้อน       

               แผนการศึกษาไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ......ใชร้ะบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม....... 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ระบบทวิภาค 
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม หรือตามประกาศ สปอว. 
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคม หรือตามประกาศ สปอว. 

    ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดบัมัธยมศึกษา  
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ และทักษระการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ      
   มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดยการจัดกิจกรรม Pre-college  เน้นวิชาพื้นฐานด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอ่ืน ๆ ที่วิทยาลัยฯ เห็นชอบ  
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา  และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่นักศึกษา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และ

ให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรก

พบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพบผู้ปกครองได้เพิ่มกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบ
ผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม
ถ้าจ าเป็น 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปทีี่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปทีี่ 2 - 90 90 90 90 
ชั้นปทีี่ 3 - - 90 90 90 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 90 90 
รวม 90 180 270 360 360 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 รายงานข้อมูลงบประมาณในภาพรวมระดับคณะ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียดตาม

หัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

การเรยีนการสอน 37,734,900 27,904,800 39,621,645  27,242,200   41,602,727   27,756,500  

วิจัย - 5,375,000   5,375,000   -     5,400,000  

บริการวิชาการแกส่ังคม - 43,903,300   43,943,600   -     43,985,800  

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

- 100,000   100,000   -     100,000  
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แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

สนับสนุนวิชาการ - 270,000   270,000   -     270,000  

บริหารมหาวิทยาลัย 12,676,650 29,546,900  29,881,700   13,976,007   30,067,900  

รวม 50,411,550 107,100,000   
106,812,500  

 55,578,734   107,580,200  

รวมทั้งสิ้น 157,511,550   
                                             

159,744,628  
 

                                             
163,158,934  

 
 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร 202,152 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 การเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง

ในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning : WIL) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยู่ใน
ระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะที่เก่ียวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่
นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการ
พิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และ 9 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30 หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ                                                       21    หน่วยกิต           
 1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้              15    หนว่ยกิต 
      2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์       
     นวัตกรรม                                                          3    หนว่ยกิต 
      3) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง    3    หน่วยกิต 
      1.2 วิชาเลือก                                                        9     หนว่ยกิต         
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 

2.1 วิชาแกน  33 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

      2.2.1 เอกบังคับ  39 หน่วยกิต 
      2.2.2 เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 แผนการค้นคว้าอิสระ 

2.1 วิชาแกน  33 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

      2.2.1 เอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
      2.2.2 เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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 3.1.3  กระบวนวิชา  
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            30  หน่วยกิต 
 General Education                                            30 Credits 

1.1 วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
 Required courses 

1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ 15 หน่วยกิต 
Learner Person 
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 (3-0-6) 
 ENGL 101 Fundamental English 1  
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 (3-0-6) 
 ENGL 102 Fundamental English 2  
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 
3 (3-0-6) 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  
001229 ม.อ. 229 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะสื่อ 3 (3-0-6) 

 ENGL 229 English for Media Arts  
เลือก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 Select 1 course from the followings 
204100 ว.คพ.100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
 CS 100  Information Technology and Modern Life  
953111 ศท.วว.111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6) 
 SE 111 Software for Everyday Life  

 
2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต 

Innovative Co-creator 
เลือก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 Select 1 course from the followings 
011151 ม.ปร.151 การใช้เหตุผล 3 (3-0-6) 
 PHIL 151 Reasoning  
013110 ม.จว.110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 PSY 110 Psychology and Daily Life 

 
 

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl04$lbnDetailEng','')
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159100 ส.สม.100 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 SA 100 Modern World in Everyday Life  
703103 บธ.กจ.103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and 
Business 
 

 

3) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3 หน่วยกิต 
Active Citizen 

 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง 3 (3-0-6) 
 PG 104 Citizenship  

 
 1.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
 Elective courses 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากทั้ง 2 กลุ่มเพ่ิมเติมอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้ 
A student also chooses 9 credits from these 2 groups of GE elective courses. 

1) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
057122 ศ.ล.122 ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 1 (1-0-2) 
 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise  
057127 ศ.ล.127 แบดมินตันเพ่ือชีวิตและการออกก าลังกาย 1 (1-0-2) 
 EDPE 127 Badminton for Life and Exercise  
011269 ม.ปร.269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
 PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy  
702101 บธ.กง.101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 FINA 101 Finance for Daily Life  
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2) กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 
159151      ส.สม.151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 3 (3-0-6) 
 SA 151 Lanna Society and Culture  
154104 ส.ภม. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 GEO 104 Environmental Conservation  
201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศึกษา 1 (0-3-0) 
 SC 192 Doi Suthep Study  
951100 ศท.อ.100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 3 (3-0-6) 
 ANI 100 Modern Life and Animation  

 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตแทนกระบวนวิชาการศึกษาทั่วไปที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  Students can study general education courses offered by either Thai or foreign 
higher education institutes.  The credits can be transferred for general education 
courses specified in the program with the approval of the Department. 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต 
 Field of Specialization a minimum of  90 Credits 
 

2.1 วิชาแกน 33  หน่วยกิต 
 Core Courses 33 Credits 
 

 208262 ว.สถ.  262 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 STAT  262 Elementary Statistics for Science and Technology 

     หรือ  
      954241    ศท.สป.  241      ค านวณศิลป์ 3(2-2-5) 
  INX      241      Art of Computing   
 954100 ศท.สป. 100 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการองค์กร 3(3-0-6) 
  INX 100 Information System for Organization Management  
 954140 ศท.สป. 140 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  INX 140 Information Technology Literacy 
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 954142 ศท.สป. 142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
    ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
  INX 142  Fundamental Computer Programming for  
    Modern Management 
 954143 ศท.สป. 143 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
  INX 143 Data Management 
 954170 ศท.สป. 170 พ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 170 Elementary Business Process Modeling   
 954230 ศท.สป. 230 การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจิทัล                3(3-0-6) 
  INX  230 Financial Tracking in Digital Business  
 954231 ศท.สป. 231 ระบบงานการจัดการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
  INX  231 Human Capital Management in Digital Business 
 954244 ศท.สป. 244 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับการ   3(3-0-6) 
    บริหารจัดการสมัยใหม่ 
  INX 244 System Analysis and Design for Modern Management  
 954246 ศท.สป. 246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับ 3(2-2-5) 
    การบริหารจัดการสมัยใหม่   
  INX 246 Advanced Computer Programming for Modern 
    Management 
 954248 ศท.สป. 248  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  INX 248 Information and Communication Technology 

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   57  หน่วยกิต 
 Major Courses a minimum of  57 Credits 
 
แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning)  
 2.2.1  วิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต 
   Required Courses  39 Credits 

 954310 ศท.สป. 310 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
  INX 310 Information Systems for Enterprise Resource Planning  
 954340 ศท.สป. 340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  INX 340 Enterprise Database Design and Applications   
 954346 ศท.สป. 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 346 Application Development for Business Sector  
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 954365 ศท.สป. 365 ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
  INX 365 Knowledge Management System   
 954370 ศท.สป. 370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการวัสดุ 3(3-0-6) 
  INX  370 Analysis and Design in Materials Management Module 
 954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  INX 374 Sales and Distribution for Digital Market 
     954381 ศท.สป. 381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน  3(3-0-6)  
  INX 381 Preparation for Work Integrated Learning 
 954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

   และลูกค้าสัมพันธ์ 
  INX 416 Information Systems for Supply Chain and Customer 
    Relationship Management 
 954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  INX 490 Informatics Research Methodology  
 954484 ศท.สป. 484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 6 
  INX 484 Work Integrated Learning 1  
 954485 ศท.สป.  485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 6 
  INX 485 Work Integrated Learning 2 

 
 2.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
   Major Electives a minimum of 18 Credits 
ใหน้ักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาคละกลุ่มได้  
A student also chooses at least 18 credits from these 2 groups of Major Electives.  

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Information Technology  
 954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
  INX 240 Web Programming  
 954316 ศท.สป. 316 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ในห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
  INX 316 Technology Application in Supply Chain 
 954344 ศท.สป. 344 ความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐาน 3(3-0-6) 
   ข้อมูลส าหรับองค์กร 
 INX 344 Computer Networks and Database Security  
   for Organization 
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 954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  INX 347 E-Commerce 
 954440 ศท.สป. 440 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บศูนย์รวม 3(2-2-5) 
  INX 440 Enterprise Portal Application Development 
 954442 ศท.สป. 442 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
 INX 442 Cloud Computing  
 954443 ศท.สป. 443 มัลติมีเดียส าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
  INX 443 Multimedia for Digital Business 
 954444 ศท.สป. 444 การเขียนโปรแกรมอีอาร์พี 3(2-2-5) 
  INX 444 ERP Programming 
 954445 ศท.สป. 445 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 3(2-2-5) 
  INX 445 Healthcare Information Systems 
 954447 ศท.สป. 447 บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย 3(2-2-5) 
  INX 447 Client -Side Scripting  
 954448 ศท.สป. 448 เว็บเซอร์วิสส าหรับระบบขององค์กร 3(2-2-5) 
  INX 448 Web Service for Enterprise Systems  
 954449 ศท.สป. 449 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน 3(2-2-5) 
  INX 449 Rapid Application Development 
 954471 ศท.สป. 471 การท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 471 Business Data Mining  
 954472 ศท.สป. 472 การแสดงข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 472 Business Data Visualization 
 954473 ศท.สป. 473 การก าหนดค่าระบบจัดการและวางแผนการใช้ 3(2-2-5) 
    ทรัพยากรขององค์กร  
  INX 473 Enterprise Resource Planning Configuration 
 954474 ศท.สป. 474 การรวบรวมข้อมูลดิจิทัล 3(3-0-6)

 INX 474 Digital Data Gathering 
 

กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management  

 954321 ศท.สป.  321 การด าเนินงานและการบริการส าหรับ 3(3-0-6) 
    การบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
  INX 321 Operations and Service for E-Service 
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 954322 ศท.สป.  322 เทคโนโลยีการบริหารศูนย์บริการขององค์กร 3(3-0-6) 
  INX 322 Technology in Call Center Management 
 954324  ศท.สป. 324 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ 3(3-0-6) 
    ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  
  INX 324 Information and Communication  
    Technology for E-Tourism 
 954326 ศท.สป. 326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดงานกิจกรรม 3(3-0-6) 
  INX 326 Information Technology in Event Management 
 954371 ศท.สป. 371 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการวางแผนการผลิต 3(3-0-6) 
  INX 371 Analysis and Design in Production Planning Module 
 954375 ศท.สป. 375 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสินทรัพย์องค์กร 3(3-0-6) 
    และการบริการลูกค้า 
  INX 375 Analysis and Design in Enterprise Asset and  
    Customer Service 
 954410 ศท.สป. 410 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูปแบบลีน  3(3-0-6) 
  INX 410 Information Technology Application in  
    Lean Transformation 
      954411 ศท.สป. 411 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตัวชี้วัด  3(3-0-6) 
           ส าหรับธุรกิจ 
  INX 411 Using Information Technology to Develop       

   Key Performance Indicators for Business  
 954412 ศท.สป. 412 แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 3(3-0-6) 
  INX 412 Industrial Excellence Model 
 954413 ศท.สป. 413 การตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6) 
    การจัดการองค์กร  

 INX 413 Decision Making in Information Technology  
            Investment and Organizational Management 

 954414 ศท.สป. 414 การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
  INX 414 Preliminary Simulations on Logistics Activities 
 954415 ศท.สป. 415 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 415 Introduction to Quantitative Business  
    Problems Analysis 
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 954417 ศท.สป.  417     ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
   INX 417 Information System for Maintenance 
 954421 ศท.สป. 421 อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 421 Mobile Device in Business Operation 
 954422 ศท.สป. 422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารผู้จัดหาปัจจัย 3(3-0-6) 
    การผลิตสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
  INX 422 Customer Relationship Management and  
    Supplier Relationship Management in E-Tourism 

      954423 ศท.สป. 423 นวัตกรรมบริการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 3(3-0-6) 
  INX 423 Service Innovation for Competitiveness 
 954424 ศท.สป. 424 ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  INX 424 Introduction to E-Tourism business  
 954426 ศท.สป. 426 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  INX 426 Introduction to E-Service 
 954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
                     INX 430 Digital Business Ecosystem 
 954433 ศท.สป. 433 การบริการและการด าเนินงานในธุรกิจการท่องเที่ยว 
    อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  INX 433 Service and Operation in E-Tourism 
 954461 ศท.สป. 461 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสร้างสรรค์ความรู้ 3(3-0-6) 
  INX 461 Information Technology for Knowledge Creation 
 954462 ศท.สป. 462 วิศวกรรมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  INX 462 Knowledge Engineering and  
    Information Technology Application 
 954463 ศท.สป. 463 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  INX 463 Information Technology for Learning Organization 
 954464 ศท.สป. 464 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากรความรู้  3(3-0-6) 
  INX 464 Information Technology for  
    Knowledge Worker Management 
 954466 ศท.สป. 466 จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน์  3(3-0-6) 
  INX 466 Online Business and Service Psychology 
 954467 ศท.สป. 467 การพัฒนางานวิจัยส าหรับแรงงานในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  INX 467 Research Development for Workforce in a Digital Age 
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 954468 ศท.สป. 468 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุนทางปัญญา 3(3-0-6) 
  INX 468 Introduction to Intellectual Capital Management 
 954477 ศท.สป. 477 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบการผลิต 3(3-0-6) 
  INX  477 Information Technology for Production System 
 954491 ศท.สป. 491 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 INX 491 Selected Topics in Modern Management and  
   Information Technology 

 954494 ศท.สป. 494 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1  3(3-0-6) 
 INX 494 Selected Topics in Work Integrated Learning 1 

 954495 ศท.สป. 495 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 3(3-0-6) 
 INX 495 Selected Topics in Work Integrated Learning 2 

 954496 ศท.สป. 496 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 3  3(3-0-6) 
 INX 496 Selected Topics in Work Integrated Learning 3 

 954497 ศท.สป. 497 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 4  3(3-0-6) 
 INX 497 Selected Topics in Work Integrated Learning 4 

 
แผนการค้นคว้าอิสระ (Independent study)  
 2.2.1  วิชาเอกบังคับ  33 หน่วยกิต 
   Required Courses  33 Credits 

 954310 ศท.สป. 310 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
  INX 310 Information Systems for Enterprise Resource Planning  
 954340 ศท.สป. 340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  INX 340 Enterprise Database Design and Applications   
 954346 ศท.สป. 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 346 Application Development for Business Sector  
 954365 ศท.สป. 365 ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
  INX 365 Knowledge Management System   
 954370 ศท.สป. 370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการวัสดุ 3(3-0-6) 
  INX  370 Analysis and Design in Materials Management Module 
 954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  INX 374 Sales and Distribution for Digital Market 
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     954381 ศท.สป. 381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน   3(3-0-6) 
  INX 381 Preparation for Work Integrated Learning 
 954389 ศท.สป. 389 การฝึกงาน  3(0-18-0) 
  INX 389 Job Training 
 954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
    และลูกค้าสัมพันธ์ 
  INX 416 Information Systems for Supply Chain and  
    Customer Relationship Management 
 954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  INX 490 Informatics Research Methodology 
 954499 ศท.สป. 499 การค้นคว้าแบบอิสระ  3(0-18-0) 
  INX 499 Independent Study  

 
 2.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   Major Electives a minimum of 24 Credits 
ให้นักศึกษาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาคละกลุ่มได้  
A student also chooses at least 24 credits but a student must select the advanced 
courses (400) at least 9 credits from the Major Electives.   

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Information Technology  
 954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
  INX 240 Web Programming  
 954316 ศท.สป. 316 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ในห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
  INX 316 Technology Application in Supply Chain 
 954344 ศท.สป. 344 ความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐาน 3(3-0-6) 
   ข้อมูลส าหรับองค์กร 
 INX 344 Computer Networks and Database Security  
   for Organization 
 954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  INX 347 E-Commerce 
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 954440 ศท.สป. 440 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บศูนย์รวม 3(2-2-5) 
  INX 440 Enterprise Portal Application Development 
 954442 ศท.สป. 442 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
 INX 442 Cloud Computing  
 954443 ศท.สป. 443 มัลติมีเดียส าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
  INX 443 Multimedia for Digital Business 
 954444 ศท.สป. 444 การเขียนโปรแกรมอีอาร์พี 3(2-2-5) 
  INX 444 ERP Programming 
 954445 ศท.สป. 445 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 3(2-2-5) 
  INX 445 Healthcare Information Systems 
 954447 ศท.สป. 447 บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย 3(2-2-5) 
  INX 447 Client -Side Scripting  
 954448 ศท.สป. 448 เว็บเซอร์วิสส าหรับระบบขององค์กร 3(2-2-5) 
  INX 448 Web Service for Enterprise Systems  
 954449 ศท.สป. 449 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน 3(2-2-5) 
  INX 449 Rapid Application Development 
 954471 ศท.สป. 471 การท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 471 Business Data Mining  
 954472 ศท.สป. 472 การแสดงข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 472 Business Data Visualization 
 954473 ศท.สป. 473 การก าหนดค่าระบบจัดการและวางแผนการใช้ 3(2-2-5) 
    ทรัพยากรขององค์กร  
  INX 473 Enterprise Resource Planning Configuration 
 954474 ศท.สป. 474 การรวบรวมข้อมูลดิจิทัล 3(3-0-6)

 INX 474 Digital Data Gathering 
 
กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management  

 954321 ศท.สป.  321 การด าเนินงานและการบริการส าหรับ 3(3-0-6) 
    การบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
  INX 321 Operations and Service for E-Service 
 954322 ศท.สป.  322 เทคโนโลยีการบริหารศูนย์บริการขององค์กร 3(3-0-6) 
  INX 322 Technology in Call Center Management 
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 954324  ศท.สป. 324 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ 3(3-0-6) 
    ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  
  INX 324 Information and Communication  
    Technology for E-Tourism 
 954326 ศท.สป. 326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดงานกิจกรรม 3(3-0-6) 
  INX 326 Information Technology in Event Management 
 954371 ศท.สป. 371 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการวางแผนการผลิต 3(3-0-6) 
  INX 371 Analysis and Design in Production Planning Module 
 954375 ศท.สป. 375 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสินทรัพย์องค์กร 3(3-0-6) 
    และการบริการลูกค้า 
  INX 375 Analysis and Design in Enterprise Asset and  
    Customer Service 
 954410 ศท.สป. 410 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูปแบบลีน  3(3-0-6) 
  INX 410 Information Technology Application in  
    Lean Transformation 
      954411 ศท.สป. 411 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตัวชี้วัด  3(3-0-6) 
           ส าหรับธุรกิจ 
  INX 411 Using Information Technology to Develop       

   Key Performance Indicators for Business  
 954412 ศท.สป. 412 แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 3(3-0-6) 
  INX 412 Industrial Excellence Model 
 954413 ศท.สป. 413 การตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6) 
    การจัดการองค์กร  

 INX 413 Decision Making in Information Technology  
   Investment and Organizational Management 

 954414 ศท.สป. 414 การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
  INX 414 Preliminary Simulations on Logistics Activities 
 954415 ศท.สป. 415 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 415 Introduction to Quantitative Business  
    Problems Analysis 
 954417 ศท.สป.  417     ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
   INX 417 Information System for Maintenance 
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 954421 ศท.สป. 421 อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 421 Mobile Device in Business Operation 
 954422 ศท.สป. 422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารผู้จัดหาปัจจัย 3(3-0-6) 
    การผลิตสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
  INX 422 Customer Relationship Management and  
    Supplier Relationship Management in E-Tourism 

      954423 ศท.สป. 423 นวัตกรรมบริการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 3(3-0-6) 
  INX 423 Service Innovation for Competitiveness 
 954424 ศท.สป. 424 ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  INX 424 Introduction to E-Tourism business  
 954426 ศท.สป. 426 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  INX 426 Introduction to E-Service 
 954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
                     INX 430 Digital Business Ecosystem 
 954433 ศท.สป. 433 การบริการและการด าเนินงานในธุรกิจการท่องเที่ยว 
    อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  INX 433 Service and Operation in E-Tourism 
 954461 ศท.สป. 461 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสร้างสรรค์ความรู้ 3(3-0-6) 
  INX 461 Information Technology for Knowledge Creation 
 954462 ศท.สป. 462 วิศวกรรมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  INX 462 Knowledge Engineering and  
    Information Technology Application 
 954463 ศท.สป. 463 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  INX 463 Information Technology for Learning Organization 
 954464 ศท.สป. 464 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากรความรู้  3(3-0-6) 
  INX 464 Information Technology for  
    Knowledge Worker Management 
 954466 ศท.สป. 466 จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน์ 3(3-0-6) 
  INX 466 Online Business and Service Psychology 
 954467 ศท.สป. 467 การพัฒนางานวิจัยส าหรับแรงงานในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  INX 467 Research Development for Workforce in a Digital Age 
 954468 ศท.สป. 468 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุนทางปัญญา 3(3-0-6) 
  INX 468 Introduction to Intellectual Capital Management 
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 954477 ศท.สป. 477 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบการผลิต 3(3-0-6) 
  INX  477 Information Technology for Production System 
 954491 ศท.สป. 491 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 INX 491 Selected Topics in Modern Management and  
   Information Technology 

 954494 ศท.สป. 494 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1  3(3-0-6) 
 INX 494 Selected Topics in Work Integrated Learning 1 

 954495 ศท.สป. 495 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 3(3-0-6) 
 INX 495 Selected Topics in Work Integrated Learning 2 

 954496 ศท.สป. 496 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 3  3(3-0-6) 
 INX 496 Selected Topics in Work Integrated Learning 3 

 954497 ศท.สป. 497 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 4  3(3-0-6) 
 INX 497 Selected Topics in Work Integrated Learning 4 

 
 2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                                    ไม่น้อยกว่า       15 หน่วยกิต  
       นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เพ่ิมข้ึนอีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 Free Electives a minimum of  6 Credits 
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา โดยกระบวนวิชาเฉพาะ (กระบวน
วิชาภายในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกระบวนวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี (กระบวนวิชาอ่ืนๆ นอกวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) มี
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 So, the teaching for this program is conducted Bilingually, which specialized subjects 
(CAMT internal subjects)  are conducted in English and subjects in the groups of General 
Education and Free Elective (including other external subjects) are conducted in Thai. 
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หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

 
1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“100-200” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพ้ืนฐาน 
“300-400” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 
 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
0 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทั่วไปส าหรับสาขาวิชา 

การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
2 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
3 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาสารสนเทศการจัดการ 
4 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา 
5 - 
6 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาสารสนเทศในการจัดการความรู้ 
7 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาสารสนเทศกิจการ 
8 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการงาน 
9 ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาปัญหาพิเศษและหัวข้อเลือกสรร 
 

3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที ่1 
First Year 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
First Semester 

  
 001101 ม.อ.  101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
  ENGL  101 Fundamental English 1  
 140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
  PG 104 Citizenship 
 954140 ศท.สป. 140 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  INX 140 Information Technology Literacy  
 954142 ศท.สป. 142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
    ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
  INX 142 Fundamental Computer Programming  
    for Modern Management 
 954100 ศท.สป. 100 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการองค์กร 3(3-0-6) 
  INX 100 Information System for Organization Management 
      ..................................... วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (GE Elective courses) 3  
 

