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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
------------------------------ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Informatics for Digital Economy 
(International Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Informatics for Digital Economy) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Informatics for Digital Economy) 
 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาที่ใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ได้แก่ Fern University in 

Hagen, Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา  
Edith Cowan University ประ เทศออส เ ต ร เ ลี ย  แล ะ  Hanoi National University of Education  
ประเทศเวียดนาม รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 และในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

- ได้รับอนุมัตหิลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 และในการประชุมครั้งที่ 4/2562  
 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ภายในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1)  นักพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
(2)  นักวิเคราะห์ข้อมูล 
(3)  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(5) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(6)  ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวศิฬาณ ีนุชิตประสิทธิช์ัย* อาจารย ์ Ph.D.    (Computer Engineering) 
M.S.     (Computer Engineering) 
วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

Michigan Technological University, USA 
Michigan Technological University, USA 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2559 
2547 
2545 

2 นางสาวกาญจนา วิริยะพันธ ์ อาจารย ์ ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2559 
 

2548 
2543 

3 นายพงศ์ศรัณย ์บุญโญปกรณ์ อาจารย ์ ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วท.ม.    (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
 

2553 
 

2547 
4 นางสาววชัรีวรรณ จิตต์สกุล อาจารย ์ ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ.    (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2560 
2549 
2545 

5 นายทองพลู หีบไธสง อาจารย ์ วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
2542 

หมายเหตุ : * หมายถึง นางสาวศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย เป็นประธานหลักสูตร
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม มีทักษะด้านข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปรับ

กระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
น าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ มีทักษะในการบริหารธุรกิจดิจิทัล มีความเป็นผู้ประกอบการ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร และมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy and 
Society) ของประเทศอย่างยั่งยืน  

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
จากสภาพการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล ประเทศจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ รายงานของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปี พ.ศ. 2560 พบว่าภาคธุรกิจมี
ความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัล ประมาณ 14 ,000 คน ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงออกแบบหลักสูตรและวางแผนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับกระบวนงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม การวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือผสานการท างานเชิง
ธุรกิจของแต่ละส่วนขององค์กร ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร ความเป็นนวัตกร 
ที่คิดและวิเคราะห์ข้อมูลดิบเป็นสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์วิธีการใหม่เพ่ือแก้ปัญหา การเคารพกฎระเบียบ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม คุณลักษณะต่าง ๆ ของบัณฑิตนี้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 
(1) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 

การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ในการจัดการและวิเคราะห์

ข้อมูล การพัฒนาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ ที่ตอบสนองกับการด าเนินงานของธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(3) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านวิทยาการสารสนเทศที่ทันสมัย
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

(4) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร

นานาชาติ) มุ่งพัฒนานักศึกษาให้สามารถสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ เป็นรูปแบบดิจิทัล 
(digital transformation) โดยจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู้และทักษะรอบด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี 



 มคอ.2 

เศรษฐกิจ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรนี้ออกแบบผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาการเขียนโปรแกรมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษากรอบและกระบวนการที่จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับทักษะของผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจ  นักศึกษาของ
หลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการ คือ 1) นักศึกษาสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น
องค์กรดิจิทัล โดยการท าโครงงานหรืองานวิจัยที่ได้รับโจทย์ปัญหาจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีความร่วมมือกับภาควิชา อีกทั้งนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษากับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้กระบวนการท างานจริง 2) นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ และสามารถ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  3) นักศึกษามีลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ ที่มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถพิจารณาปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน มีความ
เป็นผู้น า มีทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมจะรับมือและแก้ไขปัญหา และ 4) นักศึกษามีความสามารถในการน าเสนอ
ข้อมูลหรือผลงาน ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้อย่างง่าย โดยสามารถพัฒนาสื่อการน าเสนอในรูปแบบดิจิทัล  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มีภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์ โดยนักศึกษาโครงการปกติเข้ารับ 

การฝึกงาน ในปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ/

หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า หรือ 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกไฟฟ้า แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกแมคคาทรอนิกส์ แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า 
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังนี้  

TOEFL (Paper-based/ITP) ไม่ต่ ากว่า   500   คะแนน 
TOEFL (iBT)   ไม่ต่ ากว่า   62 คะแนน 
IELTS ไม่ต่ ากว่า     5.0  คะแนน 
TU-GET ไม่ต่ ากว่า     500 คะแนน 
CU-TEP ไม่ต่ ากว่า     62 คะแนน 
KMUTNB English Proficiency Test ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

4) คุณสมบัติอ่ืน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการภาควิชา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  129 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต 
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ   1 หน่วยกิต 
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ   3 หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  89 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาการสารสนเทศ  30 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาวิทยาการสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล  44 หน่วยกิต 

ก. โครงการปกติ 
- วิชาบังคับร่วม  36 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับโครงการปกติ   8 หน่วยกิต 

ข. โครงการสหกิจศึกษา 
- วิชาบังคับร่วม  36 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับโครงการสหกิจ   8 หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  15 หน่วยกิต 
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   9 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  
  ก. กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153101 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  

(English Listening and Speaking Skills) 
3(3-0-6) 

070153102 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
(English Reading Skills) 

3(3-0-6) 

070153103 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
(English Writing Skills) 

3(3-0-6) 

070153104 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 
(English Skills for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 
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ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(Environment and Energy) 
3(3-0-6) 

040503001 สถิติในชีวิตประจ าวัน 
(Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
080203906 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชีวิต 

(Economics for Individual Development) 
3(3-0-6) 

080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Economic, Political and Cultural Studies) 

3(3-0-6) 

080303104 จิตวิทยาเพ่ือการท างาน 
(Psychology for Work) 

3(3-0-6) 

080303201 การพูดเพ่ือประสิทธิผล 
(Effective Speech) 

3(3-0-6) 

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 
(Systematic and Creative Thinking) 

3(3-0-6) 

หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
ง. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 1  หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
080303503 แบดมินตัน 

(Badminton) 
1(0-2-1) 
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หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ จากกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 
จ. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
 

3(3-0-6) 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ    89 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศ  30 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153601 พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Foundation of Computer Programming) 
3(2-2-5) 

070153602 กรอบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 
(Contemporary Programming Framework) 

3(2-2-5) 

070153603 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพ้ืนฐาน 
(Fundamental Computer Infrastructure and Networking) 

3(2-2-5) 

070153604 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Cybersecurity for Digital Economy) 

3(2-2-5) 

070153605 พ้ืนฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Foundation of Big Data) 

3(2-2-5) 

070153606 การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
(User-Centered Design) 

3(2-2-5) 

070153607 เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 

3(2-2-5) 

070153608 การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) 

3(2-2-5) 

070153609 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
(Mathematics for Digital Economy I) 

3(2-2-5) 

070153610 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 2 
(Mathematics for Digital Economy II) 

3(2-2-5) 
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(2) กลุ่มวิชาวิทยาการสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 44 หน่วยกิต  
ก. วิชาบังคับร่วม     36  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 

(DevOps I) 
3(2-3-5) 

070153702 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 2 
(DevOps II) 

3(2-3-5) 

070153703 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Design and Development) 

3(2-3-5) 

070153704 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบเอจส าหรับธุรกิจ
อัจฉริยะ 
(Internet of Things and Edge Computing for Smart Business) 

3(2-3-5) 
 

 
070153705 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

(Modern Information Technology Infrastructure) 
3(2-3-5) 

070153706 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application Design) 

3(2-3-5) 

070153707 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(Introduction to Enterprise Resource Planning) 

3(3-0-6) 

070153708 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

070153709 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

3(2-2-5) 

070153710 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 
(Data Visualization) 

3(2-3-5) 

070153711 ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Skills) 

3(3-0-6) 

070153712 การบริหารจัดการโครงการดิจิทัล 
(Digital Project Management) 

3(3-0-6) 

 
ข. วิชาบังคับโครงการปกติ     8 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153713 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 1 

(Informatics for Digital Economy Project I) 
3(2-3-5) 

070153714 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 2 
(Informatics for Digital Economy Project II) 

3(2-3-5) 

070153715 การฝึกงาน 
(Training) 

2(240 ชั่วโมง) 
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ค. วิชาบังคับโครงการสหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153716 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Co-operative Education Preparation) 
2(0-4-2) 

070153717 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6(540 ชั่วโมง) 

 
(3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา    15 หน่วยกิต  
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
070153801 อัจฉริยะทางธุรกิจ 

(Business Intelligence) 
3(3-0-6) 

 
070153802 บล็อกเชนส าหรับธุรกิจอัตโนมัติ 

(Blockchain for Autonomous Business) 
3(2-2-5) 