     รวม 18  หน่วยกิต 
     Total 18  Credits 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
Second Semester 

 001102 ม.อ.  102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
  ENGL  102 Fundamental English 2 
 954246 ศท.สป. 246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับ 3(2-2-5) 
    การบริหารจัดการสมัยใหม่   
  INX 246 Advanced Computer Programming for Modern 
    Management 
 954143 ศท.สป. 143 การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
  INX 143 Data Management 
 954170 ศท.สป. 170 พ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  INX 170 Elementary Business Process Modeling 
 954248 ศท.สป. 248  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  INX 248 Information and Communication Technology 
 204100 ว.คพ. 100  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  CS 100 Information Technology and Modern Life 
หรือ 953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  SE 111 Software for Everyday Life 
 --------------------------------- วิชาเลือกเสรี 3 

Free Elective 
 

     รวม 21  หน่วยกิต 
     Total 21  Credits 
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ชั้นปีที ่2 
Second Year 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
First Semester 

  
 001201 ม.อ. 201  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
 208262 ว.สถ.  262 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)

 STAT  262 Elementary Statistics for Science and Technology 
     หรือ          
     954241     ศท.สป.  241      ค านวณศิลป์ 3(2-2-5) 
                     INX      241     Art of Computing   
 954230 ศท.สป. 230 การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจิทัล    3(3-0-6) 
  INX  230 Financial Tracking in Digital Business  
 954231 ศท.สป. 231 ระบบงานการจัดการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
  INX  231 Human Capital Management in Digital Business 
 954244 ศท.สป. 244 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับการ   3(3-0-6) 
    บริหารจัดการสมัยใหม่ 
  INX 244 System Analysis and Design for Modern Management  
 954340 ศท.สป. 340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
  INX 340 Enterprise Database Design and Applications 
 --------------------------------- วิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 
    GE (Innovative Co-creator)  
 

     รวม 21  หน่วยกิต 
     Total 21  Credits 

 
 
 
 
 
 



34 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
Second Semester 

  
 001229 ม.อ. 229  ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะสื่อ 3(3-0-6) 
  ENGL 229  English for Media Arts   
 954370 ศท.สป. 370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการวัสดุ 3(3-0-6) 
  INX  370 Analysis and Design in Materials Management Module 
 954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  INX 374 Sale and Distribution for Digital Market 
 954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  INX  416  Information Systems for Supply Chain and Customer     
                                     Relationship Management 
 --------------------------------- วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (GE Elective courses) 3  
 --------------------------------- วิชาเลือกเสรี 3 

Free Elective 
 

     รวม 18  หน่วยกิต 
     Total 18  Credits 
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ชั้นปีที ่3 
Third Year 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
First Semester 

  
 954310 ศท.สป. 310 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
  INX 310 Information Systems for Enterprise Resource Planning 
 954365 ศท.สป. 365 ระบบการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
  INX 365 Knowledge Management System 
 954381 ศท.สป. 381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับ  3(3-0-6) 
    การท างาน 
  INX 381 Preparation for Work Integrated Learning   
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective 

     รวม 18  หน่วยกิต 
     Total 18  Credits 
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ภาคการศึกษาที่ 2  
Second Semester 

  
 954346 ศท.สป. 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3(2-2-5) 
  INX 346 Application Development for Business Sector 
 954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  INX 490 Informatics Research Methodology  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก  3 
    Major Elective 
 --------------------------------- วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (GE Elective courses)  3  
 

 
     รวม 18  หน่วยกิต 
     Total 18  Credits 
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ชั้นปีที ่4 (แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน) 
Fourth Year 

   
ภาคการศึกษาที่ 1 
First Semester  
 954484 ศท.สป. 484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 6 
  INX 484 Work Integrated Learning 1 
  

     รวม  6  หน่วยกิต 
     Total  6  Credits 

ภาคการศึกษาที่ 2 
Second Semester 
 954485 ศท.สป. 485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2                                     6      
  INX 485 Work Integrated Learning 2 
  

     รวม   6  หน่วยกิต 
     Total   6  Credits 
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ชั้นปีที ่4 (แผนการค้นคว้าอิสระ) 
Fourth Year 

   
ภาคการศึกษาที่ 1 
First Semester  
 954389 ศท.สป. 389 การฝึกงาน 3 (0-18-0) 
  INX 389 Job Training  
 --------------------------------- วิชาเอกเลือก 3 
    Major Elective 
 

     รวม  6  หน่วยกิต 
     Total  6  Credits 

ภาคการศึกษาที่ 2 
Second Semester 
 954499 ศท.สป. 499 การค้นคว้าแบบอิสระ 3 (0-18-0) 
  INX 499 Independent Study  

 --------------------------------- วิชาเอกเลือก 3 
    Major Elective 
 

     รวม   6  หน่วยกิต 
     Total   6  Credits 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

จ านวนผลงาน  
วิชาการ

รวม (ผลงานใน
ระยะ   

5 ปีล่าสุด)  

ปัจจุบัน  เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร  

ตรี  บศ  ตรี  บศ  
1  ผศ.ดร.ภัทรพร  

คูวุฒยากร  
   

- Ph.D. (Engineering), Australian National University,  
  Australia, 2012  
- M.Eng,Sc. (Electrical Engineering Studies),   
  Queensland University of Technology, Australia, 2006 
 - M.E.M Queensland University of Technology,  
   Australia, 2005   
- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542  

6  3  6  3  22(14 )  

2  ผศ.ดร.อรวิชย ์
ถิ่นนุกูล  
  

-  ปร.ด.(วธิีวิทยาการวิจัย), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557  
- กศ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา), 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2554  
- วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551      

18 3  18 6  34(17)  

3 ผศ.ดร.สิริกร   
สันติโรจนกุล  

- วท.ด. (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ), 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538 

27   0 30  0  12(4)  

4  ผศ.ดร.จิรพัฒน์   
วาณิชวัฒนะโกศล  

- ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557  
- วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550  
- วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545  

18  -  18  9  8(1)  

5 อ.ดร.บุณฑริกา 
ปภาวสิทธิ์  

- Ph.D.(Economics), Brunel University London,  
  UK., 2017  
- MSc (Business and Financial Economics),  
  University of Greenwich, UK., 2011  
 

18  0  18  0  8(1)  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

จ านวนผลงาน  
วิชาการ

รวม (ผลงานใน
ระยะ   

5 ปีล่าสุด)  

ปัจจุบัน  เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร  

ตรี  บศ  ตรี  บศ  
-  บธ.บ.(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ),  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549  

6  อ.ดร.กฤตวยาน์ 
ทองคู ่ 

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา),  
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561  
- วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551  
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2548    

21  0  21  0  8(8)  

7  อ.ดร. อฬิญญา 
พงษ์วาท  

- Ph.D. (Hotel and Tourism Management) Hong Kong 
  Polytechnic University, Hong kong, 2019  
- M.S. (Recreation Management: International Tourism 
Management), San Jose State University, USA, 2011   
- ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546  

27  0  18  9  4(4)  

8  อ.ดร.สมเกียรติ 
น่วมนา 

 - ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 
-  วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่, 2556 
-  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545 

 18 0   18 0  3(3) 

9  อ.ดร.กรรณิกาณ์    
ด้วงเจริญ  

- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2561  

- วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545  

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, 2541    

21  0  21  0  4(4)  

10  อ.ดร.พชร   
ตินะมาส  

 -ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564  
- วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
 
  

18   0  18 0  1(1)  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

จ านวนผลงาน  
วิชาการ

รวม (ผลงานใน
ระยะ   

5 ปีล่าสุด)  

ปัจจุบัน  เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร  

ตรี  บศ  ตรี  บศ  
11  ผศ.ดร. ภาสิทธิ ์

เจริญขวัญ  
  

-Ph.D. (Bioinformation and System Biology), National 
Chiao Tung University, Taiwan, 2014  

-วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549  
-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

27  0  18  9  14(7)  

12  ผศ.ดร.วิมลบุญ   
จีระผานุกร  

-  Ph.D.(Hotel and Tourism Management),  
   The Hongkong Polytechnic University, Hongkong,  
   2015 
  - Ms.c.(International Management), University of  
    Exeter, UK, 2008  
-  บช.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549  

3  0  3  6  9(5)  

13  ผศ.ดร.จิราวิทย์    
ญาณจินดา  

-  ปร.ด. (การจัดการความรู้),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
-  วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547    
-  วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

10  9   10  9 -  

14  อ.ดร.คณิตา   
ตุมพสุวรรณ  

- วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562  
- บธ.ม., มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547  
- ศศ.บ. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2542  

 18 0  18  0   - 

15  ผศ.รัศมิ์ลภัส   
สุตีคา  

-  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ, 
   2547 
- ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ, 
  2544 

18   0 18   0  - 

16  อ.กชณิช  
วรรณโกษฐ  

- วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกสแ์ละการจัดการโซ่อุปทาน),     
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
- วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

 18 0 18 0 - 

17  อ.พรธิดา   
แก้วกมล  

 - M.Sc. (e-Business Strategy and Systems), University  
   of Liverpool, UK, 2012 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

 0 0   18  0  - 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

จ านวนผลงาน  
วิชาการ

รวม (ผลงานใน
ระยะ   

5 ปีล่าสุด)  

ปัจจุบัน  เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร  

ตรี  บศ  ตรี  บศ  
18 ผศ.ดร.นภาพร  

รีวีระกุล 
- Ph.D. (Informatics), University Lumiere Lyon2,  

France, 2011 
- วท.ด.(การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
- วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

25 0 25 0 - 

19 ผศ.ดร.วรวชิญ์ 
จันทร์ฉาย 

- วท.ด. (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  พระนครเหนือ, 2543 

31.8   6 3.18 9 - 

20 รศ.ดร.รัฐพล 
วุฒิการณ์ 

- วท.ด. (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556  
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551   
-  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

9 - 9 9 - 

21 อ.ดร.ดนัยธัญ 
พงษ์พัชราธรเทพ 

- Ph.D. (Management Science and Engineering) Zhejiang 
University, China, 2015 

- วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
-  วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

18 9 18 9 - 

22 อ.ดร.จิรพิพัฒน์ 
ธัญพงษ์ภัทร  

- ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา)    
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 
- วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 
- วศ.บ. (ไฟฟ้าก าลัง) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540 

9 - 15 - - 

23 อ.ดร.วันทนา 
อารีประยูรกิจ 

- Ph.D. (Information and Telecommunication Technology 
Management), Korea Advance Institute of Science and 
Technology, Republic of Korea, 2019 

- วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.บ (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
   2547 

10  9   10  9 -  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=university%20lyon%202%20&source=web&cd=11&ved=0CI0BEBYwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.mastersportal.eu%2Fstudents%2Fbrowse%2Funiversity%2F796%2Funiversite-lumiere-lyon-2.html&ei=7AqFT_m1CIq0rAe8y9HPBg&usg=AFQjCNFyLXka68xNbB4_fZCFBzzJ9-t52Q
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=university%20lyon%202%20&source=web&cd=11&ved=0CI0BEBYwCg&url=http%3A%2F%2Fwww.mastersportal.eu%2Fstudents%2Fbrowse%2Funiversity%2F796%2Funiversite-lumiere-lyon-2.html&ei=7AqFT_m1CIq0rAe8y9HPBg&usg=AFQjCNFyLXka68xNbB4_fZCFBzzJ9-t52Q
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน  
ชั่วโมง/สัปดาห์  

จ านวนผลงาน  
วิชาการ

รวม (ผลงานใน
ระยะ   

5 ปีล่าสุด)  

ปัจจุบัน  เมื่อ
ปรับปรุง
หลักสูตร  

ตรี  บศ  ตรี  บศ  
24 อ.ดร.ศิรวัจน์ 

ธีราโสภณพงศ์  
- ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564  
- วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557  
- วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554  

 0 0   18  0  - 

หมายเหตุ    1. ล าดับท่ี 1-5  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
    2. ล าดับที่ 1-12  อาจารย์ประจ าหลักสตูร   
    3. ล าดับที่ 13-24 อาจารย์ประจ า 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ในหลักสูตรมีวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน ดังนี้ 
954381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 3(3-0-6) 
 (Preparation for Work Integrated Learning) 
 บทน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน สมรรถนะ 

กระบวนการทางธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับระบบสนับสนุนขององค์กร กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องในธุรกิจ 

 
954389   การฝึกงาน 3(0-18-0) 
 (Job Training) 
การฝึกปฎิบัติงานตามการมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์การในชุมชน การน าเสนอ

และเขียนรายงานการศึกษา การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่เป็นที่พอใจ  
 
954484  การเรียนรู้ร่วมการท างาน 1 6

 (Work Integrated Learning 1)  
การเรียนรู้ร่วมการท างาน เป็นการปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในบริษัท/อุตสาหกรรม โดยฝึกปฏิบัติไม่

น้อยกว่า16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องและต้องได้รับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพ่ีเลี้ยง มี
การปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดในสถานการณ์จริงวิเคราะห์ความผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ
ประยุกต์ใช้ความรู้และท าโครงงานพัฒนาอาชีพ 
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954485  การเรียนรู้ร่วมการท างาน 2 6 
 (Work Integrated Learning 2)  
การเรียนรู้ร่วมการท างาน เป็นการปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในบริษัท/อุตสาหกรรม โดยฝึกปฏิบัติไม่

น้อยกว่า16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องและต้องได้รับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพ่ีเลี้ยง มี
การปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนดในสถานการณ์จริงวิเคราะห์ความผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ
ประยุกต์ใช้ความรู้และท าโครงงานพัฒนาอาชีพ  
 

4.2 ช่วงเวลา  
ศท.สป. 381 (954381) การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ศท.สป. 389 (954389): การฝึกงาน 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ศท.สป. 484 (954484): การเรียนรู้ร่วมการท างาน 1 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ศท.สป. 485 (954485): การเรียนรู้ร่วมการท างาน 2 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ศท.สป. 381 (954381) การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
ใช้เวลาเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ร่วมการท างาน เป็นเวลาอย่างน้อย 45 ชั่วโมง 
ศท.สป. 484 (954484): การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 
ใช้เวลาฝึกการเรียนรู้ร่วมการท างาน เป็นเวลาอย่างน้อย 540 ชั่วโมง 
ศท.สป. 485 (954485): การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 
ใช้เวลาฝึกการเรียนรู้ร่วมการท างาน เป็นเวลาอย่างน้อย 540 ชั่วโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ในหัวข้อการศึกษาที่ก าหนดโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับบริบทในการด าเนินการ การน าเสนอ
และการเขียนรายงานการศึกษา โดยมีการให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่เป็นที่พอใจ 
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5.2 ผลการเรียนรู้ 
นักศึกษารู้วิธีในการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการด าเนินโครงงาน รวมถึงการด าเนิน

การศึกษาทดลอง เก็บผล และวิเคราะห์ สรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ภาษาพูด และสรุปผลการทดลอง มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์รวมถึงการใช้เครื่องมือวัด/วิเคราะห์ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการท าโครงงาน เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จะต่อยอดได้ 

 
5.3 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ถึงภาคการศึกษาท่ี 2  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 

12  หน่วยกิต 
แผนการค้นคว้าอิสระ 
3  หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
  แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ศท.สป.381 (954381) การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและเตรียมทักษะที่เหมาะสม และเข้าใจการท างานจริงของสายงานแต่ละสาย เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกสายงานที่เหมาะสม หลังจากนั้นนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา ศท.สป.484 (954484) และ 
ศท.สป.485 (954485) เพ่ือการท าโครงงานส าหรับการเรียนรู้ร่วมการท างาน นักศึกษาจะรู้วิธีในการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการด าเนินโครงงาน รวมถึงการด าเนินการศึกษาทดลอง เก็บผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการทดลอง และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้รับค าแนะน าจากทั้งภาค
การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 

แผนการค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ศท.สป.499 (954499) การศึกษาค้นคว้าแบบ

อิสระ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอยให้ค าแนะน าและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการวางแผนการ
ท างาน นักศึกษาจะต้องส่งแผนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตาม
ก าหนด 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากรายงานฉบับเต็มของโครงงาน และประเมินผลจากผลส าเร็ จของโครงงาน โดย

โครงงานดังกล่าวต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือหากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์จะต้องมีเหตุผลที่อธิบาย
ได้อย่างชัดเจนโดยทฤษฎีที่เหมาะสม ทั้งนี้ก าหนดให้มีการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์เป็นกรรมการสอบ
ไม่ต่ ากว่า 3 คน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่เป็นที่พอใจ 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกายมารยาททางสังคม การเข้าสังคมการสื่อสาร                    

การมีมนุษยสัมพันธ์ในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องและก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงาน    
มีหลักสูตรฝึกอบรมในด้านของบุคลิกภาพ มารยาทในที่ท างาน การแต่งกาย รวมถึง
เรื่องของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การคุยโทรศัพท์ การน าเสนอเป็นต้น 

ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นกฎกติกาและข้อก าหนดในระหว่างการเรียน
การสอนว่าด้วยเรื่องของการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงานล่าช้า 
มารยาท ผ่านในชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม                 
มีการหมุนเวียนกันเป็นผู้น าในแต่ละกิจกรรม 
ก าหนดให้มีการเรียนในกระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกระบวน
วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ1 2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความรับผิดชอบและ
สร้างวินัยในตนเอง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการเรียนการสอนในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมเร่ืองข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพในกระบวนวิชาต่างๆ เช่น กระบวนวิชา ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู ้
1.1 ติดตามความกา้วหน้า และเลือกใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีดิจทิัลมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างานอย่าง
ปลอดภัย  

1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างตรง
ประเด็น 

1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการ
ดูแลตนเองและผู้อืน่อย่างเหมาะสม 
อาทิ ด้านสุขภาพกาย ใจ การเงิน 
 

การสอนภาคบรรยาย  ประเมินจากผลการสอบที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ความรู้  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1.4 สามารถบริหารจัดการตนเองและ

บุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
คาดหวัง  

GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มี

ประสิทธผิล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข 
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่  

2.2 ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะ 
     หน้าได ้

การสอนภาคบรรยาย  ประเมินจากผลการสอบที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ความรู้  

GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศ และ
โลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพ

สิทธิมนุษยชน กล้าต่อตา้นในการ
กระท าที่ไม่ถูกต้อง เสนอแนวทาง
การสร้างความเปน็ธรรมให้กับสงัคม  

3.2  แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
ค านึงถึงสิง่ตอบแทน มีจิตเสียสละ 

3.4  ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีสนุทรียะทางศิลปะ 

3.5  มีส่วนร่วมในการดูแล 
      สิ่งแวดล้อม 

การสอนภาคบรรยาย  ประเมินจากผลการสอบที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ความรู้  

หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้ก าหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 3.3  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 1 น าทักษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการด าเนนิธรุกิจ 

ในระดับสากล 

1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพียงพอ

ส าหรับใช้ในการท างานจริง

หรือเรียนวิชาในระดับสงูขึ้น 

1.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

องค์กรได้อย่างเป็นระบบ โดย

ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

และทันสมัย  

1.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ

พัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัย ให้

สอดคล้องกับการท างานใน

องค์กรดิจิทัล  

1. การสอนภาคบรรยาย มีการเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ และ
ทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีที่ เป็น
ประเด็นหลัก ส าคัญ และทันสมัย  
2. การสอนปฏิบัติ มีการให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนทักษะ การน าความรู้มา
ป ร ะ ยุ ก ต์  แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใน
กรณีศึกษา  
3. กิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
องค์ความรู้  ในการแก้ปัญ หาที่
สอดคล้องกับสถาณการณ์จริงใน
ปัจจุบัน  
 

1. ประเมินจากผลการสอบที่ มี
เนื้อหาครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี 
และการประยุกต์ความรู้  
2. ประเมินจากผลการฝึกปฎิบัติใน
ชั้นเรียน  
3. ป ระ เมิ น จ าก ร าย งาน  ก า ร
น าเสนอ การพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายและตอบค าถาม  
 

PLO 2 วิเคราะห์ วางแผน และ

บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร

เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

     หลักการและทฤษฎีในการ

วิเคราะห์ วางแผน ด าเนนิงาน 

บริหารจัดการทรัพยากรของ

องค์กรด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพียงพอส าหรับใช้

ในการท างานจริง หรือเรียน

วิชาในระดับสงูขึ้น 

2.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

1. การสอนภาคบรรยาย  มีการ
เน้ น  เน้ น ใ ห้ ผู้ เรี ย น ได้ เรี ย น รู้
หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ 
ว า งแ ผ น  แ ล ะ บ ริ ห า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรขององค์กรที่เป็นประเด็น
หลัก ส าคัญ และทันสมัย  
2. กิจกรรมเสริมทักษะ มีการเน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของ
อ งค์ ก ร  โด ย ใช้ เค รื่ อ งมื อ  แล ะ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย  
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมี
การเชิญวิทยากรพิเศษ  ที่มีความ

1. ประเมินจากผลการสอบที่ มี

เนื้อหาครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี 

และการประยุกต์ความรู้ 

2. ป ระ เมิ น จ าก ราย งาน  ก า ร

น าเสนอ การพัฒนาทักษะในการ

แก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและตอบค าถาม  

3. ป ระ เมิ น จ ากแ บ บ ป ระ เมิ น

กิจกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

      การด าเนินงานในองค์กร และ

การด าเนินธุรกิจได้โดย

เลือกใช้เครื่องมือหรือ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมและ

ทันสมัย 

2.3  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการ

วิเคราะห์ วางแผน และ

บริหารจัดการทรัพยากรของ

องค์กร ให้สอดคล้องกับการ

ท างานในองค์กรให้สอดคล้อง

กับการท างานในองค์กรระดับ

สากล 

เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
มาให้ความรู้  
 

PLO 3 มีทักษะการสื่อสารและ

ประสานงานทัง้ในองค์กรและนอก

องค์กรภายใต้ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

และน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการ

น าเสนองาน 

PLO 4 แสดงออกถึงความ

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจติ

สาธารณะ 

เน้นการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น

เรี ย น แ ล ะ ก า รส่ ง ง า น ที่ ได้ รั บ

มอบหมาย รวมถึงมีการสอดแทรก

แนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

ในชั้นเรียน จากการส่งงานและงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา 
(Curriculum Mapping) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GELO 1 เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ 

1.1 ติดตามความก้าวหน้า และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ท างานอย่างปลอดภัย 

1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างตรงประเด็น 
1.3 สามารถเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการดูแลตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม อาทิ ด้านสุขภาพกาย 

ใจ การเงิน 
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1.4 สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ตามที่คาดหวัง 

GELO 2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.1 แสดงออกซ่ึงทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
2.2 ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

GELO 3 เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง 
3.1 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน กล้าต่อต้านในการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เสนอ

แนวทางการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 
3.2 แสดงออกซ่ึงความเป็นผู้ให้โดยไม่ค านึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตเสียสละ 
3.4 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสุนทรียะทางศิลปะ 
3.5 มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม  
หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้ก าหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 3.3  

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO1 น าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ ในระดับสากล 

1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอส าหรับ
ใช้ในการท างานจริงหรือเรียนวิชาในระดับสูงขึ้น 

1.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

1.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับการ
ท างานในองค์กรดิจิทัล 

PLO2 วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินงาน บริหาร

จัดการทรัพยากรขององค์กรด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ เพียงพอส าหรับใช้ในการท างานจริง 
หรือเรียนวิชาในระดับสูงขึ้น 

2.2 คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการด าเนินงานในองค์กร และการด าเนินธุรกิจได้ โดยเลือกใช้
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

2.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กร ให้สอดคล้องกับการท างานในองค์กรระดับสากล 

 
PLO3 มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรภายใต้ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
PLO4 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)  

 
กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา GELO 1 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู ้
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Innovative 
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ท่ีมีความ

รับผิดชอบและเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)           

1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู ้ 
(Learner Person) 

          

001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
(Fundamental English 1) 

 ⚫         

001102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
(Fundamental English 2) 

 ⚫         

001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขยีนอยางมีประสิทธิผล 
(Critical Reading and Effective Writing) 

 ⚫         

001229 ภาษาอังกฤษส าหรับศลิปะสื่อ 
(English for Media Arts) 

 ⚫         

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมยัใหม ่
(Information Technology and Modern Life) 

⚫          

953111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน ⚫          



    53 
 

กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา GELO 1 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู ้
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Innovative 
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ท่ีมีความ

รับผิดชอบและเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 
(Software for Everyday Life) 

057122 ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 
(Swimming for Life and Exercise) 

  ⚫        

057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 
(Badminton for Life and Exercise) 

  ⚫        

011269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Philosophy of Sufficiency Economy) 

   ⚫       

702101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
(Finance for Daily Life) 

  ⚫        

1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 

          

011151 การใช้เหตุผล 
(Reasoning) 

    ⚫      

013110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 
(Psychology and Daily Life) 

     ⚫     

159100 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน 
(Modern World in Everyday Life) 

    ⚫      
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา GELO 1 
เป็นบุคคลผู้เรียนรู ้
(Learner Person) 

GELO 2  
เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Innovative 
Co-creator) 

GELO 3  
เป็นพลเมืองของประเทศ และโลก ท่ีมีความ

รับผิดชอบและเข้มแข็ง 
(Active Citizen) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5 
703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 

(Introduction to Entrepreneurship and 
Business) 

    ⚫      

1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง (Active Citizen) 

          

140104 การเป็นพลเมือง 
(Citizenship) 

      ⚫   ⚫ 

159151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 
(Lanna Society and Culture) 

        ⚫  

154104 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Conservation) 
 

       ⚫  ⚫ 

201192 ดอยสุเทพศึกษา 
(Doi Suthep Study) 

         ⚫ 

951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนเิมชัน 
(Modern Life and Animation) 

        ⚫  

                 หมายเหตุ หลักสูตรไม่ได้ก าหนดให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคล้องกับ GELO ข้อ 3.3  
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หมวดวิชาเฉพาะ  
 

กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)         
2.1 วิชาแกน (Core Courses)         
208262 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

(Elementary Statistics for Science and Technology) 

⚫   ⚫    ⚫ 

954100 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร 
(Information System for Organization Management) 

⚫   ⚫    ⚫ 

954140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Literacy) 

⚫       ⚫ 

954142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานส าหรับการบรหิารจดัการสมัยใหม่ 
(Fundamental Computer Programming for Modern Management) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954143 การจัดการข้อมูล 
(Data Management) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954170 พื้นฐานการสรา้งแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 
(Elementary Business Process Modeling) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954230 การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจทิัล 
(Human Capital Management in Digital Business) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954231 ระบบงานการจดัการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล 
(Human Capital Management in Digital Business) 
 

⚫ ⚫      ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954241 ค านวนศิลป ์
(Art of Computing) 

⚫ ⚫       

954246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูงส าหรับการบริหารจัดการสมยัใหม่ 
(Advanced Computer Programming for Modern Management) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954248 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology) 

⚫ ⚫      ⚫ 

954244 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับการบรหิารจดัการสมัยใหม ่ 
(System Analysis and Design for Modern Management)  

⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

2.2 วิชาเอก (Major Courses)         

2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)         

954310 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(Information Systems for Enterprise Resource Planning) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต ์
(Enterprise Database Design and Applications) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับงานภาคธุรกจิ 
(Application Development for Business Sector) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954365 ระบบการจัดการความรู ้
(Knowledge Management System) 

⚫ ⚫     ⚫ ⚫ 

954370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการวัสด ุ
(Analysis and Design in Materials Management Module) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954374 การขายและการจดัจ าหน่ายส าหรบัตลาดดิจิทัล 
(Sales and Distribution for Digital Market) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรูร้่วมกับการท างาน 
(Preparation for Work Integrated Learning) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954389  การฝึกงาน  
(Job Training)  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954416 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหว่งโซ่อุปทานและลูกค้าสมัพันธ์ 
(Information Systems for Supply Chain and Customer 
Relationship Management) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954490 ระเบียบวิธีวิจยัสารสนเทศ 
(Informatics Research Methodology) 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

954484 การเรยีนรู้ร่วมกับการท างาน 1 
(Work Integrated Learning 1) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954485 การเรยีนรู้ร่วมกับการท างาน 2 
(Work Integrated Learning 2) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954499 การค้นคว้าแบบอิสระ 
(Independent Study) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)         

กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)         

954240 การเขียนโปรแกรมเว็บ  
(Web Programming) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

954316 เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ในหว่งโซ่อุปทาน 
(Technology Application in Supply Chain) 
 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954344 ความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมลูส าหรับองค์กร 
(Computer Networks and Database Security for Organization) 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ 

954347 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Commerce) 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954440 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บศูนย์รวม 
(Enterprise Portal Application Development) 

⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

954442 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

954443 มัลตมิีเดยีส าหรับธุรกิจดิจิทัล 
(Multimedia for Digital Business) 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

954444 การเขียนโปรแกรมอีอาร์พ ี
(ERP Programming) 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

954445 ระบบสารสนเทศสุขภาพ 
(Healthcare Information Systems) 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

954447 บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย 
(Client -Side Scripting) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

954448 เว็บเซอร์วสิส าหรับระบบขององค์กร 
(Web Service for Enterprise Systems) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

954449 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน 
(Rapid Application Development) 

⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

954471 การท าเหมืองข้อมูลธรุกิจ 
(Business Data Mining) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954472 การแสดงข้อมลูธุรกิจ 
(Business Data Visualization) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

954473 การก าหนดค่าระบบจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร 
(Enterprise Resource Planning Configuration) 

⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  

954474 การรวบรวมข้อมูลดิจิทัล 
(Digital Data Gathering) 

⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

กลุ่มวชิาการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)         

954321 การด าเนินงานและการบริการส าหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Operations and Service for E-Service) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954322 เทคโนโลยีการบริหารศูนย์บริการขององค์กร 
(Technology in Call Center Management) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954324 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับธรุกิจการท่องเที่ยว
อิเล็กทรอนิกส ์
(Information and Communication Technology for E-Tourism) 

⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

954326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดงานกิจกรรม 
(Information Technology in Event Management) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954371 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการวางแผนการผลิต 
(Analysis and Design in Production Planning Module) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

954375 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสินทรัพย์องค์กรและการบริการลูกค้า 
(Analysis and Design in Enterprise Asset and Customer Service) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954410 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิรูปแบบลีน 
(Information Technology Application in Lean Transformation) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954411 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับธุรกิจ 
(Using Information Technology to Develop Key Performance 
Indicators for Business) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

954412 แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
(Industrial Excellence Model) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954413 การตัดสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการองค์กร 
(Decision Making in Information Technology Investment and 
Organizational Management) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954414 การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้นในกิจกรรมโลจสิติกส ์
(Preliminary Simulations on Logistics Activities) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954415 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
(Introduction to Quantitative Business Problems Analysis) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954417 ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา 
(Information System for Maintenance) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954421 อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกจิ 
(Mobile Device in Business Operation) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

954422 การบริหารลูกคา้สัมพันธ์และการบริหารผู้จัดหาปัจจัยการผลิตสัมพนัธ์ใน
ธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์
(Customer Relationship Management and Supplier Relationship 
Management in E-Tourism) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954423 นวัตกรรมบริการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(Service Innovation for Competitiveness) 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954424 ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกสพ์ื้นฐาน 
(Introduction to E-Tourism business) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954426 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
(Introduction to E-Service) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทลั 
(Digital Business Ecosystem) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954433 การบริการและการด าเนินงานในธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์
(Service and Operation in E-Tourism) 

⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954461 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสร้างสรรคค์วามรู้ 
(Information Technology for Knowledge Creation) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954462 วิศวกรรมความรู้และการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Knowledge Engineering and Information Technology 
Application) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954463 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(Information Technology for Learning Organization) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954464 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากรความรู ้
(Information Technology for Knowledge Worker Management) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954466 จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน ์ 
(Online Business and Service Psychology) 

⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

954467 การพัฒนางานวิจัยส าหรับแรงงานในยุคดิจิทัล 
(Research Development for Workforce in a Digital Age) 
 

⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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กลุ่มวชิา / 
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา PLO 1  PLO 2 PLO 3 PLO 4 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

954468 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุนทางปัญญา 
(Introduction to Intellectual Capital Management) 

⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

954477 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบการผลิต 
(Information Technology for Production System) 

⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

954491 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Selected Topics in Modern Management and Information 
Technology) 

⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

954494 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกบัการท างาน 1 
(Selected Topics in Work Integrated Learning 1) 

  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

954495 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกบัการท างาน 2 
(Selected Topics in Work Integrated Learning 2) 

  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

954496 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกบัการท างาน 3 
(Selected Topics in Work Integrated Learning 3) 

  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

954497 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้ร่วมกบัการท างาน 4 
(Selected Topics in Work Integrated Learning 4) 

  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.5 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.4 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (GELOs) 

GELO 1 GELO 2 GELO 3 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 
 

3.4 3.5 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม           
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

      ✓ ✓   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

      ✓    

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

   ✓    ✓   

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

   ✓   ✓    

1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ✓ ✓       

1.6 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย       ✓  ✓  
2. ด้านความรู้            
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี

ที่ส าคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
   ✓ ✓      

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

✓    ✓      

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

✓    ✓      

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตน
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    ✓      

2.5 เข้ า ใจและเห็ นคุณ ค่ าของตน เอง  ผู้ อื่ น  สั งคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 
 

        ✓  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (GELOs) 

GELO 1 GELO 2 GELO 3 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 
 

3.4 3.5 

3. ด้านทักษะทางปัญญา           
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ   ✓  ✓      
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหา เพื่ อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

  ✓  ✓      

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   ✓ ✓ ✓     

3.4 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม   ✓  ✓      
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

          

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ✓         

4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

   ✓ ✓      

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

      ✓    

4.4 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสังคมโลก 

      ✓ ✓  ✓ 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่ เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

✓ ✓         

5.2 ส าม ารถแก้ ไขปั ญ ห าโดย ใช้ ส ารสน เท ศ ทาง
คณิ ตศาสตร์  หรือน าสถิติมาประยุกต์ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

✓          

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

 ✓         
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
PLO1 

 
PLO2 

 
PLO3 PLO4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม         

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

       ✓ 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

       ✓ 

3)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

      ✓  

4)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

      ✓  

2. ด้านความรู้          

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

✓   ✓     

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 ✓   ✓    

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  ✓   ✓   

4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาใน
ศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  ✓   ✓   

3. ด้านทักษะทางปัญญา         

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 

 ✓   ✓    
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

PLO1 
 

PLO2 
 

PLO3 PLO4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 ✓   ✓    

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ✓   ✓    

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

        

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ✓  

2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ัง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

✓  ✓ ✓  ✓  ✓ 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

✓  ✓ ✓  ✓   

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 

✓ ✓       

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

✓ ✓       

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

      ✓  
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เข้าร่วมศึกษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หน่วยกิตท่ีได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่การวัดและประเมินผลยังไม่สิ้นสุด ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX 
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา  
 การประเมินโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการ

วัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
• การทวนสอบในระดับหลักสูตร  

 มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ีอใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา             
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง 
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 • การได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่น ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
 • การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่เข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ต้องเรียนกระบวนวิชาต่างๆให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นและต้องไม่มี
กระบวนวิชาใดท่ีได้รับอักษรล าดับขั้น I หรือ P 

2. ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 2.00 
4. ไม่มีหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ

นักศึกษาท่ีจะเสนออนุมัติให้ได้รับปริญญา 
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หมวดที ่6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ที่ดี แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบั น  คณ ะต ลอด จน ใน ห ลั ก สู ต รที่ ส อน  แล ะ เข้ า ร่ ว ม ก ารอบ รม อาจ ารย์ ให ม่ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) ส่งเสริมผู้ช่วยอาจารย์ (Teaching Assistance) โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ที่เหมาะสมกับแนวโน้มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
พัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามแนวทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างบุคลากร
สายอาจารย์เพ่ิมข้ึน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย  
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ หรือหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วน

หนึ่งในการท าวิจัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยภายในสถาบันและขยายสู่การท าวิจัยภายนอกองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและ

เอกชน 
(5) ร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการโดยเน้นการสร้างงานวิจัยกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
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(6) สร้างห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและกระบวนการ
ทางธุรกิจ พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีรองรับที่เหมาะสม 
 

2.3 การพัฒนาวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการผ่านการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาแก่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้กระบวนวิชาของหลักสูตรในแผนสหกิจ
ศึกษา 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ จากการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(3) สนับสนุนการสร้างงานวิจัยของอาจารย์ จากการด าเนินงานผ่านโครงการสหกิจศึกษา 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ร่วมการท างาน ของวิทยาลัย

ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพ่ือรองรับการพัฒนาอาจารย์ที่มีค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการระบบคุณภาพและการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารอุตสากรรมและการบริการ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

(5) จัดท าการประชุมกลุ่มย่อย (สุนทรียสนทนา) ด้านการจัดการความรู้ส าหรับการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาเพ่ือสร้างแบบแผนการด าเนินงานที่ดีที่สุด (Best practice) 
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หมวด 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา 

2.  บัณฑิต 

• มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
เทียบเคียงได้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• มีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ 

3.  นักศึกษา  

• มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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• มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 

• มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

• มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียน  

4.  อาจารย ์ 

• มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

• มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

• มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

• มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

• มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

• มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

• มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน 

• มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

• มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
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อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

• มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

7.  การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปี

การศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80 
และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รบัการแต่งตั้งใหม่  ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    x 
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ
ใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
  ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือตามเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ โดยเน้นการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) เป็นประจ าทุกปี  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและ
หลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 
คณะมนุษยศาสตร์  
 
ม .อ.  101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
ENGL 101  : Fundamental English 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับเบื้องต้น ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
ม .อ.  102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
ENGL 102  : Fundamental English 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite     : ENGL 101 (001101) or consent of the department 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
ระดับท่ีซับซ้อนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, 
speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long 
learning. 
 
ม .อ.  201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
ENGL 201  : Critical Reading and Effective Writing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite     : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรียน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and 
effective writing on topics of students’ interests. 



79 
 

ม .อ.  229 (001229) : ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะสื่อ 3(3-0-6) 
ENGL 229  : English for Media Arts 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite     : ENGL 102 (001102) or consent of the department 
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบท                 
ทางศิลปะสื่อ 
 Specific language functions, components and skills for effective communication in 
media arts contexts. 
 
ม.ปร. 269 (011269)  :  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
PHIL 269     :  Philosophy of Sufficiency Economy  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ไม่มี 
Prerequisite              :   None 
   นิยาม แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood 
according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of 
sufficiency economy. 
 
ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
PSY 110   : Psychology and Daily Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี ; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 
Prerequisite     : None ; for non-major only 
 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
ปัจจัยด้านสังคม  
 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 
ม.ปร. 151 (011151) :  การใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
PHIL 151      :  Reasoning  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : ไมมี 
Prerequisite              :   None 
 
            พ้ืนฐานของการใช้เหตุผล กระบวนการและพ้ืนที่แห่งการใช้เหตุผล การอ้างเหตุผลในชีวิตประจ าวัน 
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            Elements of reasoning.  Procedures and areas of reasoning.  Argumentation in daily 
life. 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
 
บธ.กง. 101 (702101)  :  การเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
FINA 101      :  Finance for Daily Life  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     :  ไมมี 
Prerequisite     : None 
 
 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะม่ันคงทางการเงิน การ
ส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินการบริหารรายได้ รายจ่าย  และภาระหนี้สิน บริการของ
สถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวิต การประกัน
ความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพ่ือความสุข 
 Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial 
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial 
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life 
events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness. 
 
บธ .กจ . 103  (703103) : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MGMT 103  : Introduction to Entrepreneurship and Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ
จัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และ
จริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ  
 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 
opportunities .The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types 
of business, forms of business, business plans, principle of management, marketing 
management, production management, financial management, accounting, taxation, business 
law, international business and business ethics for entrepreneur. 
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คณะสังคมศาสตร์  
 
ส.ภม. 104 (154104)   :  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
GEO  104  :  Environmental Conservation  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite               :  None 
  ปัญหาในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเน้นในเรื่อง ดิน ป่าไม้ น้ า แร่ 
สัตว์ป่า มนุษย์ พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์และ
มาตรการในการอนุรักษ์ท่ีจ าเป็นส าหรับประเทศไทย 
 Problems in the management and the utilization of natural resources with 
emphasis on soil, forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation 
methods and conservation measures necessary for Thailand. 
 
ส .สม.  100 (159100) : โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SA 100  : Modern World in Everyday Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม                   
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ความมั่นคงของมนุษย์ สังคมเสี่ยง วัฒนธรรมการบริโภค สื่อสมัยใหม่ และ
ชีวิตประจ าวันของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่ 
 Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic 
conflicts, human security, risk society, consumer culture, modern medias and changing 
everyday life in the modern worlds. 
 
ส.สม. 151 (159151) :  สังคมและวัฒนธรรมลานนา 3(3-0-6) 
SA 151  :  Lanna Society and Culture 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมมี 
Prerequisite     : None 
 ความเป็นมาของล้านนา การก่อตัวและจุดจบของรัฐล้านนา เฮือน บ้าน และเมืองในล้านนา วัด
และพุทธศาสนา ในล้านนา พิธีกรรมและความเชื่อในลานนา กลุมชาติพันธุในลานนา มุสลิมและชาวคริสตใน                  
ลานนา ภาษา ดนตรี และศิลปะในลานนา งานปาเวณี ในลานนา คนเมืองหรือไทโยน ลานนากับ                               
การเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน ลานนา กับเพ่ือนบานลุ่มน้ าโขง  
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 Historical background of Lanna. The formation and the end of Lanna states. 
House, village and principality in Lanna. Temples and Buddhism in Lanna. Rituals and belief 
in Lanna. Ethnic groups in Lanna. Muslim and Christian in Lanna. Language, music and arts in 
Lanna. Customary events in Lanna. Mueang or Tai Yuan people. Lanna and changes in 
globalized era. Lanna and neighbors in Mekong region. 
 
คณะวิทยาศาสตร์  
 
ว.วท. 192 (201192) : ดอยสุเทพศึกษา 1(0-3-0) 
SC 192  :  Doi Suthep Study 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมมี 
Prerequisite     : None 
 
 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการอนุรักษ  พ้ืนที่
อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 Studying Doi Suthep in 4 aspects :  physical geology, biology, ecosystems and 
biodiversity; social and cultural - religion and anthropology ; and conservation - conservation 
area, forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai 
University. 
 
ว.คพ. 100 (204100)   :   เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่  3(3-0-6) 
CS 100 (204100)     :   Information Technology and Modern Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite              :  None 
 
 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบ
ส าคัญของการออนไลน์ การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในส านักงานส าหรับ
ชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
 Computer in everyday life, computer network and internet, online essentials, online 
collaboration, office productivity software for modern life, information technology security, 
information literacy. 
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ว.สถ. 262 (208262)   :   สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
STAT 262 (208262)     :   Elementary Statistics for Science and Technology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 
Prerequisite              :  None 
 การอธิบายข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณและทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร การประมาณและทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนประชากร 
การประมาณและทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับสัดส่วนประชากร การประยุกต์การทดสอบไคก าลังสอง การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยผลลัพธ์ที่ได้
จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 Describing data, probability and probability distribution, estimation and hypothesis 
testing of population mean, estimation and hypothesis testing of population variance, 
estimation and hypothesis testing of population proportion, chi-squared test application, 
analysis of variance, regression and correlation analysis, data analysis using results from 
statistical packages. 
 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ศ .ล.  122  (057122) : ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 
EDPE 122  : Swimming for Life and Exercise 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการว่ายน้ า การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬาว่ายน้ า 
หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ า การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการว่ายน้ าท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้
ได้รับอันตรายต่างๆ จากการว่ายน้ า การวิเคราะห์ท่าทางการว่ายน้ า การว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพและการเข้าร่วม
การแข่งขันว่ายน้ าในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาว่ายน้ า  
 The principles of exercise for health by Swimming .Warm up and cool down .
Principles of breathing and movement under water .Using body physically to swim in each 
style .Helping others from dangers in swimming .Swimming for health and participation in 
competition at different levels .Benefits and etiquette for players and spectators. 
 
ศ .ล.  127 (057127) : แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกก าลังกาย 1(1-0-2) 
EDPE 127  : Badminton for Life and Exercise 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
Prerequisite     : None 
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 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเล่นแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกายและคลายเย็นในกีฬา
แบดมินตัน การจับไม้และการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือเข้าตีลูกแบดมินตันในลักษณะต่างๆ กติกาแบดมินตัน
ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกต์เล่นกีฬาแบดมินตันในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์เกม
การแข่งขันแบดมินตันและการเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันในระดับต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน  
 The principles of exercise for health by playing Badminton .Warm up and cool 
down .How to hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock .Rules and 
scoring in Badminton .Playing Badminton in different styles .Analysis of Badminton matches 
and participation in Badminton competition at different levels .Benefits and etiquette for 
players and spectators. 
 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.ท. 104 (140104)    :  การเป็นพลเมือง                                                             3(3-0-6) 
PG 104  :  Citizenship 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมมี 
Prerequisite     : None 
 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง 
การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตส านึกและ
ศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการเรียนรู้และการ
ด ารงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพ่ือการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การ
เป็นพลเมืองที่มีความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้
จรยิธรรมในวิชาชีพของตน 
 Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. 
Creation of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship 
and the way of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful 
attitude to enable conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws, 
regulations, social norms and communal practice. Citizenship and the understanding of 
cultural tradition and local history. Ethics and vocational citizen. 
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วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
ศท.อ. 100 (951100) : ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 
ANI 100  : Modern Life and Animation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์แอนนิเมชันและภาพยนตร์แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอน
นิเมชันในปัจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสร้างแอนนิเมชันเบื้องต้น เช่น ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลัง
การผลิต การใช้ไฟล์ในงานแอนนิเมชันต่างๆ เพ่ือน าเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเม
ชันเบื้องต้น 
 Understanding in animation works and animated cinema.  Evolution and forms of 
animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-
production, production, and post-production.  File utilization in presenting the animation 
projects of students. And the basic design of animation character. 
 
ศท .วว.  111 (953111) : ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SE 111    : Software for Everyday Life 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 
 บทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ 
องค์ประกอบของระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์เพื่อชีวิตสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์เพ่ือการประมวลผลค า 
ซอฟต์แวร์เพ่ือการประมวลตารางท าการ ซอฟต์แวร์เพ่ือการน าเสนอ ซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว ความปลอดภัย จริยธรรม และกฎหมายบนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 Roles of software in everyday life. Hardware essentials. Software essentials. Online 
system essentials. Utility software for modern life. Word processing software. Spread sheet 
processing software. Presentation software. Image and animation software. Security, ethics 
and law on computer and internet. 
 
ศท.สป. 100 (954100) : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร 3(3-0-6) 
INX 100   : Information System for Organization Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 

บทน าสู่การบริหารองค์กร ความหมายและหลักการของการบริหารองค์กร โครงสร้างองค์กรและ
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและเครือข่ายทางสังคม การเป็นผู้น าในองค์กรและการตัดสินใจ            
การสื่อสารองค์กรและการจัดการกลุ่มและทีมงาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในองค์กร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
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ระบบการผลิต ระบบโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก ระบบการขายและการตลาดและระบบการบริการ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและจิตวิทยาด้านบริการ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์กร แนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร บทน าสู่การบัญชีในธุรกิจดิจิทัล บทน าสู่แบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ   

Introduction to organization management. Definition and principle of organization 
management. Organizational structure and change. Organizational culture and social 
networks. Leading in an organization and decision making. Organizational communication and 
managing groups and teams. Information technology used in an organization. Introduction to 
production system. Inbound and outbound logistics. Sales and marketing, and services. 
Introduction to digital business and service psychology. Information system for organization 
management. Guidelines for information technology development in organizations. 
Introduction to accounting in digital business. Introduction to business process modeling. 
 
ศท.สป. 100 (954140) : พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
INX 140   : Information Technology Literacy 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Prerequisite     : None 

เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อสังคม องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ต และเอกซ์ตราเน็ต 

Information technology and its impacts on society. Component of information 
technology system. Data processing. Introduction to data communication and computer 
network. Internet, intranet and extranet. 
 
ศท.สป. 142 (954142) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
  ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่  
INX  142 : Fundamental Computer Programming for  
  Modern Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศท.ศท.103 (955103) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite              :   ATGE 103 (955103) or consent of the department 

แนวคิดเบื้องต้นเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธี การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล 
และค่าของข้อมูล นิพจน์และการก าหนดค่า โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบล าดับ โครงสร้างการเขียน
โปรแกรมแบบเลือกท า โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ โปรแกรมย่อย แถวล าดับ 

Basic concept of computer programming. Algorithms. Variable declaration, data 
type and value of data. Expression and value assignment. Sequence structure programming. 
Selection structure programming. Repetition structure programming. Function. Array. 
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ศท.สป. 143 (954143) : การจัดการข้อมูล 3 (2-2-5) 
INX  143 : Data Management  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.ศท. 103 (955103) 
Prerequisite              :   INX 140 (954140) or ATGE 103 (955103) 

บทน าฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล ชนิดฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ SQL 
เบื้องต้น SQL ขั้นสูง ฟังก์ชันการประมวลผลข้อมูล 
 Introduction to database.  Database model.  Data types.  Physical database design. 
Basic SQL. Advanced SQL. Aggregate function. 
 
ศท.สป. 170 (954170) : พื้นฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 3 (3-0-6) 
INX  170  : Elementary Business Process Modeling   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน :  ศท.สป.100 (954100) 
Prerequisite              :   INX 100 (954100) 

ภาพรวมของธุรกิจ วิวัฒนาการของกระบวนการธุรกิจ แนวคิดกระบวนการทางธุรกิจ แนวโน้ม
ส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกระบวนการทางธุรกิจ วัฏจักรของกระบวนการทาง
ธุรกิจ ข้อก าหนดของตัวแบบกระบวนการธุรกิจ สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการทางธุรกิจ การสร้างคุณค่าในแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ โครงการพิเศษ 

Business at a glance. Business process concept evolution. Business process 
concepts. Business process trends. Business process roles. Business process lifecycle. 
Business Process Modeling (BMP) and maturity model. Business model notation. Variation in 
business processes. Value-oriented process modeling. Term project.  

 
ศท.สป. 230 (954230)  :  การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
INX  230   : Financial Tracking in Digital Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.100 (954100) หรือ ศท.ศท. 104 (955104)   
Prerequisite              :  INX 100 (954100) or ATGE 104 (955104)   
  ความรู้เบื้องต้นด้านระบบการเงินในธุรกิจดิจิทัล ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน 
ระบบงานพ้ืนฐานทางการเงิน 3 ด้านในธุรกิจดิจิทัล ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม และ
ธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กร การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และการควบคุมข้อมูลอย่างเพียงพอ
เหมาะสม การใช้ซอฟต์แวร์ การใช้เทคโนโลยีการเงินในยุคปัจจุบัน 

Introduction to financial system in digital business.  Financial Electronic Data 
Interchange (FEDI). The three basic functions of financial system in digital business : to enter 
and store data about the organization’ s business activities and transactions , to provide 
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information useful for decision making, and to provide adequate controls to ensure that 
data are accurately processed. Financial software. Current financial technology. 
 
ศท.สป. 231 (954231)  :  ระบบงานการจัดการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 
INX  231   : Human Capital Management in Digital Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.100 (954100) หรือ ศท.ศท. 104 (955104) 
Prerequisite              :  INX100 (954100) or ATGE 104 (955104) 
  กรอบการด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจดิจิทัล จริยธรรมและการเรียนรู้ในองค์กรในธุรกิจดิจิทัล การสรรหาบุคคลในธุรกิจดิจิทัล ความส าคัญ
ของจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรของธุรกิจดิจิทัล บทบาทของการสื่อสารภายในองค์กร โมเดลการจัดการ
สมรรถนะ การจัดการและภาวะผู้น าในการท างานร่วมกันเป็นทีม การวิเคราะห์ความเท่าเทียมกัน สมรรถนะ 
ข้อตกลงในองค์กรและความพึงพอใจในงาน ความเครียดในองค์กรธุรกิจดิจิทัล  
            Framework for human resource management in the digital age. Roles of human 
resource management in the digital age. Ethics and learning in organizations in the digital 
age. Recruiting people in the digital age. Importance of communication psychology in the 
organization of the digital age. Roles of internal communication. Performance management 
model. Management and leadership in teamwork. Equality analysis. Competency. Agreement 
in organization and job satisfaction. Stress in the digital age. 
 
ศท.สป. 240 (954240)  : การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
INX 240    :  Web Programming  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 142 (954142) 
Prerequisite              :  INX 142 (954142) 

 มาตรฐานเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ เริ่มต้นพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML การใช้งานสไตล์ชีท การ
ประยุกต์ใช้งานสไตล์ชีทร่วมกับ HTML ค าสั่งการท างานและประโยคควบคุม การสร้างฟอร์มรับข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การติดต่อกับฐานข้อมูล การจัดการเซสชั่นและประยุกต์ใช้เซสชั่นใน
การพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้ CMS ในการพัฒนาเว็บไซต์                                                       

Website standard and website design. Website development with HTML. Using 
style sheet. Applying style sheet with HTML. Function and control statement. Creating forms 
for information receiving and sharing. Database management. Database connection. Session 
management and applying session for website development. Appling CMS for website 
development.   
 



89 
 

ศท.สป. 241 (954241)  : ค านวณศิลป์ 3(2-2-5) 
INX 241 (954241)   :  Art of Computing  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.140 (954140) 
Prerequisite              :  INX 140 (954140)  
 การเขียนโปรแกรมค านวณความน่าจะเป็น การกระจายแบบเกาส์เซียนและการเขียนโปรแกรม
ส าหรับสถิติเชิงพรรณนา การเขียนโปรแกรมค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การเขียน
โปรแกรมส าหรับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การเขียนโปรแกรมส าหรับสถิติการประมาณค่า การเขียน
โปรแกรมส าหรับสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ สัญกรณ์เลขคณิตส าหรับการเขียนโปรแกรมและการด าเนินการของเซต 
การเขียนโปรแกรมส าหรับเวคเตอร์และเมทริกซ์ 
 Computer programming for probability computing. Gaussian distribution and 
computer programming for descriptive statistics. Computer programming for computing 
correlation between variables. Computer programming for statistical hypothesis test. 
Computer programming for estimation statistics. Computer programming for non-parametric 
statistics. Mathematical notations for computer programming and set operations. Computer 
programming for vectors and matrices 
 
ศท.สป. 244 (954244)  :  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับ 3(3-0-6) 
    การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
INX  244    : System Analysis and Design for Modern Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite              :   None 
           การวิเคราะห์ระบบการท างานในองค์กร มาตรฐานและวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผน
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างเอกสารความต้องการของผู้ใช้ซอฟต์แวร์  การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
ตรรกะ การออกแบบยูสเคสไดอาแกรม การออกแบบแอคติวิตี้ไดอาแกรม การสร้างต้นแบบ การทดสอบระบบ 
การน าซอฟต์แวร์ไปใช้และการบ ารุงรักษา การสร้างเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์  
 System analysis in the organization. Software development lifecycle and standard. 
Software development project planning.  Creating software requirement documentation. 
Logical database design. Design of Use case diagram. Design of Activity diagram. Prototyping. 
System testing.  Software use and maintenance.  Creating software development 
documentation.  
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ศท.สป. 246 (954246)  :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงส าหรับ 2(2-2-5) 
    การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
INX  246    : Advanced Computer Programming for Modern Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 142 (954142) 
Prerequisite              :   INX 142 (954142) 
           ทฤษฎี โครงสร้าง และรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการใช้
โปรแกรมย่อยและตัวแปรชั้นสูง เช่น ตัวแปรชุดข้อมูล ตัวแปรสตริง หรือตัวแปรพอยเตอร์ ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาโปรแกรมท่ีมีความซับซ้อนส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 Theory, structure and types of complex programming development; using 
functions and advanced variables such as array, string or pointer for solving the problems 
and developing the complex application for modern management 
 
ศท.สป. 248 (954248)  : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
INX 248    : Information and Communication Technology  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.ศท. 102 (955102)  
Prerequisite              :  INX 140 (954140) or ATGE 102 (955102) 
 บทน าเกีย่วกับระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสายสัญญาณและระบบการสื่อสาร
แบบไร้สาย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การอ้างอิงอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ระบบมาตรฐาน TCP-IP and 
DHCP Service ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย เทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบ WAN เทคโนโลยีการ
รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ไวรัสคอมพิวเตอร์และระบบการป้องกัน การ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: บทน า เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กรต่างๆ การ
น าไปใช้และแนวโน้มการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน บทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
องค์การสมัยใหม่ 

Introduction to information system and computer network.  Medias connection 
and wireless communication system. Network devices system. IP-address and DNS. Standard 
of TCP-IP and DHCP services system. Wireless technology system. WAN technology system. 
Security technology for computer and network systems. Computer virus and virus protection 
system.  Application of information technology:  An introduction to the application of 
information technology to organizations, How to apply information technology system and 
recent trend, Roles of information technology system in modern organization. 
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ศท.สป. 310 (954310)  : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
INX  310   : Information Systems for Enterprise Resource Planning 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.170 (954170) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite              :  INX 170 (954700) or consent of the department 

บทน าการวางแผนทรัพยากรองค์กร การขายและการจ าหน่าย การจัดการวัตถุดิบ การวางแผน
การผลิต บัญชีการเงิน การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย โปรแกรมประยุกต์วางแผนทรัพยากรองค์กร  

Introduction to Enterprise Resource Planning ( ERP) .  Sales and distribution. 
Materials management.   Production planning.  Financial accounting.  Controlling cost and 
expenses. ERP Application. 
 
ศท.สป. 316 (954316)  : เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ในห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
INX  316   : Technology Application in Supply Chain 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite              :  None 

การประยุกต์ใช้รหัสแท่ง การประยุกต์ใช้สมาร์ทการ์ดแบบสัมผัส การประยุกต์ใช้สมาร์ทการ์ด
แบบไม่สัมผัส การประยุกต์ใช้ป้ายอาร์เอฟไอดี การประยุกต์ใช้เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เอ็มแอลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบอกต าแหน่งบนพ้ืนโลก  

Barcode Application.  Contact smart card application.  Contactless smart card 
application.  RFID Tag application.  RFID Reader application.  Electronic Data Interchange. 
Electronics Business Extensible Markup Language. Global Positioning System. 
 
ศท.สป. 321 (954321)  : การด าเนินงานและการบริการส าหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
INX  321   : Operations and Service for E-Service 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170) 
 หลักการการด าเนินงานและการจัดการ มาตรฐานการสนับสนุนในการบริการอิเล็กทรอนิกส์ใน
ระดับสากล รูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การบริการส าหรับลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์และการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับรัฐบาล และแนวโน้มการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
 Operation principles and management. Standard of supporting e-service in 
international level. Types of e-service. Service for electronic customers and e-service for 
government. Future trend of e-service. 
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ศท.สป. 322 (954322)  : เทคโนโลยีการบริหารศูนย์บริการขององค์กร 3(3-0-6) 
INX  322   : Technology in Call Center Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170) 

กรอบแนวคิดส าหรับเทคโนโลยีศูนย์บริการขององค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐาน:การ
ตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมระบบ หลักการส าหรับการก าหนดเส้นทางและการเข้าคิวการติดต่อ การจับคู่ของ
ศูนย์บริการขององค์กร:เชื่อมการติดต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม เครื่องมือส าหรับการวัด การจัดการและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์บริการ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์และกลยุทธ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติและการบริการตนเองผ่านเว็บ มัลติมีเดีย:จาก
ศูนย์บริการขององค์กรสู่ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลลูกค้า การตัดสินใจประยุกต์ใช้งาน ศูนย์บริการของ
องค์กรในอนาคต 

Conceptual framework for call center technology. Infrastructure changes: 
architectural decisions. Principles for routing and queuing. Call center matchmaking: routing 
callers to the right resource. Tools for measuring, managing and optimizing call center. 
Computer Telephony Integration (CTI). Information, applications and CRM strategies. Building 
Interactive Voice Response (IVR) and web-based self-service. Multimedia: transitioning from 
call center to contact center. Implementation considerations. Call center in the future 
 
ศท.สป. 324 (954324)  : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
INX  324   : Information and Communication Technology for E-Tourism 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่ม ี
Prerequisite              :  None 

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอบเขตและองค์ประกอบของธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
อิเล็กทรอนิกส์ : เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ กระบวนการการให้บริการธุรกิจการท่องเที่ยว
อิเล็กทรอนิกส์ อิทธิพลของธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการคุณภาพ
ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการจัดการคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการธุรกิจ
การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 

Relationship between information and communication technology (ICT) and e-
tourism. Scope and essence of ICT for e-tourism. Technologies for e-tourism: Network, 
Hardware and Software. Processes of e-tourism service. Impacts of e-tourism on service 
industry. E-Tourism quality management. Essential technologies for quality management. 
Best practice for e-tourism management. 
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ศท.สป. 326 (954326)  : เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดงานกิจกรรม 3(3-0-6) 
INX  326   : Information Technology in Event Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบส าหรับการจัดงานกิจกรรม ประเภทและแนวโน้มของ
งานกิจกรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประสานงานกิจกรรม กระบวนการวางแผน
งานและการด าเนินการด้วยระบบจัดการงานกิจกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
งานกิจกรรม การจัดการความรู้ส าหรับการจัดงานกิจกรรม การออกแบบงานกิจกรรม การตลาดส าหรับงาน
กิจกรรม: การตลาดแบบดั้งเดิมและออนไลน์ เทคโนโลยีส าหรับการจัดงานกิจกรรมและเทคนิคส าหรับการ
ด าเนินงาน จริยธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณในการจัดงานกิจกรรม 
  Introduction to theories and models for event management. Types and trends of 
events. Roles and responsibilities of event administrators, event planning staffs and event 
coordinators. Event planning process and operation with event management system. Event 
management system analysis and implementation. Knowledge management in event 
management. Designing an event. Event marketing: traditional and online marketing. 
Technology for event management and techniques for operating an event. Morality, laws 
and ethics in event management. 
 
ศท.สป. 340 (954340)  :  การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
INX 340    : Enterprise Database Design and Applications 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.143 (954143) และ ศท.สป.170 (954170) 
Prerequisite             :  INX 143 (954143) and INX 170 (954170) 

 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จุดประสงค์การออกแบบ และศัพท์เฉพาะทาง กระบวนการออกแบบ 
โครงสร้างตาราง กุญแจ และการระบุฟิวด์ ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ วิเคราะห์
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ การสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระบบการขายและการจัดจ าหน่าย การสร้างโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลคลังสินค้า การสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลฝ่ายบุคคล ระบบคลังข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น มิติ 
ข้อเท็จจริง และโครงร่าง การสะกัด การแปลง และการถ่ายข้อมูล ประเด็นอ่ืนๆของการประยุกต์ฐานข้อมูล 
  Relational database, design objective and terminology. The Design process, table 
structures, keys and field specifications.  Table relation and business rules.  Analyzing the 
existing database.  Creating application for sale and distribution database management. 
Create application for inventory database management.  Creating application for human 
resource database management. Introduction to business data warehouse. Dimensions, facts 
and schema. Extract, transform and load (ETL). Other issues in database applications. 
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ศท.สป. 344 (954344)  : ความปลอดภัยส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 3(3-0-6) 
    ฐานข้อมูลส าหรับองค์กร 
INX  344   : Computer Networks and Database Security for Organization 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 248 (954248) 
Prerequisite              :  INX 248 (954248) 
  แนวคิดและความส าคัญของระบบเครือข่ายและความปลอดภัย พ้ืนฐานข้อมูลและสัญญาณแบบ
ดิจิทัล สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์ เครือข่ายแลน เครือข่ายไร้สาย TCP/IP และอินเทอร์เน็ต ระบบ
การจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส การติดตั้งระบบแม่
ข่าย ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบเครือข่าย การพัฒนาระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส และการโจมตีผ่านระบบเครือข่าย 
  Concept and importance of network system and security. Fundamentals of data 
and digital signal. Transmission media and multiplexing. Wired: LANs. Wireless LANs.TCP/IP 
and internet. Information security management system. Network security and cryptography. 
Server configuration. Computer languages and database system for network system 
development. Network system development. Web services and hacking attacks via network 
system. 
 
ศท.สป. 346 (954346)  : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3(2-2-5) 
INX 346    : Application Development for Business Sector 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 143 (954143) และ ศท.สป. 170 (954170); 
     หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite              :   INX 143 (954143) and INX 170 (954170);  
        or consent of department 

กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ หลักการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดการข้อมูลทางธุรกิจด้วย
โปรแกรมประยุกต์   การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการประมวลผลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือการแสดงผลและออกรายงานทางธุรกิจด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

Business process.  Business information system.  Choosing technology for supporting 
business operation.  Principle of business programming.  Program development for business 
information management with application program.  Program development for business 
processing with application program.  Program development for business presentation and 
report with application program.  
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ศท.สป. 347 (954347)   :  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
INX 347     :  E-Commerce 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน   :  ศท.สป. 100 (954100) 
Prerequisite               :  INX 100 (954100) 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การเปรียบเทียบระบบธุรกิจแบบดั้งเดิมกับระบบธุรกิจดิจิทัล 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบค้าปลีกสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (สินค้าและบริการ) พฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิจัยการตลาดออนไลน์และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบธุรกิจต่อธุรกิจ ธุรกรรมการซื้อขายแบบ
ส่วนตัว การโฆษณาออนไลน์ การประมูลออนไลน์ ระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการด้านการจ่ายเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบซื้อขายเคลื่อนที่  

Introduction to e-commerce. Traditional business versus digital business. E-marketing 
place. Retailing in e-commerce (product and service) .  Consumer behaviors.  Online market 
research and customer relationship management. Business – to - Business-commerce: selling 
and buying in private e-markets.  Online advertising.  E-auction.  E-commerce security.  E-
commerce payment systems. Mobile commerce.  

 
ศท.สป. 365 (954365)  : ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
INX 365    : Knowledge Management System 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.ศท. 102 (955102) 
Prerequisite              :   INX 140 (954140) or ATGE 102 (955102) 

แนะน าการจัดการความรู้เบื้องต้น การจัดการความรู้ในองค์กร การปรับตัวขององค์กรเพ่ือการ
จัดการความรู้ความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก การสร้างสรรค์ความรู้ วิศวกรรมความรู้ขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบ
ของตัวแบบความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้เบื้องต้น ชุมชนนักปฏิบัติและการปฏิบัติที่ดีที่สุด การเรียนรู้ในทีม 
ระบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Introduction to knowledge management. Knowledge management in organization. 
Organization adjustment for knowledge management.  Explicit and tacit knowledge and 
knowledge creation.   Knowledge engineering basics.  Knowledge model components. 
Introduction to organizational learning.  Community of practices and best practices.  Team 
learning. Knowledge management and  information technology system.  

 
ศท.สป. 370 (954370)  :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการวัสดุ 3(3-0-6) 
INX 370    : Analysis and Design in Materials Management Module 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 170 (954170)  
Prerequisite              :  INX 170 (954170)  
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แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการวัสดุตามห่วงโซ่คุณค่า การไหลของวัสดุขาเข้า การไหลของวัสดุขาออก 
ความอ่อนแอของการจัดการวัสดุ การยกระดับการจัดการวัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ แนวโน้มปัจจุบันส าหรับการจัดการวัสดุ 

Basic concept of materials management in value chain.  Inbound materials flow. 
Outbound materials flow.  Materials management vulnerability.  Leverage of materials 
management with information technology.  Best practices.  Recent trend for materials 
management 
 
ศท.สป. 371 (954371)  :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการวางแผนการผลิต 3(3-0-6) 
INX 371    : Analysis and Design in Production Planning Module 
เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน  : ศท.สป. 310 (954310)  
Prerequisite              :  INX 310 (954310)  

 แนวคิดพ้ืนฐานกระบวนการวางแผนการผลิต การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด ตรรกะ และ
กายภาพส าหรับข้อมูลหลักในระบบงานการวางแผนการผลิต การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด ตรรกะ และ
กายภาพส าหรับข้อมูลธุรกรรมในระบบงานการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์และการปรับตั้งค่าหน่วยการ
วางแผนความต้องการวัสดุ การวิเคราะห์และการปรับตั้งค่าหน่วยการวางแผนก าลังการผลิต การวิเคราะห์และ
การปรับตั้งค่าหน่วยการสั่งผลิต การวิเคราะห์และการปรับตั้งค่าการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง และการผลิตแบบซ้ า 

 Fundamental concept of production planning process. Conceptual, logical and 
physical database design for master data in production planning module. Conceptual, logical 
and physical database design for transaction data in production planning module. Analysis 
and configuration material requirement planning unit. Analysis and configuration capacity 
planning unit. Analysis and configuration production order. Analysis and configuration 
discrete manufacturing and repetitive manufacturing. 