070153803 วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอไจล์ 
(Agile Software Engineering) 

3(3-0-6) 

070153804 แพลตฟอร์มการประมวลข้อมูลสมัยใหม่ 
(Modern Data Processing Platform) 

3(2-3-5) 

070153805 การออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือน 
(Virtual Environment Design and Development) 

3(2-3-5) 

070153806 ธุรกิจดิจิทัลส าหรับสังคมผู้สูงอายุ 
(Digital Business for Aging Society) 

3(3-0-6) 

070153807 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ 
(Foundation of Management) 

3(3-0-6) 

070153808 นวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Innovation) 

3(3-0-6) 

070153809 กลยุทธ์และการตลาดธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Strategy and Marketing) 

3(3-0-6) 

070153810 กฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Laws in Digital Economy) 

3(3-0-6) 

070153811 สัมมนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Seminar in Digital Economy) 

3(1-4-4) 

070153812 สัมมนาด้านวิทยาการสารสนเทศธุรกิจ 
(Seminar in Business Informatics) 

3(1-4-4) 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน  



 มคอ.2 

3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติและสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153601 พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Foundation of Computer Programming) 
3(2-2-5) 

070153609 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
(Mathematics for Digital Economy I) 

3(2-2-5) 

070153101 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  
(English Listening and Speaking Skills) 

3(3-0-6) 

040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(Social Science and Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 
(Sports and Recreation Elective Course) 

1(0-2-1) 

                      รวม                                                   19(16-6-35) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติและสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153602 กรอบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 

(Contemporary Programming Framework) 
3(2-2-5) 

070153603 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพ้ืนฐาน 
(Fundamental Computer Infrastructure and Networking) 

3(2-2-5) 

070153610 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 2 
(Mathematics for Digital Economy II) 

3(2-2-5) 

070153102 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
(English Reading Skills) 

3(3-0-6) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

                รวม                                                 15(12-6-27) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติและสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153604 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Cybersecurity for Digital Economy) 
3(2-2-5) 

070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 
(DevOps I) 

3(2-3-5) 

070153703 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 
(Digital Media Design and Development) 

3(2-3-5) 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) 
 

070153103 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
(English Writing Skills) 

3(3-0-6) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
(Free Elective Course) 

3(3-0-6) 

             รวม                                                  18(15-8-33) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติและสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153605 พ้ืนฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Foundation of Big Data) 
3(2-2-5) 

070153606 การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
(User-Centered Design) 

3(2-2-5) 

070153702 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 2 
(DevOps II) 

3(2-3-5) 

070153704 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบเอจ
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ 
(Internet of Things and Edge Computing for Smart 
Business) 

3(2-3-5) 

070153104 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 
(English Skills for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
(Free Elective Course) 

3(3-0-6) 

                รวม                                                   18(14-10-32)    
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติและสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153607 เศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) 
3(2-2-5) 

070153608 การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) 

3(2-2-5) 

070153705 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
(Modern Information Technology Infrastructure) 

3(2-3-5) 

070153706 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application Design) 

3(2-3-5) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

                     รวม                                                18(8-10-20) 
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3.1.4.2 สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติ) 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153707 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(Introduction to Enterprise Resource Planning) 
3(3-0-6) 

070153708 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

070153709 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

3(2-2-5) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

   
                     รวม                                                 18(11-2-23) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติ) 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153715 การฝึกงาน 

(Training) 
2(240 ชั่วโมง) 

                          รวม                                        2(240 ชั่วโมง) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติ) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153710 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

(Data Visualization) 
3(2-3-5) 

070153711 ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Skills) 

3(3-0-6) 

070153712 การบริหารจัดการโครงการดิจิทัล 
(Digital Project Management) 

3(3-0-6) 

070153713 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
(Informatics for Digital Economy Project I) 

3(2-3-5) 

                รวม                                               12(10-6-22) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการปกติ) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153714 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 2 

(Informatics for Digital Economy Project II) 
3(2-3-5) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
(Free Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 9(5-3-11) 
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3.1.4.3 สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153707 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(Introduction to Enterprise Resource Planning) 
3(3-0-6) 

070153708 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) 

070153709 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

3(2-2-5) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

070153716 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Co-operative Education Preparation) 

2(0-4-2) 

080xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
(Social Science and Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

   
                     รวม                                                 20(8-6-25) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153717 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 
6(540 ชั่วโมง) 

                รวม                                               6(540 ชั่วโมง) 
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สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการสหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
070153710 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

(Data Visualization) 
3(2-3-5) 

070153711 ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Skills) 

3(3-0-6) 

070153712 การบริหารจัดการโครงการดิจิทัล 
(Digital Project Management) 

3(3-0-6) 

070153xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา  
(Specialized Field Elective Course) 

3(x-x-x) 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
(Free Elective Course) 

3(3-0-6) 

   
                   รวม                                                15(11-3-23) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  3(3-0-6) 
 (Design Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กลยุทธ์ให้เป็นนวัตกรรม การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 
การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การนิยามและตีกรอบปัญหา การระดมความคิด การสร้างต้นแบบ และ
การทดสอบ การท างานเป็นทีมและสภาวะแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์และแนวความคิด 

Design thinking for designers to develop products, services, and strategies 
to innovations; human-centered design via following processes: empathy, define, 
ideate, prototype, and test; team-working and working environment to support 
creativity and ideas. 

 
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพมนุษย์และทรัพย์สิน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บทบาท
ของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

Relationship between organisms and their environment; major pollution 
problems and effect to human health and welfare, plants, animals, and 
environment; introduction to environmental management; roles of energy in life; 
renewable energy and energy conservation.  

 
040503001 สถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 (Statistics in Everyday Life) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ความหมายของการใช้สถิติกับชีวิตประจ าวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทาง
สถิติ สถิติในสังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน 
การแพทย์ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

Overview statistics in everyday life; problem solving systems using 
statistically logical skills; the use of statistics in social science, humanity, 
government, sports, education, environment, advertisement, finance, 
epidemiology, or others. 
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070153101   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
 (English Listening and Speaking Skills) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite:  None 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ส าเนียงภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
ส าหรับภาษาอังกฤษ การเน้นเสียงพยางค์ในค า การเน้นเสียงค าในประโยค จังหวะการพูด
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษทั่วไป 
กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านวิชาการ 
กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 

English pronunciation; different English dialects; phonetics symbols for 
English language; syllable stress in word; word stress in sentence; rhythm in 
speaking English; case studies on English conversation; case studies on general 
English articles; case studies on business articles; case studies on academic 
articles; case studies on articles in information technology and digital economy. 

 
070153102   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 
 (English Reading Skills) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite:  None 

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนรูปประโยคตามกาลเวลา การวิเคราะห์
ประโยคภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นทางด้านสัทศาสตร์ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  
การอ่านสรุปความ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษทั่วไป กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษ
ด้านธุรกิจ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านวิชาการ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 

English sentence structures; English tenses; English sentence analysis; 
fundamental of phonetics; English elocution; reading for summarization; case 
studies on general English articles; case studies on business articles; case studies 
on academic articles; case studies on articles in information technology and 
digital economy. 
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070153103  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ           3(3-0-6) 
 (English Writing Skills) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite:  None 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป รูปแบบการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ รูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการ กรณีศึกษา
บทความภาษาอังกฤษทั่วไป กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ กรณีศึกษาบทความ
ภาษาอังกฤษด้านวิชาการ กรณีศึกษาบทความภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เศรษฐกิจดิจิทัล 

English essay wrting; general English writing style; business writing style; 
academic writing style; case studies on general English articles; case studies on 
business articles; case studies on academic articles; case studies on articles in 
information technology and digital economy. 

 
070153104   ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ          3(3-0-6) 
 (English Skills for Entrepreneur) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite:  None 

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ การสนทนาผ่านทาง
ข้อความภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ การน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ  
การน าเสนอความคิดต่อผู้ลงทุน การสื่อสารระยะไกลด้วยภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยภาษาอังกฤษ 

English letter writing; English e-mail writing; chat message conversation in 
English; interviewing in English; presentation in English; pitching; distant 
communication in English; ad hoc problem solving in English. 