 
ศท.สป. 374 (954374)  :  การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
INX 374    : Sales and Distribution for Digital Market 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 100 (954100) หรือ ศท.ศท. 104 (955104) 
Prerequisite              :  INX 100 (954100) or ATGE 104 (955104) 

 แนวความคิดและบทบาทการตลาดในโลกยุคดิจิทัล ขอบเขตและองค์ประกอบของการตลาดดิจิทัล      
การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมการซื้อในตลาดดิจิทัล ส่วนประสมทางการตลาดและกลยุทธ์ส าหรับ
ตลาดดิจิทัล การพัฒนาตราสินค้าส าหรับตลาดดิจิทัล ช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล การก าหนด
ราคาส าหรับตลาดดิจิทัล การส่งเสริมการตลาดในธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในการตลาด
ดิจิทัล การพัฒนาโมเดลธุรกิจส าหรับการตลาดดิจิทัล แนวโน้มและกรณีศึกษาด้านตลาดดิจิทัลในธุรกิจ 
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Concept and roles of marketing in digital world.  Scope and elements of digital 
marketing. Selecting target segmentation. Buying behavior in digital marketing. Marketing mix 
and strategies for digital marketing.  Brand development for digital marketing.  Channels 
distribution for digital marketing. Pricing for digital marketing. Promotion in digital marketing. 
Information technology and tools in digital marketing. Business model for digital marketing. 
Trends and case studies of digital marketing in business.  
 
ศท.สป. 375 (954375)  :  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสินทรัพย์องค์กร  3(3-0-6) 
    และการบริการลูกค้า 
INX 375    : Analysis and Design in Enterprise Asset and Customer Service 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 310 (954310)  
Prerequisite              :  INX 310 (954310)  

 ระดับการจัดการในการบ ารุงรักษาโรงงาน และการให้บริการลูกค้า ต าแหน่งหน้าที่การท างาน 
อุปกรณ์ และรายการวัสดุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน กระบวนการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การรายงานผลและการวิเคราะห์ผลการบ ารุงรักษา และการบริการลูกค้า กระบวนการธุรกิจการ
ให้บริการลูกค้า และการบูรณาการเข้ากับระบบสารสนเทศ 

 Organizational levels in plant maintenance and customer service, functional 
locations, equipment and bills of material, introduction to preventive maintenance, 
preventive maintenance processing, reporting and analysis of maintenance and customer 
service and customer service processing and integration with information system. 

 
ศท.ศป.381 (954381)  : การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับ 3(3-0-6) 
                                 กับการท างาน  
INX 381     : Preparation for Work Integrated Learning 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
Prerequisite              :  Third year standing 

 บทน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน สมรรถนะ กระบวนการ
ทางธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบ
สนับสนุนขององค์กร กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่
เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U)  
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 Introduction of preparation for work integrated learning.  Competencies.  Business 
process and industrial management. Organization management. Application development for 
enterprise supporting systems.  Business related case study.  Grading will be given on 
satisfactory or unsatisfactory basis. 
 
ศท.ศป.389 (954389)  : การฝึกงาน 3(0-18-0) 
INX 389     : Job Training 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 
Prerequisite              :  Third year standing 

 การฝึกปฏิบัติงานตามการมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์การในชุมชน การ
น าเสนอและเขียนรายงานการศึกษา การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่พอใจ 
(Unsatisfactory: U) 

 Job training in governmental, private sector or community organization. Job 
training assigned by work place. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

  
ศท.สป. 410 (954410)  : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิรูปแบบลีน 3(3-0-6) 
INX 410    : Information Technology Application In Lean     
      Transformation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ศท .สป.  170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170) 

 หลักการและแนวคิดของการปฏิรูปวิสาหกิจแบบลีน ปรากฏการณ์แส้ม้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ แผนภาพกระบวนการธุรกิจโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ แผนภาพสาย
ธารคุณค่าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบแบบคัมบัง 

 Principles and concept of lean enterprise transformation, Bullwhip effect, 
information technology application in supplier selection, business process mapping by using 
application software,  value stream mapping by using application software, information 
technology application in Kanban system. 
 
ศท.สป. 411 (954411)  : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาตัวชี้วัดส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
INX 411    : Using Information Technology to Develop Key Performance  
    Indicators for Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป.100 (954100)   
Prerequisite              :  INX 100 (954100)  
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการด าเนินธุรกิจโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานใน
การก าหนดและการสร้างตัวชี้วัด การพัฒนาตัวชี้วัด การก าหนดตัวชี้วัด การใช้งานและการติดตามตัวชี้วัดและ
การจัดการตัวชี้วัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Introduction of key performance indicators in business process using information 
technology, foundation for identifying and constructing key performance indicators, 
development of key performance indicators, identification of key performance indicators, 
using and monitoring key performance indicators and management of key performance 
indicators using information technology. 
 
ศท.สป. 412 (954412)  : แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมท่ีเป็นเลิศ 3(3-0-6) 
INX 412    : Industrial Excellence Model 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.ศท.104 (955104) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite              :  ATGE104 (955104) or consent of the department 
              คุณภาพโดยรวมในองค์กรอุตสาหกรรม พ้ืนฐานระบบการจัดการที่เป็นเลิศ การมุ่งเน้นลูกค้า การ
เป็นผู้น าและการวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การสร้างและความยั่งยืนขององค์กรคุณภาพโดยรวม 
เครื่องมือและระบบเทคนิคส าหรับองค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 

 Total quality in industrial organizations. Fundamental of excellence management 
system.  Focusing on customer.  Leadership and strategic planning.  Human resources 
practices.  Process management.  Performance measurement and strategic information 
management. Building and sustaining total quality organizations. Tools and technical systems 
for excellence industrial organizations. 
 
ศท.สป. 413 (954413)   : การตดัสินใจในการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการองค์กร 3(3-0-6) 
INX 413     : Decision Making in Information Technology Investment   
                                   and Organizational Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :    ศท.สป. 170 (954170) 

Prerequisite               :  INX 170 (954170)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กร วิธีการเดลฟาย 

ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ตัวอย่างการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการช่วยตัดสินใจ 
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 Introduction of decision making Investment in information technology and 
organization. Delphi method.  Introduction to decision making method. Multi-criteria decision 
making (MCDM. Examples of MCDM and information system for decision making. 

 
ศท.สป. 414 (954414)  :  การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
INX  414    :  Preliminary Simulations on Logistics Activities 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170)   

 พ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาแถวคอย ปัญหาการเดินทาง ปัญหาการขนส่ง การจ าลอง
ระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลอง การทวนสอบและการทดสอบ 

 Fundamentals for solving queuing problems, Fundamentals for solving travel 
problems, Fundamentals for solving transportation problems, Discrete event simulation, 
Simulation development and analysis, Verification and validation. 
 
ศท.สป. 415 (954415)  : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
INX 415    : Introduction to Quantitative Business Problems Analysis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 170 (954170) 
Prerequisite              :  INX 170 (954170)   

บทน ากระบวนการและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการและขั้นตอนการใช้รูปแบบการก าหนด
ปัญหาและการจ าลองเหตุการณ์ทางธุรกิจ บทบาทของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
การแก้โจทย์ปัญหาธุรกิจโดยใช้แนวคิดและการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น แบบจ าลองปัญหาทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือส าหรับการตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Introduction to business process and environment. Principle of business problem 
modeling and simulation.  Roles of quantitative analysis for business problem solving. 
Concept and application of linear programming for business problem solving.  Business 
problem modeling.  Data analysis and decision making tools.  Information technology and 
business decision making. 
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ศท.สป. 416 (954416  :     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์   
                                                                                                                 3(3-0-6) 
INX 416    : Information Systems for Supply Chain and Customer     
                                    Relationship Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป.170 (954170) 
Prerequisite               :  INX 170 (954170) 
  แนวคิดและลักษณะการจัดการอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน กรอบการท างาน ตัวแบบ ตัวขับเคลื่อน
และอุปสรรคห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์ อุปทานในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน 
การขนส่งและเครือข่ายการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ระบบงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แนวโน้มและลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกิด
ใหม ่ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ กรณีศึกษา : การจัดการโซ่อุปทานส าหรับการด าเนินงานธุรกิจ    

Conceptual and management characteristic of today’ s Industrial.  Framework to 
analyze supply chain and the impact of drivers and obstacles to supply chain performance. 
Demand, supply and inventory planning in supply chain.  Warehouse management system. 
Freight and transportation. Structural data and information of supply chain system. Essential 
understanding in the customer relationship management (CRM). Functional module in CRM. 
Emerging issues in supply chain management. Data and information analysis. Case study: A 
supply chain in organization.     
 
ศท.สป. 417 (954417)  : ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
INX 417    : Information System for Maintenance 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 100 (954100) 
Prerequisite              :  INX 100 (954100) 

     ความรู้พ้ืนฐานการบ ารุงรักษา ข้อมูลและสารสนเทศการบ ารุงรักษา ตัวชี้วัดของการบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาทวีผล การควบคุมปริมาณอะไหล่ในการบ ารุงรักษา การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบ ารุงรักษา ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา 
  Introduction to maintenance, data and information of maintenance, indicators of 
maintenance, total productive maintenance, maintenance inventory control, improving 
maintenance efficiency and effectiveness and information system for maintenance. 
 
ศท.สป. 421 (954421)  : อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ 3(3-0-6) 
INX 421    : Mobile Device in Business Operation 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 170 (954170) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา   
Prerequisite              :  INX 170 (954170) or consent of the department   
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  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริโภคและองค์กร การวางรากฐานเพ่ือการด าเนินธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การก าหนดกลยุทธ์การใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเพ่ิมฐานลูกค้าและกระตุ้น
ยอดขาย การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการรักษาลูกค้า การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวัด
ความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ 
  Introduction of mobile device using in business operation, Mobile device using of 
consumers and organization, Foundation setup for business operation on mobile device, 
Strategy identification of mobile device using, Website and mobile device, Mobile device 
using to increase customers and revenues, Mobile device using to keep customers, Mobile 
device using in electronic commerce and Measuring worthiness of applying mobile device in 
business operation. 
 
ศท.สป. 422 (954422)  : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารผู้จัดหา 3(3-0-6) 
    ปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
INX 422    : Customer Relationship Management and Supplier  
    Relationship Management in E-Tourism 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 424 (954424) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Prerequisite               :  INX 424 (954424) or consent of the department   
  ความส าคัญและหลักการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารผู้จัดหาปัจจัยการผลิต
สัมพันธ์ในการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (ผังงาน) ในธุรกิจการท่องเที่ยว
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และพฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารผู้จัดหาปัจจัยการผลิตสัมพันธ์และ
กลยุทธ์ของบริษัท กลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การบริหารชุมชน
เสมือนบนระบบออนไลน์ และกรณีศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
  The importance and principles of Customer Relationship Management (CRM) and 
Supplier Relationship Management (SRM) in e-Tourism. The components of e-tourism value 
chain (workflow). Customer relationship management and customer behaviors. Supplier 
relationship management and business’s strategies. E-tourism strategies. Virtual community 
strategies. Case study in e-tourism. 
 
ศท.สป. 423 (954423)  : นวัตกรรมบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3(3-0-6) 
INX 423    : Service Innovation for Competitiveness 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 170 (954170) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา   
Prerequisite              :  INX 170 (954170) or consent of the department   
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  ความส าคัญและวิวัฒนาการของนวัตกรรม แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม องค์ประกอบและรูปแบบของ
นวัตกรรมและนวัตกรรมบริการ สภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจโดยใช้นวัตกรรม ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมบริการโดยใช้
แบบจ าลองธุรกิจ  นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์และประเมินประโยชน์ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรม
บริการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมในธุรกิจบริการ 

 Importance and evolution of innovation.  Concept of innovation.  Elements and 
patterns of innovation and service innovation.  Business environment.  Business 
competitiveness creation through innovation.  Creative thinking ability.  Service innovation 
planning and development using business model.  Commercial innovation.  Analysis, 
evaluation and problems solving in service innovation.  Case study of innovation in service 
business. 

 
ศท.สป. 424 (954424)  :  ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
INX 424    :  Introduction to E-Tourism business 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท. สป. 170 (954170) 
Prerequisite               :  INX 170 (954170) 

ขอบเขตและองค์ประกอบของธุรกิจการท่องเที่ยว วิวัฒนาการและความส าคัญของอิเล็กทรอนิกส์
ในธุรกิจการท่องเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการด าเนินงานธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กับการด าเนินงานธุรกิจสายการบิน ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการด าเนินงานธุรกิจตัวแทนการ
ท่องเที่ยวและบริษัทน าเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการด าเนินงานธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนจัดการ
และการตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายของระบบของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวโน้มของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยว 

Scope and elements of tourism business. Evolution and Importance of electronics 
in tourism business.  Electronic system with the operation in hotels and restaurants. 
Electronic system with the operation in airline business.Electronic system with the operation 
in travel agency and tour operators.  Electronic system with the operation in tourism 
destination management. Impact of IT system in e-tourism. Trends of electronic systems in 
tourism industry. 
 
ศท.สป. 426 (954426)  :  การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
INX 426    :  Introduction to E-Service 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท .สป.  248 (954248) หรือ ศท.ศท. 102 (955102)  
Prerequisite               :  INX 248 (954248)  or ATGE 102 (955102) 
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  ความส าคัญของการบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรอบการท างานของการบริการอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีส าหรับการรองรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างความภักดี
ของลูกค้า การบริการอิเล็กทรอนิกส์และลักษณะการค้าปลีกแบบใหม่ การพัฒนาระบบและออกแบบ
ซอฟต์แวร์  กรณีศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
  Importance of electronic service, scope of e-service, technology for supporting e-

service, types of e-service , customer loyalty creation, e-service and new retail sale, system 

development and software design and case studies. 
 
ศท.สป. 430 (954430)  :  ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
INX 430    :  Digital Business Ecosystem 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป.170 (954170) และ ศท.สป.374 (954374) 
Prerequisite               :  INX 170 (954170) and INX 374 (954374) 
 ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล ทฤษฎีส าหรับระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล 
รูปแบบระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลส าหรับเครือข่ายแบบยืดหยุ่น รูปแบบและความหลากหลายที่ เหมาะสมกับ
ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับระบบนิเวศธุรกิจ
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล 

Digital business ecosystem.  Principle and theory of digital business ecosystem. 
Structure and paradigm of digital business ecosystem. Pattern of the business ecosystem as 
a multiple dynamic network.  The appreciate management pattern and diversity of digital 
business ecosystem.  Strategy of digital business ecosystem.  Management of intellectual 
property in the digital business ecosystem.  Information technology for digital business 
ecosystem.  
 
ศท.สป. 433 (954433)  :  การบริการ และการด าเนินงานในธุรกิจ 3(3-0-6) 
     การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์  
INX 433   :  Service and Operation in E-Tourism 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป.170 (954170) 
Prerequisite               :  INX170 (954170)  

เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรมอัจฉริยะ 
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ การตลาดดิจิทัลในธุรกิจท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยวดิจิทัลในอนาคต กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวดิจิทัล การให้บริการ และการ
ด าเนินงาน  

Information technology in hospitality and tourism industry. Smart hotel 
management. Smart tourism destination management. Digital marketing in tourism business. 
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Tourism market data analysis. Technology in digital tourism in the future. Case study of 
digital tourism business model, service, and operation. 
 
ศท.สป. 440 (954440)  :  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บศูนย์รวม 2(2-2-5) 
INX 440   : Enterprise Portal Application Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป. 240 (954240) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :  INX 240 (954240) or consent of the department 

 แนวคิดเรื่องเว็บศูนย์รวม รูปแบบสถาปัตยกรรมของเว็บศูนย์รวม การเรียกใช้ทรัพยากรต่างๆของ
เว็บศูนย์รวม การพัฒนาส่วนติดต่อและการแสดงข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรของเว็บศูนย์รวม การเลือกใช้เว็บ
ศูนย์รวมและการประยุกต์ใช้งาน 

 Concept of Portal Application. Portal Application architecture pattern. Resource 
revoking of Portal Application. User Interface development and data presentation from 
multi-source of Portal Application. Selection of Portal Application and application.  
 
ศท.สป. 442 (954442)  :  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
INX 442   : Cloud Computing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป. 248 (954248) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :  INX 248 (954248) or consent of the department 

 แนวคิดและหลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ องค์ประกอบและโครงสร้างพ้ืนฐานของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆในปัจจุบัน การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แอพ
พลิเคชันในเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การรักษาความปลอดภัยในเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในองค์กรและงานภาคธุรกิจ   
  Cloud computing concept and principle.  Cloud computing components and 
infrastructure.  Cloud computing service models.  Current cloud computing technologies. 
Cloud computing infrastructure planning.  Applications in cloud computing technology. 
Security in cloud computing technology.  Applying cloud computing for organization and 
business sector     
   
ศท.สป. 443 (954443)  :  มัลติมีเดียส าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
INX 443    : Multimedia for Digital Business 
เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน    :  ศท.สป. 240 (954240) และ ศท.สป. 374 (954374)    
Prerequisite               :  INX240 (954240) and INX374 (954374) 
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  บทน าเกี่ยวกับมัลติมีเดียกับงานธุรกิจ หลักการใช้สีและตัวอักษร เทคโนโลยีภาพกราฟิก เทคโนโลยี
ภาพวิดีโอดิจิทัล เทคโนโลยีด้านงานแอนนิเมชัน การผลิตและการออกแบบมัลติมีเดีย การน าเสนอผลงาน
มัลติมีเดีย 
  Introduction to multimedia with business.  Principles of color and character. 
Graphics technology.  Digital video technology.  Technology of animation.  Multimedia 
production and design. Multimedia presentations. 
 
ศท.สป. 444 (954444)  :  การเขียนโปรแกรมอีอาร์พี 3(2-2-5) 
INX 444    : ERP Programming 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป. 142  
Prerequisite               :  INX 142 
 ภาษาโปรแกรมระบบอีอาร์พีเบื้องต้น พ้ืนฐานภาษาอาบัพ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและรายงาน การ
เข้าถึงฐานข้อมูลระบบอีอาร์พี อาบัพเชิงวัตถุเบื้องต้น เว็บดีนโปรเบื้องต้น 
 Introduction to ERP programming languages. ABAP language basics. User interface 
and report. ERP database accessing. Introduction to object-oriented ABAP. Introduction to 
Web Dynpro. 
 
ศท.สป. 445 (954445)  :  ระบบสารสนเทศสุขภาพ 3(2-2-5) 
INX 445    : Healthcare Information Systems   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.142 (954142) 
Prerequisite               :  INX 142 (954142) 

ระบบสารสนเทศสุขภาพ ทฤษฎีระบบสารสนเทศและวงจรการพัฒนา การวางแผนกลยุทธ์ส าหรับ
สารสนเทศสุขภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศสุขภาพ การ
ประสานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ สิทธิ์และความปลอดภัยสารสนเทศสุขภาพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสุขภาพ การพัฒนาระบบเพื่อจัดการสารสนเทศสุขภาพ 
  Healthcare information systems.  Information system theory and system 
development life cycle. Strategic planning for healthcare information. Healthcare information 
data infrastructure. Healthcare information systems architecture. Interoperability and health 
information exchange.  Privacy and security of healthcare information systems.  Improving 
performance of healthcare information systems.  Development of healthcare information 
management systems. 
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ศท.สป. 447 (954447)  :  บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย 3(2-2-5) 
INX 447    : Client Side Scripting 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป. 240 (954240)  
Prerequisite               :  INX 240 (954240)  

ภาษาบทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย ระบบรับ-ให้บริการ ภาษาบทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมโดย
อาศัยเทคโนโลยีเว็บ เอ็ชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส ดีโอเอ็ม การเขียนโปรแกรมเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้  การเขียน
โปรแกรมแบบไม่ประสานเวลา การร้องขอแบบไม่ประสานเวลา เอ็ชทีทีพี เฟรมเวอร์คของบทค าสั่งบนฝั่งลูก
ข่าย ประเด็นด้านความปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย 

Client-side script, client-server system and client-side scripting language. Programming 
by using web technology HTML, CSS and DOM. User interactive programming. Asynchronous 
programming, asynchronous request HTTP.  Client-side scripting framework.  Security issue. 
Application development by using client-side scripting. 
 
ศท.สป. 448 (954448)   : เว็บเซอร์วิสส าหรับระบบขององค์กร 3(2-2-5) 
INX  448    : Web Service For Enterprise Systems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ศท.สป.240 (954240) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite              :  INX 240 (954240) or consent of the department 

แนวคิดเบื้องต้นเรื่องสถาปัตยกรรมเชิงบริการ รูปแบบสถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของเว็บเซอร์วิส รูปแบบข้อมูลของเว็บเซอร์วิส การเชื่อมต่อระหว่างบริการ การสร้างบริการ
เพ่ือรองรับการใช้งานเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิสส าหรับองค์กร 
 Basic concept of service-oriented architecture. Web service architecture pattern. Data 
exchange process of web service. Data format of web service. Connecting between services. 
Creating services for supporting web service use case. Web service for organization. 
 
ศท.สป. 449 (954449)  : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน 3(2-2-5) 
INX 449    : Rapid Application Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 142 (954142)  
Prerequisite              :   INX 142 (954142)  

 บทน าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบเร่งด่วน วงจรการออกแบบและพัฒนาระบบ 
คุณลักษณะของเครื่องมือพัฒนาแบบอัตโนมัติ ทฤษฎีการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เครื่องมือส าหรับออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ การเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมฟังก์ชันมัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรมฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์  การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล  การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชัน การเขียนโปรแกรม
บริการข้อมูลพื้นที่ กลยุทธ์และการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์  
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Introduction to rapid application development.  System development life 
cycle. Characteristics of case tools. Theory for designing the graphical user Interface. Tools 
for designing the graphical user Interface.  Programming writing. Multimedia programming. 
Mathematical programming.  Database programming.  Graphical and animation programming. 
Location service programming. Strategy and application publication. 
 
ศท.สป. 461 (954461)  :  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสร้างสรรค์ความรู้ 3(3-0-6) 
INX 461    : Information Technology for Knowledge Creation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  ศท.สป. 140 (954140) และ  ศท.สป.365 (954365)  
Prerequisite                 :  INX. 140 (954140) and INX 365 (954365)  

 ความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก สารสนเทศและความรู้ ทวิมิติของการสร้างสรรค์ความรู้ การ
เปลี่ยนรูปความรู้ เกลียวความรู้และเนื้อหาของความรู้ กระบวนการในการพัฒนาความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ 
การเพ่ิมขีดความสามารถองค์กรในการสร้างสรรค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลเปลี่ยนไปมา
ระหว่างความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลและความรู้ชัดแจ้ง แบบจ าลองกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการสร้างความรู้ 
แนวคิดผู้บริหารระดับกลางคือวิศวกรความรู้ โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสร้างความรู้ การ
จัดสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Explicit knowledge and tacit knowledge. Information and knowledge. 
Epistemological and ontological dimension of knowledge creation. Knowledge conversion. 
Knowledge spiral and knowledge content. Knowledge development process. Knowledge 
creation. Knowledge creation for competitive organization by using information technology. 
Personal knowledge conversion from explicit to tacit knowledge. Five-phase model for the 
organizational knowledge creation process. Middle up-down executive is knowledge engineer 
concept. Information technology infrastructure for knowledge creating organization. Virtual 
BA and information technology environment in hypertext organization 
 
ศท.สป. 462 (954462)  :  วิศวกรรมความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
INX 462    : Knowledge Engineering and Information Technology Application 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  ศท.สป.365 (954365) และศท.ศท.102 (955102);  
                                        หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Prerequisite                 :  INX 365 (954365) and ATGE 102 (955102) ; or consent of the  
                                      department 

 บทน าการบริหารจัดการความรู้ตามหลักสากล กระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้ ทฤษฎีการคิด
เชิงระบบ การพัฒนาออนโทโลยี ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้เบื้องต้น ตัวต้นแบบแบบจ าลองความรู้ ขั้นตอน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ตัวแทนความรู้ของวิศวกรรมความรู้ ระบบสารสนเทศการจัดความรู้ระบบ
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จัดการความรู้เชิงความหมาย มาตรฐานส าหรับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบ
อัจฉริยะ การจัดท ามาตรฐานระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 
  Introduction to international knowledge management.  Knowledge management 
process.  Systems thinking theory.  Ontology Development.  Basic of knowledge engineering. 
Knowledge model.  Knowledge analysis and synthesis process.  Knowledge Representation. 
Knowledge management information system.  Semantic Knowledge Management System. 
Standard specification for knowledge management information system, Artificial Intelligence 
and Intelligent System.  Standard specification process for knowledge management 
information system, Artificial Intelligence and Intelligent System 
 
ศท.สป. 463 (954463)  :  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
INX 463    : Information Technology for Learning Organization 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  ศท.สป. 140 (954140) และ  ศท.สป.365 (954365)  
Prerequisite                 :  ศท.สป. 140 (954140) และ INX 365 (954365)  

 บทน าองค์การแห่งการเรียนรู้ ประเภทของการเรียนรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ ทฤษฎีเบื้องต้น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การแห่งการเรียนรู้ ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้เชิง
ระบบ ระบบย่อยด้านการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ระบบย่อยด้านองค์การและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ระบบย่อยด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะในองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ระบบย่อยด้านความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ระบบย่อยด้านเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

 Introduction to learning organization. Types of learning in learning organization. 
Fundamental theories of learning organization. Information technology in learning 
organization. The systematic learning organization model. Learning subsystem and related 
information technology. Organizational subsystem and related information technology. 
Personnel subsystem and related information technology. Competency in learning 
organization. Knowledge subsystem and related information technology. Technology 
subsystem and related information technology. 
 
ศท.สป. 464 (954464)  : เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากรความรู้ 3(3-0-6) 
INX  464    : Information Technology for Knowledge Worker Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  : ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.สป. 231 (954231) 
Prerequisite              :  INX 140 (954140) or INX 231(954231)  
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บทน าการจัดการบุคลากรความรู้ ตัวแบบสมรรถนะบุคลากรความรู้ การวางแผนพัฒนา
บุคลากรความรู้ การเรียนรู้ของบุคลากรความรู้ในองค์การสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามการจัดการบุคลากรความรู้ เครื่องมือด้านการจัดการ
ความรู้เพื่อบุคลากรความรู้ เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบุคลากรความรู้ 

Introduction to knowledge worker management.  Competency model of 
knowledge worker. Knowledge worker development planning. Learning of knowledge worker 
in information technology enterprise. Information technology for support knowledge worker 
development.  Information technology for following up knowledge worker management. 
Knowledge management tools for knowledge worker. Information technology techniques for 
knowledge worker. 
 
ศท.สป. 466 (954466)  :  จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน์  3(3-0-6) 
INX 466    : Online Business and Service Psychology  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.170 ( 417095 ) 
Prerequisite                :  INX170 (954170)  
  ความต้องการในโลกยุคใหม่ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค จิตวิทยาส าหรับพฤติกรรม
ผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงส าหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ การโน้มน้าวในการด าเนินธุรกิจออนไลน์ การสร้าง
แรงจูงใจผ่านการใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยากับเทคโนโลยีทางการตลาด 
กรณีศึกษา  

Need in the modern world. Analysis of consumer demand. Psychology for consumer 
behavior. Changes for online retail business. Conduction online business. Motivation through 
the use of internet tools.  The application of psychological theory to marketing technology. 
Case study. 

 
ศท.สป. 467 (954467)  :  การพัฒนางานวิจัยส าหรับแรงงานในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
INX 467    : Research Development for Workforce in a Digital Age 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.231 (954231) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Prerequisite                :  INX231 (954231) or consent of the department 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานในยุคดิจิทัล หัวข้อที่เกี่ยวกับแรงงานในแง่มุมของการท างานใน
ยุคดิจิทัล การประเมินผลการท างานของแรงงาน ระเบียบขั้นตอนการท างานวิจัย สถิติส าหรับการพัฒนา
งานวิจัย เครื่องมือทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความแกร่งของ
แบบจ าลองทางสถิติ การตีความ การวิเคราะห์ทางสถิติ 



111 
 

Introduction to working in a digital age. Topics on workforce in a digital age 
perspective. Performance evaluation. Research methodology. Statistics for research 
development. Statistical tools for data analysis. Data analysis and robustness of statistical 
models. Interpretation of a statistical analysis. 

 
ศท.สป. 468 (954468)  :  ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุนทางปัญญา 3(3-0-6) 
INX 468    : Introduction to Intellectual Capital Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.365 ( 543695 )  
Prerequisite                :  INX365 (954365)  
  บทน าทุนทางปัญญา แบบจ าลองทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางโครงสร้าง การจัดการทุนทาง
ปัญญา การวัดผลทุนทางปัญญาโดยวิธีทางการเงิน การวัดผลทุนทางปัญญาโดยวิธีที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
    Introduction to intellectual capital.  Intellectual capital model.  Human capital. 
Structural capital.  Intellectual capital management.  Intellectual capital measurement by 
monetary method. Intellectual capital measurement by non-monetary method. 
 
ศท.สป. 471 (954471)  :  การท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
INX  471    : Business Data Mining 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.340 (954340) 
Prerequisite                :  INX340 (954340)  
  การเตรียมข้อมูลทางธุรกิจ การหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลทางธุรกิจ การแบ่งกลุ่มข้อมูลทาง
ธุรกิจ การจัดกลุ่มข้อมูลทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้การท าเหมืองรูปภาพ การประยุกต์ใช้การท าเหมืองข้อความ 
การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก การพยากรณ์อนุกรมเวลาในทางธุรกิจ การเลือกคุณลักษณะและการลดมิติ
ข้อมูลทางธุรกิจ                                                                                                 
  Business data preparation.  Association rules for business data.  Business data 
clustering.  Business data classification.  Application of image mining.  Application of text 
mining. Application of deep learning. Time series forecasting in business. Feature selection 
and business data reduction. 
 
ศท.สป. 472 (954472)  :  การแสดงข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 
INX 472    : Business Data Visualization 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :  ศท.สป.340 (954340) 
Prerequisite                :  INX340 (954340)  
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ความรู้เบื้องต้นในการแสดงข้อมูลธุรกิจ การแสดงการเปรียบเทียบและแนวโน้ม การแสดงการ
จัดล าดับ ความแตกต่างและการเข้ามีส่วนร่วม การแสดงความถี่และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์เนื้อหา การสร้าง
แดชบอร์ด การสร้างการมโนภาพอย่างได้ผล การเล่าเรื่อง การสร้างภาพข้อมูลสารสนเทศ และหัวข้อขั้นสูงของ
การแสดงข้อมูลธุรกิจ                                                                                         
  Introduction to business data visualization. Visualization of comparison and trend. 
Visualization of ranking, variance and contribution. Visualization of frequency and correlation. 
Content analysis. Dashboard creation. Making effective visualization. Storytelling. Creation of 
infographics. Advanced topics in business data visualization. 
 
ศท.สป. 473 (954473)  :  การก าหนดค่าระบบจัดการและวางแผนการ 3(2-2-5) 
     ใช้ทรัพยากรขององค์กร 
INX 473    : Enterprise Resource Planning Configuration  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน      :     ศท.สป.310 (954310) และ ศท.สป.340 (954340) ;  
                                     หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Prerequisite                :  INX 310 (954310) and INX 340 (954340) ; or consent of the department 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและการเชื่อมโยงกระบวนการทาง
ธุรกิจในภาพรวม กิจการและโครงสร้างองค์กร การออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด เชิงตรรกะ และเชิง
กายภาพส าหรับข้อมูลหลักในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร การออกแบบบันทึกของสารสนเทศ การ
ปรับตั้งค่าในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรในกระบวนการท างานที่ส าคัญ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบการไหลสารสนเทศในระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร 
       Fundamentals of Enterprise Resource Planning (ERP) system and business process 
integration as a whole.  Enterprise and organizational structure.  Conceptual, logical and 
physical database design for the master data in ERP system.  Information record design. 
Configuration of ERP system for essential processes. Analysis and design of information flow 
in ERP system. 
 
ศท.สป. 474 (954474)  :  การรวบรวมข้อมูลดิจิทัล 3(3-0-6) 
INX 474    : Digital Data Gathering 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :       ศท.สป.142 (954142) และ ศท.สป.248 (954248) ;  
           หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite                :  INX 142 (954142) and INX 248 (954248) ; or consent of department 

พ้ืนฐานกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลทางดิจิทัลผ่านการใช้เทคโนโลยี ICT ที่มีอยู่ ส่วนประกอบ
ด้านฮาร์ดแวร์จับสัญญาณและโปรแกรมควบคุมเพ่ือรวบรวมข้อมูล คุณลักษณะของสัญญาณ สัญญาณรบกวน 
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และการกรองสัญญาณ ข้อมูลภาพดิจิทัลและการประมวลผลภาพดิจิทัล การเชื่อมต่ออุปกรณ์และการส่งข้อมูล 
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตามข้อจ ากัดเชิงกายภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT ส าหรับการ
รวบรวมข้อมูล แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและผลกระทบในการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน ICT ส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลในธุรกิจจริง  
 Fundamentals of digital data gathering through the existing ICT technology, related 
hardware components for sensing and program to control digital data gathering, 
characteristics of signals, noise and noise filtering, digital Image data and digital image 
processing, hardware interfacing and data transmission, the selection of appropriate data 
collection instruments under physical constraints, digital data gathering for monitoring and 
evaluation, analysis and conceptual design in applying ICT technology for data gathering and 
best practices and impacts in employing application and ICT-enabled tools for data gathering 
in real-world business applications. 
 
ศท.สป. 477 (954477)  :  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบการผลิต  3(3-0-6) 
INX 477    : Information Technology for Production System  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 310 (954310)  
Prerequisite              :   INX 310 (954310) 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการระบบการผลิต หลักการจัดการผลิตและการ
ปฏิบัติการ แนวคิดพ้ืนฐานในการใช้ระบบสารสนเทศในการผลิต ระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระดับการปฏิบัติงาน (Shop Floor) ระบบการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลของสารสนเทศในการผลิต 
ระบบสารสนเทศด้านการออกแบบสินค้าและสายการผลิต ระบบสารสนเทศด้านการวางแผนการผลิตและ
ความต้องการวัสดุ ระบบสารสนเทศด้านการจัดซื้อ ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบคุณภาพ ระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่ในการผลิต กรณีศึกษาธุรกิจที่มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการผลิต 

Fundamental of production and production management. Principles of production 
management and operation. Basic concepts for information systems in manufacturing. 
Information system for shop-floor production. Communication and network control in 
production system. Information system for products design and line production. Information 
system for production planning and material requirements. Information system for 
procurement and purchasing. Information system for quality control. Modern Information 
system for production. Case studies of information system in production.  
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ศท.ศป.484 (954484)  : การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 6 หน่วยกิต 
INX484     : Work Integrated Learning 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ศท.สป.381 (954381) 
Prerequisite   :  INX 381 (954381) 

การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในบริษัท/อุตสาหกรรม โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง และต้องได้รับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพ่ีเลี้ยง มีการปฏิบัติการตามแผนที่
ก าหนดในสถานการณ์จริง การวิเคราะห์ความผิดพลาด การปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ความรู้
และท าโครงงานพัฒนาอาชีพ (Professional Project) การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) 
หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

Working as the temporally full-time employees in company/industry, at least 16 
weeks and being monitored and controlled from an advisor and a mentor. Following a real 
situation plan. Mistake analysis, improvement, correction of operated work. Applying 
knowledge and organizing a professional project. Grading will be given on satisfactory or 
unsatisfactory basis. 

  
ศท.ศป.485 (954485)  : การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 6 หน่วยกิต 
INX 485     : Work Integrated Learning 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :   ศท.สป.484 (954484) 
Prerequisite   :  INX 484 (954484) 

การปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในบริษัท/อุตสาหกรรม โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง และต้องได้รับการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพ่ีเลี้ยง มีการปฏิบัติการตามแผนที่
ก าหนดในสถานการณ์จริง การวิเคราะห์ความผิดพลาด การปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ความรู้
และท าโครงงานพัฒนาอาชีพ (Professional Project) การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) 
หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

Work as the temporally full-time employees in company/industrial. Continue to 
practicing at least 16 weeks and having to monitor and control from an advisor and a 
mentor. Operated as a real situation plan. Mistake analysis, improvement, correction of 
operated work. Applying knowledge and organize a professional project. Grading will be 
given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
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ศท.สป. 490 (954490)  : ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
INX 490   : Informatics Research Methodology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีท่ี 3   
Prerequisite                :  third year standing  

บทน า การท าวิจัย และประเภทงานวิจัย การท าวิจัยเชิงปริมาณ การท าวิจัยคุณภาพ สถิติเชิงบรรยาย 
ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ หัวข้อวิจัยทางด้านสารสนเทศ การก าหนดปัญหาทางการวิจัย วิธีการด าเนินการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล การเขียนเอกสารโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการเชิงอรรถ 

Introduction to research and research types.  Quantitative research.   Qualitative 
research. Descriptive statistical.  Methodologies for informatics research.Topic in informatics 
research.  Identify research question.  Research operation.  Data Analysis and data 
interpretation. Research proposal. Professional academic writing report.  

 
ศท.สป. 491 (954491)  : หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)                
INX 491     :  Selected Topics In Modern Management and  
     Information Technology 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :   Consent of the department 

การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Study around emerging or developing issues and technologies that are relevant to 
modern management and information technology 
 
ศท.สป. 494 (954494)  : หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรูร้่วมกับการท างาน 1 3(3-0-6)   
INX 494     :  Selected Topics in Work Integrated Learning 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :   Consent of the department 
  การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory 
: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
  Study around emerging or developing issues and technologies in modern 
management and information technology that are relevant to work integrated learning. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic. 
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ศท.สป. 495 (954495)  : หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรูร้่วมกับการท างาน 2 3(3-0-6)   
INX 495     :  Selected Topics in Work Integrated Learning 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผา่นก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :   Consent of the department 
  การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory 
: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
  Study around emerging or developing issues and technologies in modern 
management and information technology that are relevant to work integrated learning. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic. 
 
ศท.สป. 496 (954496)  : หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรูร้่วมกับการท างาน 3 3(3-0-6)   
INX 496     :  Selected Topics in Work Integrated Learning 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :   Consent of the department 
  การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory 
: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
  Study around emerging or developing issues and technologies in modern 
management and information technology that are relevant to work integrated learning. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic. 
 
ศท.สป. 497 (954497)  : หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรูร้่วมกับการท างาน 4 3(3-0-6)   
INX 497     :  Selected Topics in Work Integrated Learning 4 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite               :   Consent of the department 
  การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory 
: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
  Study around emerging or developing issues and technologies in modern 
management and information technology that are relevant to work integrated learning. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic. 
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ศท.สป. 499 (954499)  : การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ 3(0-18-0)   
INX 499     :  Independent Study 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  :  ศท.สป. 498 (954498) หรือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
Prerequisite               :   INX 498 (954498) or fourth year standing 
  การศึกษาหัวข้อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory 
: S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
  Study around emerging or developing issues and technologies in modern 
management and information technology that are relevant to work integrated learning. 
Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic. 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร  คูวุฒยากร 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
Nimmolrat, A., Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., and Thinnukool, O. (2021). Pharmaceutical 

mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and 
implementation. BMC Medical Informatics and Decision Making.21:1.  

Thinnukool, O*. Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., Suksati, B., and Waisayanand, N. (2019). 
Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: Case 
Development Report. International Journal of Online Engineering. 15(02): 21-38.  

Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P. and Sittichai, R. ( 2018“ .( The Use of Cyberbullying Mobile  
Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents” 
International Journal of Innovation and Technology Management. Volume 15, Issue 3, 
1 June 2018, Article number 1850029.  

 Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P. and Sittichai, R. ( 2017“ .( Pediatric fluid therapy calculator 
mobile application (PFTC)” ACM International Conference Proceeding Series. Volume 
Part F131202, 28 August 2017, 7th International Conference on Information 
Communication and Management, ICICM 2017; Moscow; Russian Federation; 28 
August 2017 through 30 August 2017; Code 131202 . pp. 83-87  

Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P., Wientong, P. and Panityakul, T. ( 2017“ .( Non-prescription 
medicine mobile healthcare application: Smartphone-based software design and 
development review” International Journal of Interactive Mobile 
TechnologiesVolume 11, Issue 5, 2017, pp. 130-146.  

Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P. and Wientong, P. ( 7201“ .( Pharmacy Assistant Mobile 
Application (PAMA): Development and reviews” International Journal of Interactive 
Mobile TechnologiesOpen Access Volume 11, Issue 3, 2017, pp. 178-194.  

Kamnardsiri, T., Hongsit, L.-O. , Khuwuthyakorn, P., and Wongta, N. ( 2017“ .( The effectiveness 
of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language 
using kinect” Electronic Journal of e-Learning. Volume 15, Issue 4, 2017,pp. 283-296.  

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Thinnukool, O, Charoenkwan, P.,Khuwuthyakorn P., and Tinamat, P. (2020). Word Cloud 

Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand. 
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The 4rd International Conference on Compute and Data Analysis 
(ICCDA 2020). International Technological University, USA| March 9-12, 2020.   

Kamnardsiri, T., Somwayakath, T., Leungtanawat, P., Khuwuthyakorn, P., Thinnukool, O., and 
Wongta, N. ( 2017“ ( Designing of a game-based learning framework for training 
pharmacy students” Proceedings of the  11th European Conference on Games Based 
Learning, ECGBL 2017 . JOANNEUM University of Applied SciencesGraz; Austria; 5 
October 2017 through 6 October 2017; Code 131756 . pp. 301-310  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ   
Poongodi, M., Malviya, M., Hamdi, M., Rauf, HT., Kadry, S., and Thinnukool, O. (2021). The 

Recent Technologies to Curb the Second-Wave of COVID-19 Pandemic. IEEE 
ACCESS. Vol. 9, pp.97906-97928.   

Lakhan A, Mohammed M.A.,Rashid A.N.,Kadry S.,Panityakul T., Abdulkareem K.H. 
and Thinnukool O. (2021). Smart-contract aware ethereum and client-fog-cloud 
healthcare system. Sensors 2021, 21(12), 4093.  

Sutham, K., Khuwuthyakorn, P., and Thinnukool, O. (2020). Thailand Medical Mobile 
Application for Patients Triage Base on Criteria Based Dispatch Protocol. BMC 
Medical Informatics and Decision Making.20:66.  

Mehmood, A ,Abdullah, S,  Al-Shomrani, MM , Khan, MI, and Thinnukool, O. (2021). Some 
Results in Neutrosophic Soft Topology Concerning Neutrosophic Soft *(b) Open Sets. 
2021 |Article ID 5544319.  

Orawit Thinnukool, Thammarat Panityakul and Mahwish Bano. (2021). A Cascaded 
Design of Deep Learning and Best Features Selection for Fruit Diseases Recognition. 
CMC-Computers, Materials & Continua. In press  

Usman Tariq, Seifedine KADRY, Muhammad - Sharif, Faiz Ali Shah, Muhammad Attique Khan, 
and Orawit Thinnukool. (2021). Double Encryption Using Trigonometric Chaotic Map 
and XOR of an Image. CMC-Computers, Materials & Continua. In press  

A.Mohanarathinam, A.Sheryl Oliver, P. Suresh, Seifedine Kadry and Orawit Thinnukool. (2021). 
Optimal Deep Dense Convolutional Neural Network based Classification Model for 
COVID-19 Disease. CMC-Computers, Materials & Continua.  In press  

A Mohamed Yacin Sikkandar, Mohamed Ibrahim Waly, Seifedine Kadry, Mohamed 
Abdelkader Aboamer and Orawit Thinnukool. (2021). Optimal Deep Convolution 
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Neural Network for Cervical Cancer Diagnosis Model. CMC-Computers, Materials & 
Continua. In press  

V. Rajinikanth, Seifedine Kadry, Shabnam Mohamed Aslam and Orawit Thinnukool. (2021). 
Semi/Fully-Automated Segmentation of Gastric-Polyp using Aquila-Optimization-
Algorithm Enhanced Images. CMC-Computers, Materials & Continua. In press  

Nimmolrat, A., Sutham, K., and Thinnukool, O. (2021). Patient triage system for supporting the 
operation of dispatch centres and rescue teams. BMC Medical Informatics and 
Decision Making.20:68.  

Nimmolrat, A., Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., and Thinnukool, O. (2021). Pharmaceutical 
mobile application for visually-impaired people in Thailand: development and 
implementation. BMC Medical Informatics and Decision Making.21:1.  

Rachit Pinnarong, Sorawit Siangpipop, Atichart Harncharnchai, Acrapol Nimmolrat, 
and Orawit Thinnukool. (2021). Thai Pregnant Mobile Application: Review and 
Development Report. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 10(5), 
pp. 130-146.  

Sutham, K., Khuwuthyakorn, P., and Thinnukool, O. (2020). Thailand Medical Mobile 
Application for Patients Triage Base on Criteria Based Dispatch Protocol. BMC Medical 
Informatics and Decision Making.20:66.  

Siddoo, V., Sawattawee, J., Janchai, W., Thinnukool, O*. (2019). An exploratory study of digital 
workforce competency in Thailand. Heliyon 5(5),e01723  

Thinnukool, O*. Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., Suksati, B., and Waisayanand, N. 
(2019). Type 2 Diabetes Mobile Application for Supporting for Clinical Treatment: 
Case Development Report. International Journal of Online Engineering. 15(02): 21-
38.  