 
070153601 พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Foundation of Computer Programming) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ประโยคค าสั่ง ชนิดของข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระท าการนิพจน์ ค าสั่งแบบ
เงื่อนไข การเลือกท าและการวนซ้ า โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การสร้าง
โปรแกรมย่อย การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล การฝึกปฏิบัติ เขียนโปรแกรม  
การประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 

Statement; data type; variable; constant value; expression operator; 
conditional statement; selection and loop; array; pointer; function; reading and 
writing files; programming practices; applications for informatics.  
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070153602 กรอบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5) 
 (Contemporary Programming Framework) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153601 พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite: 070153601 Foundation of Computer Programming 

สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ กรอบการเขียนโปรแกรมส าหรับ
การพัฒนาเว็บและระบบสารสนเทศ กรอบการเขียนโปรแกรมส าหรับการค านวณทาง
วิทยาศาสตร์ กรอบการเขียนโปรแกรมส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Integrated development environment; programming framework for web 
and information system development; programming framework for scientific 
computing; programming framework for machine learning. 

 

070153603 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 (Fundamental Computer Infrastructure and Networking) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมไคลเอ็นท์-เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ 
ลินุกซ์ การจัดการระบบไฟล์ลินุกซ์ การจัดการการเข้าถึงของระบบลินุกซ์ การจัดการกระบวนการ
และบริการของระบบลินุกซ์ การจัดการชุดซอฟต์แวร์ลินุกซ์ การจัดการเครือข่ายของลินุกซ์  

Foundation in computer network system; client-server architecture; Linux 
operating system; Linux file system; Linux access management; Linux process 
and service management; Linux software package management; Linux network 
management.  

 

070153604 ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Cybersecurity for Digital Economy) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153603 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐาน 
 Prerequisite: 070153603 Fundamental Computer Infrastructure and Networking 

จริยธรรม แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความท้าทายทางความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หลักการสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านเครือข่าย ระบบ ระบบงาน และข้อมูล การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ มุมมองด้านความมั่นคงปลอดภัยในการรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม่มาใช้ กฎหมายและข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรอบการด าเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

Ethics; cybersecurity concepts; cybersecurity challenges for digital 
economy; principles of cybersecurity architecture; cybersecurity of networks, 
systems, applications and data; incident response; security implications for 
adoption of emerging technologies; cybersecurity law and regulation; 
cybersecurity best practice; cybersecurity framework; cybersecurity standard. 
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070153605 พื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 (Foundation of Big Data) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153602 กรอบการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย 
 Prerequisite: 070153602 Contemporary Programming Framework 

โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ 
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองสารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูลและ
กรณีศึกษา พีชคณิตเชิงสัมพันธ์และพ้ืนฐานของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การประมวลผล
ข้อค าถาม การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงและความบูรณภาพของฐานข้อมูล  
การบริหารฐานข้อมูล 

Data storage structure; data engineering; concepts of database systems; 
database system architecture; information modeling; database design and case 
studies; relational algebra and concept of Structured Query Language (SQL); 
query processing; transaction management; database integrity and security; 
database management. 

 
070153606 การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 3(2-2-5) 
 (User-Centered Design) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

กระบวนการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การคิด
เชิงออกแบบ ความสามารถของมนุษย์ วิธีวิจัยผู้ใช้ เทคนิคเก่ียวกับการสร้างไอเดียการออกแบบ 
เทคนิคการสร้างต้นแบบ เทคนิคการตรวจสอบการออกแบบ 

User-centered design process; user experience design; design thinking; 
human abilities; user research methods; design ideation techniques; prototyping 
techniques; design validation techniques. 

 
070153607 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Digital Economy) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

คุณลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเป็นรูปแบบดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจและ
เทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและการตลาด กฎหมายเบื้องต้น บัญชีเบื้องต้น การเงิน
เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Characteristics of digital economy; digital transformation; information 
technology and business transformation; business and technology strategy; 
supply chain; marketing and planning; basic law; basic accounting; basic finance; 
basic economics. 
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070153608 การวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5) 
 (Data Analytics) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

กระบวนการเก็บข้อมูล หลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
การท าความสะอาดข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหารูปแบบข้อมูล และการพยากรณ์ข้อมูล  

Process of data collection; basic data mining concept; data mining 
techniques; data cleansing; data clustering; discovering patterns of data; data 
prediction. 

 
070153609 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 1 3(2-2-5) 
 (Mathematics for Digital Economy I) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการอินทิเกรท 
เชิงตัวเลข ล าดับและอนุกรม คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและการประยุกต์ 

Limit and continuity of function; differentiation and integration; sequence 
and series; discrete mathematics and applications. 

 
070153610 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 2 3(2-2-5) 
 (Mathematics for Digital Economy II) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153609 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
 Prerequisite: 070153609 Mathematics for Digital Economy I 

การวิเคราะห์เมทริกซ์และเวกเตอร์ ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ การหาค าตอบเชิง
ตัวเลข สมการเชิงเส้น สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

Matrix and vector analysis; graph theory and applications; numerical 
derivatives; linear equation; introduction to probability and statistics. 

 
070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 3(2-3-5) 
 (DevOps I) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

เครื่องมือส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง และระบบควบคุม
เวอร์ชันแบบกระจาย เทคโนโลยีโอเพนซอร์สที่ใช้การบริการควบคุมเวอร์ชัน Git GitHub  

Tools for DevOps and distributed version control system; open source 
technology using version control service; Git; GitHub. 
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070153702 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 2 3(2-3-5) 
 (DevOps II) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 
 Prerequisite: 070153701 DevOps I 

การสร้างและการติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส การอบรมเชิง
ปฏิบัติการกับทีมระดับองค์กร  

Building and deployment of an application using open source technology; 
workshop with enterprise team. 

 
070153703 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3(2-3-5) 
 (Digital Media Design and Development) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

เทคนิคส าหรับการเตรียม การผลิต และการรวมเนื้อหาของสื่อดิจิทัล การเขียนสคริปต์
ส าหรับแอปพลิเคชันสื่อดิจิทัลที่สร้างสรรค์ วิธีการผลิตแอปพลิเคชันสื่อดิจิทัลแบบโต้ตอบเริ่ม
ตั้งแต่ก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิต การออกแบบและสร้างต้นแบบส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้งาน การน าเสนอไอเดียและสื่อผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การทดสอบและการ
ประเมินคุณภาพ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการผลิตสื่อดิจิทัล  การส่งมอบและ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

Techniques for preparation, production, and combination of digital media 
content; scripting for creative digital media applications; pre-production, 
production and post-production methods in the creation of media rich 
interactive applications; user interface design and prototyping; pitching ideas and 
products; quality assurance; testing and quality evaluation; legal and ethical 
issues in the production of digital media artefacts; product delivery and launch. 
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070153704 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบเอจส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-3-5) 
 (Internet of Things and Edge Computing for Smart Business) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153701 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง 1 
 Prerequisite: 070153701 DevOps I 

เซนเซอร์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วิธีการติดตั้งแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง แพลตฟอร์มเครือข่ายส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเขียนโปรแกรมบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน  
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านโพรโตคอลส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การน าเสนอข้อมูลด้วย
ภาพบนแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ 

Sensors; Internet of Things devices; how to set up Internet of Things 
platform; Network Platform for Internet of Everything; micro-controller board 
programming; C programming; Python programming; connecting devices through 
Internet of Things protocols; visualizing data on Internet of Things platform; case 
study of smart city. 

 
070153705 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 3(2-3-5) 
 (Modern Information Technology Infrastructure) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เพ่ือการจัดการคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ แนวคิดและคุณลักษณะ
เฉพาะของการประมวลผลแบบคลาวด์ รูปแบบการให้บริการ รูปแบบการใช้งานและการวาง
ระบบแบบคลาวด์ สถาปัตยกรรมอ้างอิงของการประมวลผลแบบคลาวด์ ระบบปฏิบัติการ
คลาวด์ การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน การจัดการเครือข่ายเสมือน การปรับขนาด
บริการโดยอัตโนมัติ สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศแบบคลาวด์ ความรับผิดชอบร่วม
ภายใต้คลาวด์ แนวคิดคอนเทนเนอร์ของลินุกซ์ ระบบด็อกเกอร์ การจัดการอิมเมจของ 
ด็อกเกอร์ ระบบประสานการท างานของด็อกเกอร์ 

Linux operating system for computer cluster management; concept and 
characteristics of cloud computing; cloud service modes; deployment models 
and hosting; cloud computing reference architecture; cloud operating systems; 
virtual machine management; virtual network management; auto-scaling; cloud-
based information system architectures; shared responsibilities in cloud; Linux 
container concept; docker system; docker image management; docker 
orchestration system. 
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070153706 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน 3(2-3-5) 
 (Mobile Application Design) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

หลักการเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการเขียน
โปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของโมบายแอปพลิเคชัน  
การออกแบบกราฟิกและสื่อประสมเคลื่อนไหวส าหรับโมบายแอปพลิเคชัน เทคนิคการ
ปฏิสัมพันธ์ส าหรับผู้ใช้บนโมบายแอปพลิเคชัน การจัดการวิธีการปฏิสัมพันธ์ด้วยสัมผัสและ
ท่าทาง รูปแบบของการแจ้งเตือน การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS  
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android  

Principles of mobile programming; tool selection for mobile programming; 
user interface design of mobile application; design of graphics and animation for 
mobile application; interaction techniques for mobile application users; touch 
handling and gestures; patterns of notifications; development of iOS-based 
mobile application; development of Android-based mobile application. 