K. Sirikantisophon, W. Wanishsakpong, P. Chuangchang and O. Thinnukool* (2019). Land Use 
Change Over Time Chiang Mai, Thailand. Journal Advances and Applications in 
Statistics. 54(2):255-272.   

Thinnukool, O, Khuwuthyakorn, P., and Sithichai, R. (2018). “The Use of Cyberbullying Mobile 
Application to Increase Perceived Knowledge of Cyberbullying among Adolescents”. 
International Journal of Innovation and Technology Management. 15(3) 2018: 
19 page.  

Thinnukool, O. (2018). “Analysis of the Use of Social Network in the 21st Century Active 
Learning for Undergraduate Students Based on the Subject of Rapid Application 
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Development”. International Journal of Innovation and Technology 
Management. 15:(3)2018.  

Thinnukool, O., and Kongchouy, N. (2017). “The User's Satisfaction of Graphic User Interface 
in Designing for Healthcare Mobile Application”. Journal of Telecommunication, 
Electronic and Computer Engineering. 9(1-5) pp.11-15.   

Thinnukool, O. (2017). “Preliminary design for development for non-prescription medicine 
mobile health application”. Advanced Science Letters. 23(6) pp. 5226-5231.  

Thinnukool, O, Khuwuthyakorn, P., Wientong, P., and Panityakul, T. (2017). “Non-prescription 
medicine mobile healthcare application”: Smartphone-based software design and 
development review. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 10(5), 
pp. 130-146.   

Thinnukool, O., and Kongchouy, N. (2017). “Is Facebook a Suitable Tool in Modern World 
Technology for Active Learning in as Regards 21st Century Learning?”. International 
Journal of Emerging Technologies in Learning. 12(10) pp. 173-191.  

Thinnukool, O., Khuwuthyakorn, P., and Sukwuttichai, P. (2017). “Pediatric Fluid Therapy 
Calculator Mobile Application (PFTC)”. ICICM 2017: Proceedings of 
the 7th International Conference on Information Communication and Management. 
ICICM’17, Moscow, Russian Federation. Publisher: ACM. pp. 83-87. August 28-
30, 2017.  

  
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ    
Thinnukool, O, Charoenkwan, P.,Khuwuthyakorn P., and Tinamat, P. (2020). Word Cloud 

Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand. 
The 4rd International Conference on Compute and Data Analysis 
(ICCDA 2020). International Technological University, USA| March 9-12, 2020.   

Manopiniwes, W., Chernbumroong, S.,and Thinnukool, O. Smart ecotourism planning 
in chiang mai using traveling salesman problem. ACM International Conference 
Proceeding Series22 May 2019, Pages 40-455th International Conference on E-
Business and Mobile Commerce, ICEMC 2019; Feng Chia University Taichung; 
Taiwan; 22 May 2019 through 24 May 2019.  

Khuwuthyakorn, P.,Suksatit, B. and Thinnukool, O*. (2018). First Aid Literacy Mobile 
Application Development. ACM International Conference Proceeding Series ICICM, 
Edinburgh; United Kingdom. 18 page 17-21.  
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Kamnardsiri, T. Somwayakath, T., Leungtanawat, P., KhuwuthyakornP., Thinnukool, O., 
and Wientong, P. (2017). “Designing of Game-Based Learning Framework for Training 
Pharmacy Students”.Conference: 11th European Conference on Games Based 
Learning, At Graz, Austria October 2017.pp.301-310.  

Thinnukool. O., and Wanishsakpong, W. (2017). “Learning Outcome of Programing Skill: Case 
Study of Undergrad Students in Rapid Application Development Course”. 
Proceedings of Academics World 70th International Conference, Melbourne, 
Australia, 5th-6th July 2017.pp.26-28.  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล    
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  
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อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  ปภาวสิทธิ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
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อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท 
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Pongwat, A. (2020), Exploring travel social media: a case of cannabis museum Servicescape, 

Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI 
Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and 
Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), Pattaya, Thailand, 2020, pp. 
298-303. 

Pongwat, A. (2019). Investigating the Voice of Customers for M-Learning Application Quality. 
European Conference on e-Learning. pp. 486-494 .  



126 
 

Pongwat A. (2017).n investigation of tourism information on destination management 
organization websites as the pull factor: A case study of health and wellness 
tourism information. 11th International Conference on Software, Knowledge, 
Information Management and Applications (SKIMA), Malabe, Sri Lanka. (Conference 
Proceeding  6-8  December, (2017). 

 
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา 
Wanitwattanakosol, J., Janya, P., Noamna, S.,An inventory problem issue: A case study of a 

small thai enterprise, Proceedings of International Conference on Computers and 
Industrial Engineering, CIE 2019, Beihang UniversityBeijing, China. 

Wanitwattanakosol, J., Noamna, S.,Action Research Framework in Lean Information 
Technology, 2018 International Conference on System Science and Engineering, 
ICSSE 2018, New Taipei, Taiwan. 

Noamna, S., Application for Mobile Devices to Increase Efficiency of Longan Production: 
Journal of Advanced Science Letters, Volume 23, Number 6 (June 2017), 5222–5225. 

 
อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ  
Daungcharone, K., Panjaburee, P., & Thongkoo, K. (2019). Implementation of mobile game-

transformed lecture-   based approach to promoting C programming language 
learning. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 14(2) , 236-254. 
(SCOPUS, Q1) 

Thongkoo, K. , Panjaburee, P. , & Daungcharone, K.  (2019) .  Integrating inquiry learning and 
knowledge management into a flipped classroom to improve students’  web 
programming performance in higher education.  Knowledge Management & E- 
Learning, 11(3), 304–324. (SCOPUS, Q2) 

Thongkoo, K. , Panjaburee, P. , & Daungcharone, K.  (2019) .  A development of ubiquitous 
learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach. 
International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13(2), 129-151. (SCOPUS, 
Q1) 

Daungcharone, K. , Panjaburee, P. , & Thongkoo, K.  ( 2019) .  A mobile game-based C 
programming language learning:  Results of university students’  achievement and 
motivations. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 13(2) , 171-
192. (SCOPUS, Q1) 



127 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                       21 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู ้ 15 หน่วยกิต 
Learner Person 
001101 ม.อ. 101   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                     3 (3-0-6) 
 ENGL 101 Fundamental English 1  
001102 ม.อ. 102   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                     3 (3-0-6) 
 ENGL 102 Fundamental English 2  
001201 ม.อ. 201   การอานเชิงวิเคราะหและ                        3 (3-0-6)  
                          การเขียนอยางมีประสิทธิผล 
 ENGL 201 Critical Reading and  
                           Effective Writing  
001229 ม.อ. 229   ภาษาอังกฤษส าหรับศลิปะสื่อ                   3 (3-0-6) 
 ENGL 229 English for Media Arts  
เลือก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 
204100 ว.คพ.100 เทคโนโลยสีารสนเทศและ                        3 (3-0-6) 
                         ชีวิตสมัยใหม่  
 CS 100   Information Technology  
                         and Modern Life 
953111 ศท.วว.111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน                     3 (3-0-6) 
 SE 111    Software for Everyday Life 
  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30        หน่วยกิต  
    วิชาบังคับ                                           21        หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
      เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
                                                                          3 หนวยกิต                             
Innovative Co-creator 
เลือก 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาตอไปนี้ 
011151 ม.ปร.151 การใช้เหตผุล                                 3 (3-0-6) 
 PHIL 151 Reasoning 
013110 ม.จว.110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน                     3 (3-0-6) 
 PSY 110 Psychology and Daily Life 
159100 ส.สม.100 โลกสมยัใหม่ในชีวิตประจ าวัน                    3 (3-0-6) 
 SA 100   Modern World in Everyday Life 
571111 พย.ศท.   การคิดเชิงวิพากษ์และ                             3 (3-0-6) 
                        การคิดสร้างสรรค์   
 NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking  
703103 บธ.กจ.103 การเป็นผู้ประกอบการและ                      3 (3-0-6) 
                           ธุรกิจเบื้องต้น  
 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and 
                            Business 
1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็น             3       หน่วยกิต  
     พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
Active Citizen 
140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง                         3 (3-0-6) 
 PG 104 Citizenship 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหมือนเดมิ 

      
เหมือนเดมิ 

เหมือนเดมิ 
 
 
 
 
ม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
วิชาเลือก                                                   9 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาจากทัง้ 2 กลุ่มเพ่ิมเติมอีก 9 หน่วยกิต  
1.4 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้  
Learner Person 
057122 ศ.ล.122 ว่ายน้ าเพื่อชีวิตและ                     1 (1-0-2) 
            การออกก าลังกาย 
 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 
057127 ศ.ล.127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและ                1 (1-0-2) 
            การออกก าลังกาย  
 EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 
011269 ม.ปร.269  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง          3 (3-0-6) 
 PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy 
571113 พย.ศท.113 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น     3 (3-0-6) 
 NGGE 113 Maintaining the Equilibrium  
            in Adolescent Life 
702101 บธ.กง.101 การเงินในชีวิตประจ าวัน          3 (3-0-6) 
 FINA 101 Finance for Daily Life 
1.5 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง Active 
Citizen 
159151 ส.สม.151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา           3 (3-0-6) 
 SA 151 Lanna Society and Culture 
154104 ส.ภม. การอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม                     3 (3-0-6) 
 GEO 104  Environmental Conservation 

วิชาเลือก                                               9            หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกเลิก  
 
 
 

 
 
     เหมือนเดิม  

 
 
 

 

เหมือนเดมิ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศึกษา                        1 (1-0-3) 
 SC 192 Doi Suthep Study 
951100 ศท.อ.100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน          3 (3-0-6) 
 ANI 100 Modern Life and Animation 

 
      เหมือนเดิม  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน                                             38 หน่วยกิต 
208263 ว.สถ. 263 สถิติเบื้องต้น                              3(3-0-6) 
 STAT 263 Elementary Statistics  
หรือ  
208262 ว.สถ.262 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และ 
                        และเทคโนโลยี                                       3(3-0-6) 
 
 
206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                               3(3-0-6) 
 MATH 171 General Mathematics 1 
หรือ 
954248 ศท.สป. 248 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         3(2-2-5) 
            INX 248 Information and Communication   
                        Technology 
954100 ศท.สป. 100 ระบบสารสนเทศเพือ่                            3(3-0-6) 
                            การบริหารและจัดการองค์กร  
 INX 100 Information System for      
                        Organization Management 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน                                             33 หน่วยกิต 
208262 ว.สถ.262 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และ 
                        และเทคโนโลยี                                 3(3-0-6) 
            STAT 262 Elementary Statistics for Science and 
                           Technology  
หรือ  
954241  ศท.สป.241 ค านวณศิลป์                                  3(2-2-5) 
            INX 241    Art of Computing 
ตัดออก  
 
   
         
         
 
        เหมือนเดิม  
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชามีความทันสมัย เน้นพื้นฐานการ
เขียนโปรแกรมเพื่อค านวณวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทางธุรกิจ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
954142 ศท.สป. 142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์               3(2-2-5) 
                            พื้นฐานส าหรับการบริหารจัดการสมยัใหม ่
 INX 142  Fundamental Computer  
                       Programming for Modern Management 
954143 ศท.สป. 143 การจัดการข้อมลู                                 3(2-2-5) 
            INX 143     Data Management 
954170 ศท.สป. 170 พื้นฐานการสร้างแบบจ าลอง                   3(3-0-6) 
                            กระบวนการธุรกิจ  
 INX 170     Elementary Business Process  
                            Modeling  
954230 ศท.สป. 230 การติดตามทางการเงิน                          3(3-0-6) 
                            ในธุรกิจดิจิทัล                 
 INX 230      Financial Tracking in Digital Business 
954231 ศท.สป. 231 ระบบงานการจดัการทุนมนุษย ์                3(3-0-6) 
                            ในธุรกิจดิจิทัล  
 INX 231      Human Capital Management  
                             in Digital Business  
954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่าย                    3(3-0-6) 
                            ส าหรับตลาดดิจิทัล  
 INX 374     Sales and Distribution for Digital Market  
954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ           3(2-2-5) 
 INX 490 Informatics Research Methodology 
 

        
 
 
 
 
        
 
  
 
 
       เหมือนเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
       
     ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคบั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
955102 ศท.ศท. 102 การรู้ดิจิทัล                      2(1-2-3) 
 ATGE 102 Digital Literacy 
955103 ศท.ศท. 103 แนวคิดตรรกะการเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) 
 ATGE 103 Programming Logical Thinking  
955104 ศท.ศท. 104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น           2(2-0-4) 
 ATGE 104 Introduction to Digital Business  
955105 ศท.ศท. 105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล  2(2-0-4) 
 ATGE 105 Fundamental Design in Digital Arts 

 
 
       ยกเลิก  
 
 
 
 
 
 
954140 ศท.สป. 140 พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 
 INX 140 Information Technology Literacy 
 
 
 
954244 ศท.สป. 244 การออกแบบและวิเคราะห์          3(3-0-6) 
                           ระบบส าหรับการบริหารจดัการสมัยใหม ่
 INX 244    System Analysis and Design  
954246 ศท.สป. 246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
                            ขั้นสูงส าหรับการบริหารจดัการสมัยใหม ่  
 INX 246     Advanced Computer Programming  
                            for Modern Management 
 
 

-กระบวนวิชามีจ านวนหน่วยกิตนอ้ยและ
ซ้ าซ้อนกับวิชาเดิมที่มีอยู่แล้ว (ปรบัรวมเนื้อหา
เข้าใน 954142) 
-กระบวนวิชามีจ านวนหน่วยกิตนอ้ยและ
ซ้ าซ้อนกับวิชาเดิมที่มีอยู่แล้ว (ปรบัรวมเนื้อหา
เข้าใน 954100) 
-กระบวนวิชามีจ านวนหน่วยกิตนอ้ยและไม่มี
ความจ าเป็นต่อวิชาในระดับถัดไป 
 
-เพิ่มกระบวนวิชา 954140 เนื่องจากกลุ่มวิชา
แกนมีจ านวนหน่วยกิตน้อยเกินไปซึ่งไม่
เพียงพอกับวิชาในระดับถัดไป และเพื่อเพิ่ม
พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีาสนเทศให้เพียงพอต่อ
วิชาระดับถัดไป 
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
 
-เพื่อเพ่ิมทักษะในการเขียนโปรแกรมของ
นักศึกษาให้มากขึ้น สอดคล้องกับยุคนิวนอร์
มอล ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการ
เขียนโปรแกรม 
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2.2 วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                     42 หน่วยกิต 
954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ                      3(2-2-5) 
 INX 240     Web Programming 
954244 ศท.สป. 244 การออกแบบและวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
                           ระบบส าหรับการบริหารจดัการสมัยใหม ่
 INX 244    System Analysis and Design  
                           for Modern Management  
954310 ศท.สป. 310 ระบบสารสนเทศเพือ่การวาง                   3(3-0-6) 
                             แผนทรัพยากรองค์กร  
 INX 310       Information Systems  
                             for Enterprise Resource Planning  
954340 ศท.สป. 340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กร                 3(2-2-5) 
                             และการประยุกต ์  
 INX 340      Enterprise Database Design and  
                            Applications   
954346 ศท.สป. 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                  3(2-2-5) 
                            ส าหรับงานภาคธุรกิจ  
 INX 346     Application Development for 
                            Business Sector  
 
 

แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
2.2 วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                     39 หน่วยกิต 
      
 
    ยกเลิก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     เหมือนเดิม 
      
    
 
 
 
 
 

 
 
 
-ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
-ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน 
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954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์           3(2-2-5) 
 INX 347      E-Commerce 
954365 ศท.สป. 365 ระบบการจดัการความรู ้           3(3-0-6) 
 INX 365      Knowledge Management System  
954370 ศท.สป. 370 การวิเคราะห์และออกแบบ         3(3-0-6) 
                            ระบบงานการจัดการวัสด ุ  
            INX 370     Analysis and Design in Materials  
                            Management Module 
954381 ศท.สป. 381 การเตรยีมความพรอ้มส าหรบั      3(3-0-6) 
                            การเรียนรูร้่วมกับการท างาน   
            INX 381     Preparation for Work Integrated  
                            Learning  
954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจทิัล           3(3-0-6) 
            INX 430     Digital Business Ecosystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 
 
 
 
     
 
 
     เหมือนเดิม 
 
 
 
 
ยกเลิก 
 
 
954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัด                3(3-0-6) 
                             การห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าสมัพันธ์ 

           INX 416     Information Systems for Supply Chain  
                             and Customer Relationship Management 
954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่าย                3(3-0-6) 
                            ส าหรับตลาดดิจิทัล  
 INX 374     Sales and Distribution for  
                            Digital Market  

-ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอกเลือก เนื่องจาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเปน็พ้ืนฐานใน
การท าธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน  
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954484 ศท.สป. 484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1                         6 
 INX 484 Work Integrated Learning 1  
954485 ศท.สป. 485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2                         6 
 INX 485 Work Integrated Learning 2 

954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ          3(2-2-5) 
 INX 490 Informatics Research Methodology 
   
     เหมือนเดิม 
 
 

-ย้ายมาจากกลุ่มวิชาแกน  
 

 
2.2 วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                     42 หน่วยกิต 
954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ                      3(2-2-5) 
 INX 240     Web Programming 
954244 ศท.สป. 244 การออกแบบและวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
                           ระบบส าหรับการบริหารจดัการสมัยใหม ่
 INX 244    System Analysis and Design  
                           for Modern Management  
954310 ศท.สป. 310 ระบบสารสนเทศเพือ่การวาง                   3(3-0-6) 
                            แผนทรัพยากรองค์กร  
 INX 310      Information Systems  
                            for Enterprise Resource Planning  
954340 ศท.สป. 340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กร                 3(2-2-5) 
                            และการประยุกต ์  
 INX 340     Enterprise Database Design and  
                           Applications   

แผนการค้นคว้าอิสระ 
2.2 วิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                     33 หน่วยกิต 
ยกเลิก 
 
ยกเลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
     เหมือนเดิม 
      
    

 
 
 
-ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
-ย้ายไปกลุ่มวิชาแกน 
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954346 ศท.สป. 346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์       3(2-2-5) 
            ส าหรับงานภาคธุรกิจ  
 INX 346 Application Development for 
            Business Sector  
954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์           3(2-2-5) 
 INX 347 E-Commerce 
954365 ศท.สป. 365 ระบบการจดัการความรู ้           3(3-0-6) 
 INX 365 Knowledge Management System 
954370 ศท.สป. 370 การวิเคราะห์และออกแบบ         3(3-0-6) 
            ระบบงานการจัดการวัสดุ  
            INX 370 Analysis and Design in Materials  
            Management Module 
954381 ศท.สป. 381 การเตรยีมความพรอ้มส าหรบั      3(3-0-6) 
            การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน   
            INX 381 Preparation for Work Integrated  
            Learning  
954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจทิัล           3(3-0-6) 
            INX 430 Digital Business Ecosystem 
 
 
 
 
 

เหมือนเดิม  
 
 
 
ยกเลิก 
 
 
 
     
 
    เหมือนเดิม 
      
     
 
 
 
ยกเลิก 

   
 
954374 ศท.สป. 374 การขายและการจัดจ าหน่าย                3(3-0-6) 
                            ส าหรับตลาดดิจิทัล  
 INX 374     Sales and Distribution for Digital Market  
 

 
 
 
 
-ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายไปกลุม่วิชาเอกเลือก (เนื้อหามีความ
ซับซ้อน เหมาะส าหรับนักศึกษาทีส่นใจด้านนี้
โดยเฉพาะ) 
 
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาแกน 
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954484 ศท.สป. 484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1   6 
 INX 484 Work Integrated Learning 1  
954485 ศท.สป. 485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2   6 
 INX 485 Work Integrated Learning 2 

 

954490 ศท.สป. 490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ          3(2-2-5) 
 INX 490     Informatics Research Methodology 
954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัด       3(3-0-6) 
                             การห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าสมัพันธ์ 
 INX 416       Information Systems for  
                              Supply Chain and Customer Relationship 
                              Management 
 
    ยกเลิก 
      
 
954389 ศท.สป. 389 การฝึกงาน                                   3(0-18-0) 
 INX 389     Job Training 
954499 ศท.สป. 499 การค้นคว้าแบบอิสระ                 3(0-18-0) 
 INX 499     Independent Study 

- ย้ายมาจากลุ่มวิชาแกน 
 
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอกเลือก เนื่องจาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเปน็พ้ืนฐานใน
การท าธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 
 
- เพิ่มผ่านการค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาศให้นักศึกษาสามารถค้นหาตัวเองมากขึ้น 
และเหมาะกับนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมใน
การเข้าไปท างานในบริษัทจริงเพื่อเรียนรู้
ร่วมกับการท างาน 
-ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างาน
ผ่านการฝึกงานระยะสั้น 
-ให้นักศึกษาสามารถค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ 
และสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้ความรู้ทั้งหมดที่
ได้เรียนมา 
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2.2.2 วิชาเอกเลือก               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
954316 ศท.สป. 316 เทคโนโลยโีปรแกรมประยุกต์                   3(3-0-6) 
                            ในห่วงโซ่อุปทาน  
            INX 316     Technology Application  
                            in Supply Chain 
954416 ศท.สป. 416 ระบบสารสนเทศเพือ่                            3(3-0-6) 
                            การจัดการห่วงโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์ 
 INX 416      Information Systems for  
                             Supply Chain and Customer 
                  Relationship Management 
954442 ศท.สป. 442 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ                   3(3-0-6) 
 INX 442     Cloud Computing  
954443 ศท.สป. 443 มัลติมเีดียส าหรับธุรกิจดิจิทัล                   3(2-2-5) 
 INX 443     Multimedia for Digital Business 
954445 ศท.สป. 445 ระบบสารสนเทศสุขภาพ                        3(2-2-5) 
 INX 445 Healthcare Information Systems 
954447 ศท.สป. 447 บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย                           3(2-2-5) 
 INX 447     Client -Side Scripting  
954448 ศท.สป. 448 เว็บเซอร์วิสส าหรับระบบขององค์กร          3(2-2-5) 
 INX 448      Web Service for Enterprise Systems 

แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
2.2.2 วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกเรยีน
กระบวนวิชาคละกลุ่มได้  
 
    เหมือนเดิม 
 
 
ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เหมือนเดิม 
 
 
 
 

 
 
- ให้นักศึกษาได้มีโอกาศค้นหาสินที่ตัวเองสนใจ 
และเตรียมความรู้พื้นฐานให้พร้อมก่อนเข้าสู่
การเรยีนรู้ร่วมกับการท างาน ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของหลักสูตรปรับปรุงฉบับน้ี 
 
- ย้ายไปกลุม่วิชาเอกบังคับ 
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954449 ศท.สป. 449 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                  3(2-2-5) 
                             แบบเร่งด่วน  
 INX 449      Rapid Application Development 
954471 ศท.สป.471   การท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ                      3(2-2-5) 
 INX 471      Business Data Mining  
954472 ศท.สป.472   การแสดงข้อมูลธรุกจิ                      3(2-2-5) 
 INX 472      Business Data Visualization 
954473 ศท.สป.473  การก าหนดค่าระบบจัดการ                     3(2-2-5) 
                            และวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร  
 INX 473     Enterprise Resource Planning  
                            Configuration 
954474 ศท.สป.474 การรวบรวมข้อมูลดจิทิัล                     3(3-0-6)
 INX 474     Digital Data Gathering 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      เหมือนเดิม       
 