 
070153707 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(3-0-6) 
 (Introduction to Enterprise Resource Planning) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

หน้าที่ทางธุรกิจ กระบวนการธุรกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  
การขายและการตลาด ค าสั่งซื้อ การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ 
แบบจ าลองกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

Business functions; business processes; development of enterprise 
resource planning systems; marketing and sales; purchasing order; production 
and supply chain; accounting; human resources; process modeling; process 
improvement; enterprise resource planning implementation. 
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070153708 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ วิธีการในการแทนความรู้ โครงข่ายความหมาย เฟรม 
กฎ ตรรกศาสตร์ การแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการค้นหา การค้นหาแบบปราศจากข้อมูลข่าวสาร 
การค้นหาแบบอาศัยฮิวริสติก การเล่นเกมที่อาศัยการค้นหา หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้น  
การวินิจฉัยของคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตรรกศาสตร์ ระบบฐานความรู้ ระบบประมวลผลโดยใช้
กฎ ระบบผู้ เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์  การวางแผน เอเจนต์ชาญฉลาด 
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 

Definition of artificial intelligence; knowledge representation methods; 
semantic networks; frames; rules; logic; problem solving by search;  uninformed 
search; heuristic search; playing games using search; elementary logic; logical 
reasoning; knowledge-based systems; rule-based production systems; expert 
systems; machine learning; planning; Intelligent agents; computer languages for 
artificial intelligence. 

 
070153709 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 (Big Data) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153605 พื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ 
 Prerequisite: 070153605 Foundation of Big Data 

คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ การก าหนดข้อมูล 
ขนาดใหญ่  การเลือกที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ กลยุทธ์ส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 
กรณีศึกษาเมืองอัจฉริยะ 

Characteristics of big data; big data architecture; defining big data; selecting 
big data stores; big data management; big data analytics; tools and techniques 
for big data analytics; big data strategies; case study of smart city. 
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070153710 การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 3(2-3-5) 
 (Data Visualization) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

เครื่ องมือส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูล การสร้างหน้าข้อมูลสรุป  เครื่ องมือส าหรับ 
การน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ การเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือส าหรับการน าเสนอข้อมูลด้วยภาพ  

Tools for data analysis; building a dashboard; tools for data visualization; 
comparison of data visualization tools.  

 
070153711 ทักษะของความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship Skills) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

พ้ืนฐานความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม การสร้างทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม 
ความเป็นผู้น าในทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ การแก้ไข  
ข้อขัดแย้ง ทักษะส าหรับการเปิดและปิดธุรกิจ ทักษะส าคัญในการกู้วิกฤตธุรกิจ การปรับปรุง
ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม 

Foundation of leadership and teamwork; team building and performance; 
team leadership; skills in effective and professional communication; conflict 
resolution; skills for running and exiting entrepreneurs; critical skills in business 
recovery; improvement of leadership and teamwork skills. 

 
070153712 การบริหารจัดการโครงการดจิิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Project Management) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

วิธีการบริหารจัดการโครงการ วงจรชีวิตโครงการดิจิทัล การริเริ่มโครงการ การวางแผน
โครงการ การด าเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การปิดโครงการ เครื่องมือและเทคนิคใน
การบริหารโครงการดิจิทัล การบริหารลูกค้าแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลางในโครงการดิจิทัล ปัจจัย
แห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการบริหารโครงการดิจิทัล 

Project management approaches; digital project lifecycle; project initiation; 
project planning; project execution; project controlling; project closing; digital 
project management tools and techniques; user-centricity management in digital 
projects; success and failure factors of digital project management. 
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070153713 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 1 3(2-3-5) 
 (Informatics for Digital Economy Project I) 
 วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Approval of the department 

โครงงานด้านวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล การค้นคว้า และการก าหนด
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้กับงานในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาต้อง
จัดท าข้อเสนอโครงงาน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการจัดท าโครงงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์  

Informatics for digital economy project; research and define problems to 
be solved for tasks in the government, business, or industry; students must 
submit a project proposal and report the progress of the project to their project 
advisor. 

 
070153714 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 2 3(2-3-5) 
 (Informatics for Digital Economy Project II) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153713 โครงงานวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 1 
 Prerequisite: 070153713 Informatics for Digital Economy Project I 

โครงงานด้านวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาแนว
ทางการแก้ปัญหา การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ปัญหา  
การน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยนักศึกษาต้องจัดท ารายงานปริญญานิพนธ์พร้อมผ่าน
การสอบกับคณะกรรมการ  

Informatics for digital economy project; design and development of 
solutions; evaluation of the effectiveness and efficiency of solutions; 
presentation of solutions; students must submit a project report and have an 
examination with a committee. 

 
070153715 การฝึกงาน 2(240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
 วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Approval of the department 

นักศึกษาต้องฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนจ านวน 240 
ชั่วโมงข้ึนไป เพื่อศึกษากระบวนการท างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา การประเมินผลของรายวิชา
เป็นพอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U)  

Students must do an internship for at least 240 hours during a summer 
semester in an organization related to the field of study in order to learn work 
processes related to the field; course evaluation is in the form of satisfaction (S) 
or unsatisfaction (U).  
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070153716 เตรียมสหกิจศึกษา 2(0-4-2) 
 (Co-operative Education Preparation) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การปรับตัวในสังคม 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร งานธุรการในส านักงาน กฎหมายแรงงาน 
และระบบบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบั ติงาน การเขียนรายงาน
โครงการ การน าเสนอผลงานโครงการ 

Principles; concepts and philosophy of cooperative education; processes 
and regulations related to cooperative education; job recruitment techniques 
and interviews; basic knowledge in the workplace; intrapersonal self-
development based on competency standard; social adaptation; personality 
development; English language; information technology for personal 
communication; human relations; teamwork; organizational structure; office 
administration; labor law; quality management in organization; professional and 
ethical skills enhancement; project implementation guidelines; daily report; 
project report writing; project presentation.  

 
070153717 สหกิจศึกษา 6(540 ชั่วโมง) 
 (Co-operative Education) 
 วิชาบังคับก่อน: 070153716 เตรียมสหกิจศึกษา 
 Prerequisite: 070153716 Co-operative Education Preparation 

นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิชาชีพด้านวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา โดยมีระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ หรือเป็นระยะเวลา 540 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ 1  
ชั้นปีที่ 4 

In the first semester of the fourth year, students are required to work as an 
intern for at least 18 weeks or 540 hours at an organization related to informatics 
for digital economy, with an approval of the department. 
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070153801 อัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Intelligence) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

หลักการพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้าง
พ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ  
บาลานซ์สกอร์การ์ด หน้าจอน าเสนอข้อมูลสรุป เครื่องมือในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจใน
องค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชันด้านอัจฉริยะทาง
ธุรกิจในปัจจุบัน 

Basic principles of business intelligence; components of business 
intelligence; business intelligence infrastructure; data warehousing; data mining; 
business performance management; balanced scorecard; dashboard; tools for 
implementing business intelligence in an organization; business intelligence 
applications in information systems; current business intelligence applications. 

 
070153802 บล็อกเชนส าหรับธุรกิจอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 (Blockchain for Autonomous Business) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

แรงจูงใจของบล็อกเชน รายการเดินบัญชีแบบกระจาย สถาปัตยกรรมของบล็อกเชน 
ระบบบล็อกเชนร่วมสมัย อัลกอริทึมเพ่ือความเป็นเอกฉันท์ของบล็อกเชน สัญญาอัจฉริยะ  
แอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์ องค์กรอัตโนมัติแบบไม่รวมศูนย์  

Motivation of blockchain; distributed ledger; blockchain architecture; 
contemporary blockchain platforms; blockchain consensus algorithms; smart 
contract; decentralized application; decentralized autonomous organization. 

 
070153803 วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอไจล์ 3(3-0-6) 
 (Agile Software Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

หลักการและกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ เครื่องมือและเทคนิค
ส าหรับเริ่มต้น วางแผน และด าเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การส่งมอบคุณค่า  
ทีมบริหารตนเอง วิธีการติดต่อสื่อสารและการรายงาน การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารโครงการอไจล์ 

Principles and processes of agile software development; agile tools and 
techniques for initiating, planning, and executing software development projects; 
value-driven delivery; self-managed team; communication and reporting 
methods, change embracement; agile project management. 
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070153804 แพลตฟอร์มการประมวลข้อมูลสมัยใหม่ 3(2-3-5) 
 (Modern Data Processing Platform) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

แนวคิดโครงสร้างพ้ืนฐานแบบกระจาย แนวคิดของแมพรีดิวซ์ ระบบนิเวศของฮาดูป 
การติดตั้งระบบนิเวศของฮาดูป ระบบไฟล์แบบกระจายของฮาดูป แพลตฟอร์มยาร์นส าหรับ
การจัดการทรัพยากรในฮาดูป ฮาดูปแมพรีดิวซ์ กรอบการประมวลผลข้อมูลสปาร์ค  
คลังข้อมูลไฮฟ์ การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลในไฮฟ์ 

Distributed infrastructure concept; MapReduce concept; Hadoop 
ecosystem; Hadoop ecosystem installation; Hadoop Distributed File System; 
Hadoop YARN resource management platform; Hadoop MapReduce; Spark data 
processing framework; Hive data warehouse; Hive data query and analysis. 

 
070153805 การออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือน 3(2-3-5) 
 (Virtual Environment Design and Development) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การน าทางเสมือน การสร้างโมเดลสามมิติ การตรวจจับการเคลื่อนไหว การเขียน
โปรแกรมสภาพแวดล้อมเสมือน การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมเสมือน  
การออกแบบส่วนต่อประสานส าหรับสภาพแวดล้อมเสมือน  

Virtual navigation; 3D modeling; motion capture; virtual environment 
programming; interaction design in virtual environments; virtual environment 
interface design.   

 
070153806 ธุรกิจดิจิทัลส าหรับสังคมผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
 (Digital Business for Aging Society) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การวิเคราะห์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ ความสามารถทางกายภาพและ
กระบวนการคิดของผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการส าหรับผู้สูงอายุ แผนผัง
โมเดลธุรกิจ 

Needs analysis of aging society; elderly physical and cognitive abilities; 
product and service development for the elderly; business model canvas. 
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070153807 พื้นฐานของการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 
 (Foundation of Management) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

พ้ืนฐานความเข้าใจทางการจัดการ สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมองค์กร วิวัฒนาการ
ทฤษฎีการจัดการ กระบวนการจัดการและหน้าที่ของนักบริหาร การวางแผนและก าหนด
เป้าหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น าในองค์กร การสร้างแรงจูงใจในองค์กร  
การติดต่อสื่อสารในองค์กร ทีมงานในองค์กร จริยธรรมและความรับผิดชอบทางธุรกิจ  

Foundations of management understanding; environment of corporate 
culture; evolution of management theory; management process and 
responsibility of executives; organizational planning and goal setting; human 
resource management; leadership in organizations; motivation in organizations; 
communicating in organizations; teamwork in organizations; ethics and business 
responsibility. 

 
070153808 นวัตกรรมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Innovation) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมเชิงออกแบบ เครื่องมือช่วยคิดทางด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล วงจรชีวิตของนวัตกรรม โมเดลธุรกิจส าหรับนวัตกรรม นวัตกรเชิงกลยุทธ์ 
นวัตกรรมเชิงออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การบริหารองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลง 
กรณศีึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมดิจิทัล 

Innovative thinking; design innovation process; digital innovation idea tools; 
innovation life cycle; business model for innovation; strategic innovators; human 
centered and design-driven innovation; knowledge and change management; 
case study of digital innovation. 
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070153809 กลยุทธ์และการตลาดธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business Strategy and Marketing) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

แนวคิดการตลาดแบบดั้งเดิม แนวคิดการตลาดดิจิทัล ความต้องการและพฤติกรรมของ
ลูกค้า การวางแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  
การสร้างมูลค่าผ่านทางการตลาดดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล  
การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 

Traditional marketing concepts; digital marketing concepts; consumer 
demand and behavior; digital marketing plan; digital marketing analysis; digital 
marketing strategy; value creation through digital marketing; application of digital 
marketing tools; development of digital innovation for market needs. 

 
070153810 กฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Laws in Digital Economy) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ อาชญากรรมและทุจริตทางไซเบอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมาภิบาล
ดิจิทัล มาตรฐานดิจิทัล การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 

Legal and regulatory issues related to information technology and the 
copyright of software; electronic transaction law and computer-related crime act; 
cybercrime and fraud; intellectual property law; digital governance; digital 
standard; compliance of law, policy and digital management standard. 

 
070153811 สัมมนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 3(1-4-4) 
 (Seminar in Digital Economy) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การศึกษาด้วยตนเองจากการทบทวนวรรณกรรมของบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  การอ่าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการเขียนรายงานในหัวข้อ
ที่สนใจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชา การน าเสนอผลการค้นคว้าและรายงานใน  
ชั้นเรียน  

Independent study from a literature review of research and academic 
papers in digital economy; reading, analyzing, synthesizing, and writing report 
related to topics of interest with guidance from class advisors; presentation of 
research report in class. 
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070153812 สัมมนาด้านวิทยาการสารสนเทศธุรกิจ 3(1-4-4) 
 (Seminar in Business Informatics) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

การศึกษาด้วยตนเองจากการทบทวนวรรณกรรมของบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ทางด้านวิทยาการสารสนเทศธุรกิจ การอ่าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการเขียน
รายงานในหัวข้อที่สนใจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชา การน าเสนอผลการค้นคว้า
และรายงานในชั้นเรียน  

Independent study from a literature review of research and academic 
papers in business informatics; reading, analyzing, synthesizing, and writing report 
related to topics of interest with guidance from class advisors; presentation of 
research report in class. 

 
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Economics for Individual Development) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตทั้งทาง
เศรษฐกิจ และสังคม มีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Economic framework and its applications to solve economic and social 
problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency 
economic theory. 

 
080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Economic, Political and Cultural Studies) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียนในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

Broad-based multidisciplinary introduction course about the ASEAN 
countries in dimensions of economic, political, social and multi-cultural 
characteristics of ASEAN countries. 
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080303104 จิตวิทยาเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 (Psychology for Work) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

จิตวิทยาเพ่ือการท างาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งใน 
การท างาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้น า  การสร้างทีมงาน 
การสื่อสารในที่ท างาน 

Psychology for work; motivation; decision-making; problem-solving; 
conflicts at work; creative thinking; coordination; leadership; team building;  
communication at workplace. 

 
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล 3(3-0-6) 
 (Effective Speech) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ความส าคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์
กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
ในโอกาสต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อ่ืน  

Significance of speech; aspects of speaking; types of speech; audience 
analysis; speech writing and preparation for the presentation; application of 
psychological approaches to speech presentation; effective speech for different 
occasions; evaluation of speech; self-evaluation and others. 

 
080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 (Badminton) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถน าทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชม
ที่ด ี

History of badminton; techniques, rules, regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good 
sportsmanship and spectator. 
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080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Systematic and Creative Thinking) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 Prerequisite: None 

ระบบ พ้ืนฐานการท างานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด 

System; neurological system; psychological process to understand 
human’s thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, 
synthesis thinking, creative thinking, integrative thinking; techniques for 
developing thinking.  
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3.2 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร

ใหม่ 
1 นางสาวศิฬาณี  

นุชิตประสิทธิช์ัย 

 

Ph.D.    (Computer Engineering) 
M.S.     (Computer Engineering) 
วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

Michigan Technological University, USA 
Michigan Technological University, USA 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2559 
2547 
2545 

อาจารย ์ 6 12 

2 นางสาวกาญจนา  
วิริยะพันธ ์

ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2559 
 

2548 
2543 

อาจารย ์ 6 9 

3 นายพงศ์ศรัณย์  
บุญโญปกรณ์ 

ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วท.ม.    (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2560 
 

2553 
 

2547 

อาจารย ์ 6 9 
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3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 

 
ที่ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมีใน
หลักสูตร

ใหม่ 
4 นางสาววชัรีวรรณ  

จิตต์สกุล 
ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ.    (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2560 
 

2549 
2545 

อาจารย ์ 6 9 

5 นายทองพลู  
หีบไธสง 

วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
2542 

อาจารย ์ 6 9 

  



 มคอ.2 
 

3.2.2 อาจารยผ์ู้ร่วมสอน 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมี
ในหลัก 
สูตรใหม ่