 
 
 
 
 
954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ                  3(2-2-5) 
 INX 240     Web Programming 
954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์                  3(2-2-5) 
 INX 347      E-Commerce 
 
954344 ศท.สป. 344 ความปลอดภยัส าหรบั                      3(3-0-6) 
                            เครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐาน  
                            ข้อมูลส าหรับองค์กร 
 INX 344 Computer Networks and Database Security   
                        for Organization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอกบังคับ ส าหรับ นศ. ท่ี
สนใจกลุ่มอตุสาหกรรมการพัฒนาเว็บไซต ์
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอกบังคับ ส าหรับ นศ. ท่ี
สนใจกลุ่มอตุสาหกรรมการขายสนิค้าใน
รูปแบบออนไลน ์
- เพิ่ม ส าหรับ นศ. ที่สนใจกลุ่มบรกิารทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลุ่มวชิาการจัดการสมัยใหม ่
954410 ศท.สป. 410 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี                      3(3-0-6) 
                            สารสนเทศในการปฏิรูปแบบลีน  
 INX 410     Information Technology  
                           Application in Lean Transformation 
954411 ศท.สป. 411 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ                   3(3-0-6) 
                            ในการพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับธุรกิจ 
 INX 411     Using Information Technology  
                            to Develop Key Performance Indicators  
                            for Business  
954412 ศท.สป. 412 แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ  3(3-0-6) 
 INX 412       Industrial Excellence Model 
954413 ศท.สป. 413  การตัดสินใจในการลงทุน                      3(3-0-6) 
                             เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการองค์กร  
 INX 413      Decision Making in Information  
                             Technology Investment and  
                             Organizational Management 

954440 ศท.สป. 440 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์              3(2-2-5) 
                            แบบเว็บศูนย์รวม  
 INX 440     Enterprise Portal Application  
                            Development 
954444 ศท.สป. 444 การเขียนโปรแกรมออีาร์พี                  3(2-2-5) 
 INX 444     ERP Programming 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่ม ส าหรับ นศ. ที่สนใจกลุ่มอุตสาหกรรม
การพัฒนาเว็บไซต ์
 
 
- เพิ่ม ส าหรับ นศ. ที่สนใจกลุ่มการจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กร 
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954414 ศท.สป. 414  การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้น               3(3-0-6) 
                             ในกิจกรรมโลจสิติกส ์  
 INX 414      Preliminary Simulations on  
                             Logistics Activities 
954415 ศท.สป. 415 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อ                   3(3-0-6) 
                            การแก้ปัญหาทางธุรกิจ  
 INX 415      Introduction to Quantitative  
                             Business Problems Analysis 
954417 ศท.สป. 417 ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา      3(3-0-6) 
            INX 417      Information System for Maintenance 
954422  ศท.สป. 422 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหาร     3(3-0-6) 
                             ผู้จัดหาปจัจัยการผลติสัมพันธ์ในธุรกิจ 
                             ท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์     
             INX     422 Customer Relationship Management 
                             And Supplier Relantionship Management 
                             In E- Tourism   
954423 ศท.สป. 423 นวัตกรรมบริการเพือ่เพิ่ม                       3(3-0-6) 
                             ความสามารถในการแข่งขัน   
 INX 423      Service Innovation for Competitiveness 
954424 ศท.สป. 424 ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน    3(3-0-6)         
 INX 424     Introduction to E-Tourism business  
954426 ศท.สป. 426 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
 INX 426     Introduction to E-Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เหมือนเดิม 
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954433 ศท.สป. 433 การบริการและการด าเนินงาน                 3(3-0-6) 
                            ในธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์ 
            INX 433     Service and Operation in E-Tourism 
954462 ศท.สป. 462 วิศวกรรมความรู้และการประยุกต์ใช้          3(3-0-6) 
                             เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 INX 462       Knowledge Engineering and Information   
                   Technology Application 
954464 ศท.สป. 464   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ                 3(3-0-6) 
                              การจัดการบุคลากรความรู้   
            INX 464       Information Technology for  
                  Knowledge Worker Management 
954466 ศท.สป. 466 จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน ์           3(3-0-6) 
 INX 466      Online Business and Service Psychology 
954467 ศท.สป. 467 การพฒันางานวิจัยส าหรับแรงงาน             3(2-2-5) 
                            ในยุคดิจิทัล 
 INX 467     Research Development for  Workforce in  
                            a Digital Age 
954468 ศท.สป. 468 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุน               3(3-0-6) 
                            ทางปัญญา  
 INX 468     Introduction to Intellectual Capital  
                            Management 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เหมือนเดิม  
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954477 ศท.สป. 477 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัระบบการผลิต  3(3-0-6) 
 INX 477      Information Technology for Production  
                             System 
954491 ศท.สป. 491 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการ              3(3-0-6) 
                            สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
            INX 491     Selected Topics in Modern  
                            Management and Information Technology 
954494 ศท.สป. 494 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้                   3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 1   
 INX 494     Selected Topics in Work Integrated Learning 1 
954495 ศท.สป. 495 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้                    3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 2   
 INX 495     Selected Topics in Work Integrated Learning 2 
954496 ศท.สป. 496 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้                    3(3-0-6) 
                             ร่วมกับการท างาน 3   
 INX 496     Selected Topics in Work Integrated Learning 3  
954497 ศท.สป. 497 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้                    3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 4  
 INX 497     Selected Topics in Work Integrated Learning 4 
 

 
        
 
 
 
       
 
 
  
        เหมือนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจทิัล                  3(3-0-6) 
            INX 430     Digital Business Ecosystem 
954321 ศท.สป. 321 การด าเนินงานและการบริการ             3(3-0-6) 
                            ส าหรับการบริการอเิล็กทรอนิกส ์  
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 INX 321     Operations and Service for E-Service 
954322 ศท.สป.  322 เทคโนโลยีการบริหารศูนย์                 3(3-0-6) 
                             บริการขององค์กร  
 INX 322      Technology in Call Center Management 
954421 ศท.สป. 421 อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ       3(3-0-6) 
                            ด าเนินธุรกิจ  
            INX 421     Mobile Device in Business Operation 
954324  ศท.สป. 324 เทคโนโลยสีารสนเทศและ                  3(3-0-6) 
                            การสื่อสารส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว  
                 อิเล็กทรอนิกส์ 
            INX 324     Information and Communication  
                            Technology for E-Tourism 
954326 ศท.สป. 326 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั               3(3-0-6) 
                             การจัดงานกิจกรรม  
            INX 326       Information Technology in Event  
                              Management 
954371 ศท.สป. 371   การวิเคราะห์และออกแบบ               3(3-0-6) 
                              ระบบงานการวางแผนการผลติ  
 INX 371       Analysis and Design in Production   
                              Planning Module 
954375 ศท.สป. 375   การวิเคราะห์และออกแบบ              3(3-0-6) 
                              ระบบงานสินทรัพย์องค์กรและการบริการลูกค้า 
 

 
- ย้ายมาจากกลุม่วิชาเอกบังคับ ส าหรับ นศ. ท่ี
สนใจกลุ่มอตุสาหกรรมการท าธุรกจิในยุค
ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
  
      เพิ่มกระบวนวิชาส าหรับนักศกึษาที่สนใจ  
      กลุ่มบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
     เพิ่ม ส าหรับ นศ. ที่สนใจกลุม่การจัดการ 
     ทรัพยากรภายในองค์กร 
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            INX 375     Analysis and Design in  
                            Enterprise Asset and Customer Service 
954461 ศท.สป. 461 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั       3(3-0-6) 
                             การสร้างสรรค์ความรู ้  
 INX 461       Information Technology for  
                             Knowledge Creation 
954463 ศท.สป. 463  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ       3(3-0-6) 
                             องค์การแห่งการเรียนรู ้  
 INX 463      Information Technology for  
                             Learning Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
     เพิ่ม ส าหรับ นศ. ที่สนใจกลุม่การจัดการ 
     องค์ความรู้ภายในองค์กร 
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แผนการค้นคว้าอิสระ 
2.2.2 วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนกระบวน
วิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนกระบวน
วิชาคละกลุม่ได้  
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
954240 ศท.สป. 240 การเขียนโปรแกรมเว็บ                  3(2-2-5) 
 INX 240     Web Programming 
954316 ศท.สป. 316 เทคโนโลยโีปรแกรมประยุกต์               3(2-2-5) 
                            ในห่วงโซ่อุปทาน  
            INX 316     Technology Application  
                             in Supply Chain 
954344 ศท.สป. 344 ความปลอดภยัส าหรบั                      3(2-2-5) 
                            เครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐาน  
                            ข้อมูลส าหรับองค์กร 
             INX 344      Computer Networks and Database  
                             Security for Organization 
954347 ศท.สป. 347 พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์                  3(2-2-5) 
 INX 347      E-Commerce 
954440 ศท.สป. 440 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์              3(2-2-5) 
                            แบบเว็บศูนย์รวม  
 INX 440     Enterprise Portal Application  
                            Development 

- ให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ 
และสามารถสร้างความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน
ที่ นศ. สนใจได ้
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954442 ศท.สป. 442 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ               3(3-0-6) 
 INX 442     Cloud Computing  
954443 ศท.สป. 443 มัลติมเีดียส าหรับธุรกิจดิจิทัล               3(2-2-5) 
 INX 443     Multimedia for Digital Business 
954444 ศท.สป. 444 การเขียนโปรแกรมออีาร์พี                  3(2-2-5) 
 INX 444     ERP Programming 
954445 ศท.สป. 445 ระบบสารสนเทศสุขภาพ                    3(2-2-5) 
 INX 445 Healthcare Information Systems 
954447 ศท.สป. 447 บทค าสั่งบนฝั่งลูกข่าย                       3(2-2-5) 
 INX 447     Client -Side Scripting  
954448 ศท.สป. 448 เว็บเซอร์วิสส าหรับระบบขององค์กร      3(2-2-5) 
 INX 448      Web Service for Enterprise Systems 
954449 ศท.สป. 449 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์              3(2-2-5) 
                             แบบเร่งด่วน  
 INX 449      Rapid Application Development 
954471 ศท.สป.471   การท าเหมืองข้อมูลธุรกิจ                  3(2-2-5) 
 INX 471      Business Data Mining  
954472 ศท.สป.472   การแสดงข้อมูลธรุกจิ                  3(2-2-5) 
 INX 472      Business Data Visualization 
954473 ศท.สป.473  การก าหนดค่าระบบจัดการ                 3(2-2-5) 
                            และวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร  
 INX 473     Enterprise Resource Planning  
                            Configuration 
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954474 ศท.สป.474 การรวบรวมข้อมูลดจิทิัล                  3(3-0-6)
 INX 474     Digital Data Gathering 
กลุ่มวิชาการจดัการสมัยใหม่  
954321 ศท.สป. 321 การด าเนินงานและการบริการ             3(3-0-6) 
                            ส าหรับการบริการอเิล็กทรอนิกส ์  
 INX 321     Operations and Service for E-Service 
954322 ศท.สป.  322 เทคโนโลยีการบริหารศูนย์                 3(3-0-6) 
                             บริการขององค์กร  
 INX 322      Technology in Call Center Management 
954324  ศท.สป. 324 เทคโนโลยสีารสนเทศและ                  3(3-0-6) 
                            การสื่อสารส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว  
                 อิเล็กทรอนิกส์ 
            INX 324     Information and Communication  
                            Technology for E-Tourism 
954326 ศท.สป. 326 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั               3(3-0-6) 
                             การจัดงานกิจกรรม  
            INX 326       Information Technology in Event  
                              Management 
954371 ศท.สป. 371  การวิเคราะห์และออกแบบ                3(3-0-6) 
                              ระบบงานการวางแผนการผลติ  
 INX 371       Analysis and Design in Production   
                              Planning Module 
 



151 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
954375 ศท.สป. 375 การวิเคราะห์และออกแบบ                3(3-0-6) 
                            ระบบงานสินทรัพย์องค์กรและการบริการลกูค้า 
            INX 375      Analysis and Design in  
                             Enterprise Asset and Customer Service 
954410 ศท.สป. 410 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี                  3(3-0-6) 
                            สารสนเทศในการปฏิรูปแบบลีน  
  INX 410     Information Technology  
                            Application in Lean Transformation 
954411 ศท.สป. 411 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ                3(3-0-6) 
                            ในการพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับธุรกิจ 
  INX 411     Using Information Technology  
                            to Develop Key Performance Indicators  
                            for Business  
954412 ศท.สป. 412 แบบจ าลององค์กรอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ   
                                                                             3(3-0-6) 
  INX 412       Industrial Excellence Model 
954413 ศท.สป. 413  การตัดสินใจในการลงทุน                  3(3-0-6) 
                             เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการองค์กร  
 INX 413      Decision Making in Information  
                             Technology Investment and  
                             Organizational Management 
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954414 ศท.สป. 414  การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้น           3(3-0-6) 
                             ในกิจกรรมโลจสิติกส ์  
 INX 414      Preliminary Simulations on  
                             Logistics Activities 
954415 ศท.สป. 415 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อ               3(3-0-6) 
                            การแก้ปัญหาทางธุรกิจ  
 INX 415      Introduction to Quantitative  
                             Business Problems Analysis 
954417 ศท.สป. 417 ระบบสารสนเทศส าหรับการบ ารุงรักษา  3(3-0-6) 
            INX 417      Information System for Maintenance 
954421 ศท.สป. 421 อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการด าเนินธุรกิจ       3(3-0-6) 
                            ด าเนินธุรกิจ  
            INX 421     Mobile Device in Business Operation 
954422 ศท.สป. 422   การบริหารลูกค้าสมัพันธ์และ             3(3-0-6) 
                              การบริหารผู้จดัหาปัจจยัการผลติสมัพันธ์ในธุรกิจ 
                              ท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์
 INX 422       Customer Relationship Management  
                               and Supplier Relationship Management  
                               in E-Tourism 
954423 ศท.สป. 423 นวัตกรรมบริการเพือ่เพิ่ม                   3(3-0-6) 
                             ความสามารถในการแข่งขัน   
 INX 423      Service Innovation for Competitiveness 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
954424 ศท.สป. 424 ธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     
                                                                             3(3-0-6)         
 INX 424     Introduction to E-Tourism business  
954426 ศท.สป. 426 การบริการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
 INX 426     Introduction to E-Service 
954430 ศท.สป. 430 ระบบนิเวศธุรกิจดิจทิัล                  3(3-0-6) 
            INX 430     Digital Business Ecosystem 
954433 ศท.สป. 433 การบริการและการด าเนินงาน             3(3-0-6) 
                            ในธุรกิจการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส ์ 
            INX 433     Service and Operation in E-Tourism 
954461 ศท.สป. 461 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั               3(3-0-6) 
                            การสร้างสรรค์ความรู ้  
 INX 461      Information Technology for  
                             Knowledge Creation 
954462 ศท.สป. 462 วิศวกรรมความรู้และการประยุกต์ใช้      3(3-0-6) 
                             เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 INX 462       Knowledge Engineering and Information   
                   Technology Application 
954463 ศท.สป. 463   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ            3(3-0-6) 
                             องค์การแห่งการเรียนรู ้  
 INX 463      Information Technology for  
                             Learning Organization 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
954464 ศท.สป. 464   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ             3(3-0-6) 
                              การจัดการบุคลากรความรู้   
            INX 464       Information Technology for  
                  Knowledge Worker Management 
954466 ศท.สป. 466  จิตวิทยาธุรกิจและบริการออนไลน ์      3(3-0-6) 
 INX 466      Online Business and Service Psychology 
954467 ศท.สป. 467  การพัฒนางานวิจัยส าหรับแรงงาน       3(2-2-5) 
                             ในยุคดิจิทัล 
 INX 467     Research Development for  Workforce in  
                            a Digital Age 
954468 ศท.สป. 468 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการทุน           3(3-0-6) 
                            ทางปัญญา  
 INX 468     Introduction to Intellectual Capital  
                            Management 
954477 ศท.สป. 477 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัระบบการผลิต   
                                                                             3(3-0-6) 
 INX 477      Information Technology for Production  
954491 ศท.สป. 491 หัวข้อเลือกสรรในด้านการจัดการ          3(3-0-6) 
                            สมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
            INX 491     Selected Topics in Modern  
                            Management and Information Technology 
954494 ศท.สป. 494 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้               3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 1   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เหตุผลในการปรับปรุง 
 INX 494     Selected Topics in Work Integrated  
                            Learning 1 
954495 ศท.สป. 495 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้               3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 2   
 INX 495     Selected Topics in Work Integrated  
                            Learning 2 
954496 ศท.สป. 496 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้               3(3-0-6) 
                             ร่วมกับการท างาน 3   
 INX 496     Selected Topics in Work Integrated 
                            Learning 3  
954497 ศท.สป. 497 หัวข้อเลือกสรรในการเรียนรู้               3(3-0-6) 
                            ร่วมกับการท างาน 4  
 INX 497     Selected Topics in Work Integrated    
                            Learning 4 

2.3 วิชาโท (ถ้ามี)                       ไม่น้อยกว่า                   15 หน่วยกิต  
นักศึกษาท่ีประสงค์จะเรยีนวิชาโท อาจเลือกเรยีนวิชาโทในสาขาใดกไ็ด้ที่เปดิ
สอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะท าใหม้ีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเพิ่มขึ้น
อีก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 

 
       
      เหมือนเดิม  

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                122   หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า            126   หน่วยกิต   
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5. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 
ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1   หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
001101 ม.อ.      101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3  001101 ม.อ.      101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 
140104 ร.ท.      104 การเป็นพลเมือง 3  140104 ร.ท.      104 การเป็นพลเมือง 3 
206171 ว.คณ.    171 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 1 3  954100 ศท.สป.  100 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร 3 
954100 ศท.สป.  100 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองค์กร 3  954140 ศท.สป.  140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
955102 ศท.ศท.  102 การรู้ดิจิทัล 2  954142 ศท.สป.  142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส าหรับการ

บริหารจัดการสมัยใหม่ 
3 

955103 ศท.ศท.  103 แนวคิดตรรกะการเขียนโปรแกรม 2  …………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3 
…………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3    รวม 18 
  รวม 19      
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
001102 ม.อ.     102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3  001102 ม.อ.      102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 
208263 ว.สถ.    263 สถิติเบ้ืองต้น 3  954143 ศท.สป.  143 การจัดการข้อมูล 3 
954142 ศท.สป.  142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส าหรับการ

บริหารจัดการสมัยใหม่ 
3  954170 ศท.สป.  170 พื้นฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 3 

954143 ศท.สป.  143 การจัดการข้อมูล 3  954246 ศท.สป.  246 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับการ
บริหารจัดการสมัยใหม่ 

3 

954170 ศท.สป.  170 พื้นฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการธุรกิจ 3  954248 ศท.สป.  248 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 
955104 ศท.ศท.  104 ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น 2  204100 ว.คพ.   100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3 
955105 ศท.ศท.  105 พื้นฐานการออกแบบศิลปะดิจิทัล 2  หรือ 953111 ศท.วว.  111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน 3 
204100 ว.คพ.    100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3  …………………………………………… วิชาเลือกเสรี 3 
หรือ 953111 ศท.วว.   111 ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวัน 3    รวม 21 
  รวม 22      
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แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

ชั้นปีท่ี 2  ชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
001201 ม.อ.     201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 
3  001201 ม.อ.      201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี

ประสิทธิผล 
3 

954230 ศท.สป.  230 การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจิทัล 3  208262 
หรือ  
954241           

ว.สถ.    262    
 
ศท.สป.  241     

สถิติเบ้ืองต้นส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ค านวณศลิป์ 

3 
 

3 
954231 ศท.สป.  231 ระบบงานการจัดการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล 3  954230 ศท.สป.  230 การติดตามทางการเงินในธุรกิจดิจิทัล 3 
954240 ศท.สป.  240 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3  954231 ศท.สป.  231 ระบบงานการจัดการทุนมนุษย์ในธุรกิจดิจิทัล 3 
954248 ศท.สป.  248 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3  954244 ศท.สป.  244 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ 
3 

…………………………………………… กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3  954340 ศท.สป.  340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3 
  รวม 18  …………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) 3 
       รวม 21 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
001229 ม.อ.      229 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะสื่อ 3  001229 ม.อ.      229 ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะสื่อ 3 
954244 ศท.สป.  244 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบส าหรับการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ 
3  954370 ศท.สป.  370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการ

วัสดุ 
3 

954310 ศท.สป.  310 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3  954374 ศท.สป.  374 การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3 
954340 ศท.สป.  340 การออกแบบฐานข้อมูลองค์กรและการประยุกต์ 3  954416 ศท.สป.  416 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานและ

ลูกค้าสัมพันธ์ 
3 

954374 ศท.สป.  374 การขายและการจัดจ าหน่ายส าหรับตลาดดิจิทัล 3  …………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3 
  วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3  …………………………………………… วิชาเลือกเสรี 3 
  รวม 18    รวม 18 
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แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  
ชั้นปีท่ี 3  ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
954347 ศท.สป.  347 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3  954310 ศท.สป.  310 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3 
954370 ศท.สป.  370 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานการจัดการ

วัสดุ 
3  954365 ศท.สป.  365 ระบบการจัดการความรู้ 3 

954490 ศท.สป.  490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ 3  954381 ศท.สป.  381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการ
ท างาน 

3 

…………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
…………………………………………… วิชาเอกเลือก 3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
…………………………………………… วิชาเลือกเสรี 3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
  รวม 18    รวม 18 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
954346 ศท.สป.  346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3  954346 ศท.สป.  346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับงานภาคธุรกิจ 3 
954365 ศท.สป.  365 ระบบการจัดการความรู้ 3  954490 ศท.สป.  490 ระเบียบวิธีวิจัยสารสนเทศ 3 
954381 ศท.สป.  381 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ร่วมกับการ

ท างาน 
3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 

…………………………………………… วิชาเอกเลือก 3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
…………………………………………… วิชาเลือกเสรี 3  …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
  รวม 15  …………………………………………… วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (Elective courses) 3 
       รวม 18 
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แผนการศึกษาเดิม   แผนการศึกษาใหม่  

ชั้นปีท่ี 4  ชั้นปีท่ี 4 (แผนการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน) 
ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
954484 ศท.สป.  484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 6  954484 ศท.สป.  484 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 1 6 
  รวม 6    รวม 6 
ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
954485 ศท.สป.  485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 6  954485 ศท.สป.  485 การเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 2 6 
  รวม 6    รวม 6 
     ชั้นปีท่ี 4 (แผนการค้นคว้าอิสระ) 
     ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
     954389 ศท.สป.  389 การฝึกงาน 3 
     …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
       รวม 6 
     ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต 
     954499 ศท.สป.  499 การค้นคว้าแบบอิสระ 3 
     …………………………………………… วิชาเอกเลือก 3 
       รวม 6 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 
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