1 นายพยงุ   
มีสัจ 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.S. (Electrical Engineering) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Oklahoma State University, USA  
Oklahoma State University, USA 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2545 
2541 
2537 

รอง
ศาสตราจารย ์

3 3 

2 นางสาวสุนนัฑา   
สดส ี

ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
Dr.-Ing. (Communication Network) 
วท.ม.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
FernUniversität in Hagen, Germany 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2555 
 

2554 
2548 

 
2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 

3 นายสชุา   
สมานชาต ิ

Ph.D. (Information Technology) 
วท.ม.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
MIT (Information Technology) 
 (Minor Thesis) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

Monash University, Australia 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
Monash University, Australia 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2555 
2549 

 
2548 

 
2545 

อาจารย ์ 6 12 
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3.2.2 อาจารยผ์ู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมี
ในหลัก 
สูตรใหม ่

4 นางสาวนลนิภัสร ์
ปรวัฒนป์รียกร 

Dr. techn (Computer Science) 
วท.ม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) 

University of Vienna, Austria 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555   
2549 
2545 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 9 

5 นางมาลีรัตน์   
โสดานิล 

ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2553 
 

2541 
 

2538 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 9 

6 นางสาวผุสดี  
บุญรอด 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏพระนคร 

2551 
 

2546 
2542 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 9 

7 นางสาวนวพร  
วิสิฐพงศ์พันธ ์

 

Ph.D. (Electrical & Computer  
 Engineering) 
M.S. (Electrical & Computer  
 Engineering) 
B.S. (Electrical & Computer  
 Engineering) 

Carnegie Mellon University, USA 
 
Carnegie Mellon University, USA 
 
Carnegie Mellon University, USA 

2551 
 

2545 
 

2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 
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3.2.2 อาจารยผู้์ร่วมสอน (ต่อ) 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมี
ในหลัก 
สูตร
ใหม่ 

8 นายพงษ์พิสิฐ  
วุฒิดิษฐโชต ิ

Ph.D. (Networks 
Telecommunications) 

Ms.R. (Networks 
Telecommunications) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 อุตสาหกรรม) 

Institute National Polytechnique de 
Toulouse-ENSEEIHT, France 
Institute National Polytechnique de 
Toulouse-ENSEEIHT, France 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 

2548 
 

2545 
2542 

รอง
ศาสตราจารย ์

6 3 

9 นายณัฐวี   
อุตกฤษฏ์ 

DIT (Information Technology) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) 

Edith Cowan University, Australia 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2549 
2544 
2542 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 

10 นายมณเฑียร  
รัตนศิริวงศ์วุฒ ิ

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 

2546 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 
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3.2.2 อาจารยผ์ู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมี
ในหลัก 
สูตร
ใหม่ 

11 นายศักดิ์ชาย  
ตั้งวรรณวิทย ์

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2552 
 

2544 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 

12 นายมหศักดิ์   
เกตุฉ่ า 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

2555 
2546 
2542 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 

13 นายธนพล 
เจนสุทธิเวชกุล 

ปร.ด.    (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง   
           ธุรกิจ) 
วศ.ม.    (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ.    (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2558 
 

2551 
2548 

อาจารย ์ 6 3 

14 นายจีระศักดิ์  
น าประดิษฐ ์

วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2548 
2543 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

6 3 
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3.2.2  อาจารย์ผู้ร่วมสอน (ต่อ) 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห)์ 

 
สถาบัน/ประเทศ 

 
ปี 

พ.ศ. 

ที่มี
อยู่
แล้ว 

ที่จะมี
ในหลัก 
สูตร
ใหม่ 

15 นายอรรฆรัตน ์
บุญยะผลานันท ์

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัราชภัฏจนัทรเกษม 

2548 
2540 

อาจารย ์ 6 3 

16 นายเกียรติศักดิ์  
โยชะนัง 

วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
 

2546 

อาจารย ์ 6 3 
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3.3 ผลงานทางวิชาการ 
1. นางสาวศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Sodanil, M., Intarat, C. & Nuchitprasitchai, S. (2017). Night image enhancement using 
selective filters, The Second International Conference on Multimedia and Image 
Processing (ICMIP 2017), Wuhan, China, 17th - 19th March 2017, pp. 151-155. 

 
2. นางสาวกาญจนา วิริยะพันธ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. มธุรส ผ่านเมือง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, กาญจนา วิริยะพันธ์ และ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์. 
(2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ
ไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 20(1) (มกราคม-เมษายน), 
หน้า 59-73. 

2. Viriyapant, K. & Smanchat, S. (2016). A deadline-constrained scheduling for dynamic 
multi-instances parameter sweep workflow, 15th International Conference on 
Computer and Information Science, Okoyama, Japan, 26th-29th June 2016, pp. 1-6. 

3. นงลักษณ์ พรมทอง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร , กาญจนา วิริยะพันธ์ และ อรรฆรัตน์ บุญยะ
ผลานันท์. (2559). ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการบริหาร
เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.
ธัญบุรี, 6(2) (กรกฏาคม-ธันวาคม), หน้า 84-101. 

4. Smanchat, S.  & Viriyapant, K.  (2015) .  Taxonomies of workflow scheduling problem 
and techniques in the cloud.  Future Generation Computer Systems, 52 (November), 
pp. 1-12. 

 
3. นายพงศ์ศรัณย์ บุญโญปกรณ์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Boonyopakorn, P. (2018). Applying data analytics to findings of user behaviour usages 
in network systems, The 3rd International Conference on Information Technology 
(InCIT2018), Khon Kaen, Thailand, 24th - 25th October 2018, pp. 1-6. 
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4. นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ณัฐดนัย ทูลสูงเนิน, วัชรีวรรณ จิตต์สกุล และสุนันฑา สดสี. (2560). การพัฒนาระบบแสดงข้อมูล
ราคาสินค้าและโปรโมชั่น กรณีศึกษา บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ส าหรับธุรกิจดิจิทัล, การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 
(NCIT2017), จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560, หน้า 146-151. 

2. พีรพงศ์  แสนหมุด, วัชรีวรรณ จิตต์สกุล และสุนันฑา สดสี. (2560). ระบบค้นหาต าแหน่งที่ว่าง
สถานที่จอดรถยนต์และแสดงผลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย,  การประชุมวิชาการระดับประเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT2017), จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560, 
หน้า 146-152. 
 

5. นายทองพูล หีบไธสง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
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6. นิศารัตน์  ด่านตระกูล และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (2561). แบบจ าลองส าหรับวิเคราะห์สมรรถนะ
ความสามารถในการท างานที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของบุคลากรที่ท างานด้านเทคนิคโรงไฟฟ้า โดย
ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง
ที่ 14 (NCCIT 2018), เชียงใหม่, ประเทศไทย, 5-6 กรกฎาคม 2561. 

7. ธันยพร  กรานสุข และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (2561). การสกัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดพลาดที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระบบรถไฟด้วยการท าเหมืองข้อความ , การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), เชียงใหม่, ประเทศไทย, 5-6 
กรกฎาคม 2561. 

8. เมธี  เอ่ียมประไพ และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (2561).การวิเคราะห์ปัจจัยการไม่ต่ออายุกรมธรรม์
รถยนต์ โดยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล , การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), เชียงใหม่, ประเทศไทย, 5-6 กรกฎาคม 2561. 

9. ชลรชา  ศรีมาก และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (2561). การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุน
การวางแผนแก้ไขปัญหาระบบสารสนสนเทศในองค์กร , การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 (NCCIT 2018), เชียงใหม่, ประเทศไทย, 5-6 
กรกฎาคม 2561. 
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10. สิทธิศักดิ์  โลหิตศิริ  และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล (2561). แบบจ าลองการพยากรณ์การสั่งซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 14 (NCCIT 2018), เชียงใหม่, ประเทศไทย, 5-6 กรกฎาคม 2561. 

11. กังสดาล  ภูษี และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล. (2560). การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบขนานใน
การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ. การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง
ที่ 9 (NCIT2017), นครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

12. นิภา  ตระกูลวงศ์ และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล . (2560). การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้และ
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บนโมบายแอปพลิเคชันหนังสือเสียงส าหรับผู้บกพร่องทางการ
มองเห็น. การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017), 
นครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

13. ณัฐฐวิตรา  บุญเจียร และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล. (2560). การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บน
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้สูงอายุ . การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017), นครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

14. นลินี  พฤกษาชาติ และ ธนพล  เจนสุทธิเวชกุล. (2560). การจ าแนกความคิดเห็นออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวโดยใช้ Word Vector และเนอีฟเบย์ . การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (NCIT 2017), นครปฐม, ประเทศไทย, 1-2 พฤศจิกายน 2560. 

 
19. นายจีระศักดิ์ น าประดิษฐ์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Chanatip Ajsantier, Jeerasak Numpradit, “Home Security Alerts System Through LINE 
Application Using The Concept on Internet of Things”, (NCCIT 2018) The 14th National 
Conference on Computing and Information Technology. July 5 - 6 , 2018 , Shangri-La 
Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

2. Chatchitsanu Pothisakha, Jeerasak Numpradit, “Applied an Artificial Intelligence (AI) 
with Chatbot's Facebook Messenger to Help Sales Management for SME 4 . 0”, (NCCIT 
2018) The 14th National Conference on Computing and Information Technology. July 
5-6, 2018, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

3. Natthaphat Sorranundh, Jeerasak Numpradit, “Notification Improvement of PRTG 
Network Monitor System with Line Application”, (NCCIT 2018 )  The 14 th National 
Conference on Computing and Information Technology. July 5 - 6 , 2018 , Shangri-La 
Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

4. Natchanon Thongmai, Jeerasak Numpradit, “A Development of Exercise Application 
with Accelerometer Sensors”, (NCCIT 2 0 1 8 )  The 1 4 th National Conference on 
Computing and Information Technology. July 5-6, 2018, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, 
Thailand. 
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5. Chanita Lisirikul, Jeerasak Numpradit, “Opinion Analysis System to Business by Text 
Mining On Twitter”, (NCCIT 2018 )  The 14 th National Conference on Computing and 
Information Technology. July 5-6, 2018, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

6. Anon Eagtasi, Jeerasak Numpradit, “Development of a Sustainable Water Management 
System for Agriculture by Using Data Mining Techniques”, (NCCIT 2018 )  The 14 th 
National Conference on Computing and Information Technology. July 5 - 6 , 20 18 , 
Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

7. นพรัตน์ พจน์จิราภรณ์ และ จีระศักดิ์ น าประดิษฐ์ “ระบบสนับสนุนทางการแพทย์เพ่ือวิเคราะห์โรค
หลอดเลือดแดงโป่งพอง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาการรักษาหลอดเลือดโป่งพองผ่านสาย
สวน” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT 
2015) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2-3 กรกฎาคม 2558, หน้า 346-351. 

8. สลิลทิพย์ สุดสงวน และ จีระศักดิ์ น าประดิษฐ์ “ระบบติดตามพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี” 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 11 (NCCIT 2015) ณ 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 2-3 กรกฎาคม 2558, หน้า 444-449. 
 

20. นายอรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. มธุรส ผ่านเมือง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, กาญจนา วิริยะพันธ์ และอรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์. 
(2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ
ไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(1), หน้า 59-73. 

2. Boonyapalanant, A. & Nitsuwat, S. ( 2017) .  An automatic ontology matching using 
similarity of components and synonym.  International Journal of the Computer, the 
Internet and Management (IJCIM), 25(1), January-April, 2017. 

3. นงลักษณ์ พรมทอง , นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร , กาญจนา วิริยะพันธ์ และอรรฆรัตน์ บุญยะ
ผลานันท์. (2559). ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการบริหาร
เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.
ธัญบุรี, 6(2), หน้า 84-101. 

 
21. นายเกียรติศักด์ โยชะนัง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ 

1. พีรพันธ์ รุจิพงษ์กุล และเกียรติศักดิ์ โยชะนัง. (2559). การศึกษาแนวโน้มของระบบรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,7(1), มกราคม-มิถุนายน 
2559.  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษา

สามารถเลือกระหว่างการไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการ
ท างานจริง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม มีดังนี้ 
4.1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการท างานของหน่วยงาน ที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงาน

หรือสหกิจศึกษาได้ 
4.1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหาในกระบวนการท างานของหน่วยงาน ที่สามารถน าความรู้

ด้านวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลมาประยุกต์เพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ 
4.1.3 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีเพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหาในกระบวนการ

ท างานของหน่วยงานได้ 
4.1.4 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.1.5 นักศึกษามีความตรงต่อเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับการท างานในหน่วยงานได้  

4.2 ช่วงเวลา 
โครงการปกติ  ออกฝึกงานในปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
โครงการสหกิจศึกษา  ออกสหกิจศึกษาในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
โครงการปกติ  การฝึกงานจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
โครงการสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัลที่นักศึกษาสนใจ 
โดยเป็นโครงงานที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีกับการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาการสารสนเทศ หรือการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีกับการแก้ไขปัญหา หรือการน าเสนอแนวทางเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานในภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาต้องจัดท ารายงานส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) นักศึกษาไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตน 

5.2.2 ด้านความรู้ 
(1) นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ทางทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในโครงงานหรืองานวิจัยได้ 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
(2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจ

ดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาได้ 
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5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถด าเนินโครงงานหรืองานวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และ

แผนด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานหรืองานวิจัย 
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือการน าเสนอข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับโครงงานหรืองานวิจัย 

(2) นักศึกษาสามารถน าเสนอโครงงานหรืองานวิจัยในรูปแบบของปริญญานิพนธ์  
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4  
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
โครงงานหรืองานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าของการด าเนินโครงงานหรืองานวิจัย จากบันทึกในสมุดให้

ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) ประเมินผลจากการจัดท ารายงาน ที่มีเนื้อหาและขอบเขตตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

หรืองานวิจัย มีรูปแบบตามท่ีก าหนด และน าเสนอรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ประเมินผลจากการสอบโครงงานหรืองานวิจัย ที่มีอาจารย์เข้าร่วมสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบโจทย์
ของหน่วยงาน 

-หลักสูตรจัดให้แต่ละรายวิชาสอนความรู้ด้านทฤษฎี
ควบคู่กับการประยุกต์กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเชื่ อมโยงความรู้ เชิ งวิชาการกับ 
การแก้ไขปัญหาจริงได้  
-ท าโครงงานหรืองานวิจัยที่ ได้รับโจทย์ปัญหาจาก
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม 
-นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษาเพ่ือ
เรียนรู้กระบวนการท างานจริงในหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม  

(2) มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่สอนและฝึกทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 

(3) สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้
เป็นองค์กรดิจิทัล 

-หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่สอนและฝึกทักษะเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
-ท าโครงงานหรืองานวิจัยที่ ได้รับโจทย์ปัญหาจาก
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม 
-นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษาเพ่ือ
เรียนรู้กระบวนการท างานจริงในหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม 

(4) สามารถน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่สอนทักษะการพัฒนาสื่อ
และการน าเสนอด้วยภาพให้กับนักศึกษา 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

อย่างเหมาะสม ไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(2) ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
(3) มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือปลูกฝังภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม 

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน 
(4) ปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) ปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(6) ให้นักศึกษาจัดท ารายงานที่วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร

และสังคม หลังจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากรายงาน การบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ในเรื่องการคัดลอก 
และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

(2) ประเมินจากการเกิดการทุจริตในการสอบแต่ละครั้ง 
(3) ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา 
(4) ประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

น าไปประยุกต ์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายในวิชาพ้ืนฐานทาง

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การท ารายงานหรือโครงงานในรายวิชา การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ ตลอดจนการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ เป็นต้น 
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(2) มอบหมายงานเพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาที่สนใจ  

(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 
(4) มอบหมายงานกลุ่ม หรือโครงงานในรายวิชา เพ่ือฝึกฝนนักศึกษาให้เกิดความช านาญ 
(5) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่มอบหมายให้ท าในแต่ละรายวิชา 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(5) ประเมินจากผลความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ 
(6) ประเมินผลจากรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแต่ละรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการค้นคว้าหาข้อมูลหรือท าโครงงานย่อย 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง และมีโอกาสในการศึกษาจากสถานประกอบการจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ประเมินจากรายงาน 

การน าเสนอรายงานหรือโครงงานในชั้นเรียน รวมทั้งประเมินจากการจัดท าปริญญานิพนธ์ 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น 
(2) ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในการท างานเป็นกลุ่ม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน  
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
(3) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้ เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถผลิตสื่อดิจิทัล 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดังกล่าว เช่น 

การท ารายงาน การน าเสนองาน การศึกษาสถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เป็นต้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในรายวิชา จากรายงาน จากการน าเสนอผลงาน 

รวมถึงประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน รวมถึงปริญญานิพนธ์ 
เป็นต้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตส านึกและจิตสาธารณะ 
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม 
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
3.1.2 ด้านความรู้ 
(1) รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน 
(2) สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
(5) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ 
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่  
       เหมาะสมได ้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม 
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร 
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เทคนิคการคิดค านวณ และน าไปใช้อย่างสมเหตุสมผล 
(2) สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              31 หน่วยกิต 
(1) วิชาบังคับ                                       28 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาภาษา                                   12 หน่วยกิต 

                         

070153101 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
(English Listening and Speaking Skills)                        

   O       O O    O          

070153102 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
(English Reading Skills) 

   O        O    O      O    

070153103 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
 (English Writing Skills) 

   O            O          

070153104 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (English Skills for Entrepreneur) 

   O     O       O       O   

ข. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต                          

040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                  3(3-0-6) 
(Environment and Energy) 

O     O        
 

O O    O O    O 

040503001 สถิติในชีวิตประจ าวัน                     3(3-0-6) 
(Statistics in Everyday Life)                                            

 O  O   O  O O    O           O 

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 9  หน่วยกิต                          

080203906 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการพัฒนาชีวิต       3(3-0-6) 
(Economics for Individual Development) 

        O    O O    O O    O O O 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080203909 เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ          3(3-0-6) 
วัฒนธรรมของประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Economic, Political and Cultural 
Studies)                                  

  O    O  O     O     O O O O   

 

080303104 จิตวิทยาเพื่อการท างาน                  3(3-0-6) 
(Psychology for Work) 

          O O   
 
  O      O O 

080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล                   3(3-0-6) 
(Effective Speech) 

  O O       O   
 
 O O       O  

080303606 การคิดเชิงระบบและความคดิ           3(3-0-6) 
สร้างสรรค ์ 
(Systematic and Creative Thinking)                                               

  O O     O O     O  O O     O  O 

ง. กลุ่มวิชากฬีาและนันทนาการ             1 หน่วยกิต                          
080303503 แบดมินตัน                                 1(0-2-1) 

(Badminton) 
 O  O  O           O        O 

จ. กลุ่มวชิาบูรณาการ                        3 หน่วยกิต                          
040003004 กระบวนการคดิเชิงออกแบบ            3(3-0-6) 

(Design Thinking) 
    O  O    O    O     O O  O O O 
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต ์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และ

ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถผลิตสื่อดิจิทัล 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน

หรือการสอบประเภทอ่ืน ๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  
เป็นส าคัญ 

(2) น าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเข้าที่ประชุมภาควิชาก่อนการอนุมัติผลของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยประเมินความ
สอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา ความเหมาะสมของระดับการให้คะแนน อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
มีการทวนสอบโดยวัดจากจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และน าผลที่ได้มา

พิจารณาโดยหัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ภายในเวลาไม่เกิน 8 ปี 
(2) ได้ระดบัแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
(3) ผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
(4) ผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English exit exam) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(5) ผ่านเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 
 

1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
4. ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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ภาคผนวก 1 
แผนภูมิแสดงความตอ่เนื่องของหลักสตูร 
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

โครงการปกติ 
 

 

การน าเสนอข้อมูล
ด้วยภาพ

070153710 3(2-3-5)

070153713 3(2-3-5)
โครงงาน

วิทยาการสารสนเทศ
เพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 1

070153715
2 (240 
ช่ัวโมง)

การฝึกงาน

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2

2 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

070153609 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล 1

คณิตศาสตร์ส าหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล 2

070153610 3(2-2-5)

070153601 3(2-2-5)
พื้นฐานของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

040xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 1

040xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 2

080303xxx 1(0-2-1)
กลุ่มวิชาก ีฬาและ

นันทนาการ

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 1

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 3

070153103 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ

070153104 3(3-0-6)
ทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ประกอบการ

070153602 3(2-2-5)
กรอบการเขียนโปรแกรม

ร่วมสมัย

070153603 3(2-2-5)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายพื้นฐาน

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 1

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 2

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

070153604 3(2-2-5)

การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงปฏิบัติการแบบต่อเน่ือง 1

070153701 3(2-3-5)

070153703 3(2-3-5)
การออกแบบและพัฒนา

ส่ือดิจิทัล

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 2

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 3

การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงปฏิบัติการแบบต่อเน่ือง 2

070153702 3(2-3-5)

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและ
การประมวลผลแบบเอจ
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ

070153704 3(2-3-5)

พื้นฐานของข้อมูล
ขนาดใหญ่

070153605 3(2-2-5)

070153606 3(2-2-5)
การออกแบบโดยยึดผู้ใช้

เป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจดิจิทัล

070153607 3(2-2-5)

การวิเคราะห์ข้อมูล

070153608 3(2-2-5)

โครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่

070153705 3(2-3-5)

070153706 3(2-3-5)
การออกแบบ

โมบายแอปพลิเคชัน

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร

070153707 3(3-0-6)

ปัญญาประดิษฐ์

070153708 3(3-0-6)

ข้อมูลขนาดใหญ่

070153709 3(2-2-5)

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 4

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 5

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2

19 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ

040003004 3(3-0-6)

070153101 3(3-0-6)
ทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ

070153102 3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

การบริหารจัดการ
โครงการดิจิทัล

070153712 3(3-0-6)

ทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ

070153711 3(3-0-6)

070153714 3(2-3-5)
โครงงาน

วิทยาการสารสนเทศ
เพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 2
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
โครงการสหกิจศึกษา 
 

 

070153609 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ส าหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล 1

คณิตศาสตร์ส าหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล 2

070153610 3(2-2-5)

070153601 3(2-2-5)
พื้นฐานของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

040xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 1

040xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 2

080303xxx 1(0-2-1)
กลุ่มวิชาก ีฬาและ

นันทนาการ

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 1

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 3

070153103 3(3-0-6)
ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ

070153104 3(3-0-6)
ทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ประกอบการ

070153602 3(2-2-5)
กรอบการเขียนโปรแกรม

ร่วมสมัย

070153603 3(2-2-5)
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายพื้นฐาน

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 1

080xxxxxx 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาส ังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 2

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

070153604 3(2-2-5)

การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงปฏิบัติการแบบต่อเน่ือง 1

070153701 3(2-3-5)

070153703 3(2-3-5)
การออกแบบและพัฒนา

ส่ือดิจิทัล

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 2

xxxxxxxxx 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 3

การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงปฏิบัติการแบบต่อเน่ือง 2

070153702 3(2-3-5)

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงและ
การประมวลผลแบบเอจ
ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ

070153704 3(2-3-5)

พื้นฐานของข้อมูล
ขนาดใหญ่

070153605 3(2-2-5)

070153606 3(2-2-5)
การออกแบบโดยยึดผู้ใช้

เป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจดิจิทัล

070153607 3(2-2-5)

การวิเคราะห์ข้อมูล

070153608 3(2-2-5)

โครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่

070153705 3(2-3-5)

070153706 3(2-3-5)
การออกแบบ

โมบายแอปพลิเคชัน

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
วางแผนทรัพยากรองค์กร

070153707 3(3-0-6)

ปัญญาประดิษฐ์

070153708 3(3-0-6)

ข้อมูลขนาดใหญ่

070153709 3(2-2-5)

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 4

การน าเสนอข้อมูล
ด้วยภาพ

070153710 3(2-3-5)

การบริหารจัดการ
โครงการดิจิทัล

070153712 3(3-0-6)

ทักษะของความเป็น
ผู้ประกอบการ

070153711 3(3-0-6)

070153716 2(0-4-2)

เตรียมสหกิจศึกษา

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2

19 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต

070153xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 5

กระบวนการคิด
เชิงออกแบบ

040003004 3(3-0-6)

070153101 3(3-0-6)
ทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ

070153102 3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ

070153717
6 (540 
ช่ัวโมง)

สหกิจศึกษา
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ภาคผนวก 2 
ความหมายของเลขรหสัรายวิชาในหลักสูตร 

 
  



 มคอ.2 

 

รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

เลขรหัสรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลขจ านวน 9 หลัก ดังนี้ 
หลักท่ี 1-2 หมายถึง คณะ 
หลักท่ี 3-4 หมายถึง ภาควิชา 
หลักท่ี 5 หมายถึง สาขาวิชา 
หลักท่ี 6 หมายถึง ระดับการศึกษา 
หลักท่ี 7 หมายถึง กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา 
หลักท่ี 8-9 หมายถึง ล าดับรายวิชา 
 
07  DD  X   L  Y   TT 
 
 
 TT ล าดับรายวิชา 
 Y กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา 
 L ระดับการศึกษา  3  ปริญญาตรี 
 X สาขาวิชา          5  วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ) 
 DD ภาควิชา          01  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 3 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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 มคอ.2 
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ภาคผนวก 4 
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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