
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ(Deep Technology and Intelligent Systems) 
 

วิชา ปีที่เข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑติศกึษา (เรียนก่อนเปิดภาคเรียน)  1/64 อาจารย์คณะภาษา 
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา  1/64 อาจารย์คณะภาษา 
คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์ (หลักสูตร 2563) 2/63 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ 2/63 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (หลักสูตร 2563) 2/63 อ.ภัทราวด ี
คส 7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน (หลักสูตร 2563) 2/63 อ.ธนาสัย 
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2560) 2/62 อ.ในสาขา com 
   
ภาค 2/2564   
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา 2/64 อาจารย์คณะภาษา 
คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและโครงสร้างข้อมูล (หลักสูตร 2563)  2/64 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
            และระบบสารสนเทศ  (หลักสูตร 2563) 

 2/64 อ.นิธินันท ์

คส 4005 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตร 2563)  2/64 อ.ปราโมทย ์กัว่เจริญ/อ.สุเทพ/อ.นิธินันท์ 
คส 4006 การจัดการข้อมลูโครงสร้างและระบบฐานข้อมลู (หลักสูตร 2563)  2/64 อ.สุเทพ 
ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/64 อาจารย์คณะภาษา 
คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 2/63, 1/64 อ.โอม 
คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 2/63, 1/64 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 7101 ปัญญาประดิษฐ ์ 2/63 อ.ภัทราวด ี
คส 7103 เทคโนโลยีบล็อกเชนสมาร์ทคอลแทรกและแอฟพลเคชั่นแบบไม่รวมศูนย์ 2/63 อ.รัฐกร 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) 2/62 อ.ในสาขา com 
ภาค 3/2564   
ภส 4002 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
 

       2/64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ(Deep Technology and Intelligent Systems) 
 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2564   
คส.4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล  (หลักสูตร 2563)  
            เรียนภาคฤดูร้อน/2563 

Ism25 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
            (หลักสูตร 2563) 

csdt2/ism24/ism25 อ.นิธินันท ์

คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ Ism25 อ.นิธินันท์/อ.ปราโมทย์/อ.สุเทพ 
คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล Ism25 อ.สุเทพ 
คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์ csdt1/csdt2/com41 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ csdt1/csdt2 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 7102 การเรียนรูด้้วยเครื่องจักร csdt1/csdt2 อ.ภัทราวด ี
คส 7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน/วธวข 7704 (หลักสูตรปี 2563) com41/dvmt1/dvmt2 อ.ฐิติรัตน/์ธนาสัย 
คส 8001 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   Com41/ism23/ism24 อ.นิธินันท์/อ.เรืองฤทธิ์ 
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ(กลุ่ม 1) (2560) Com40 อ.ในสาขา 
   
ภาค 2/2564   
คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัน้สูง (หลักสูตร 2563) csdt3/csdt2 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (หลักสตูร 2563) csdt3/csdt2 อ.โอม 
คส 7101 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสตูร 2563) csdt3/csdt2 อ.ภัทราวด ี
คส 7103 เทคโนโลยบีล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไมร่วมศูนย ์ csdt1 อ.รัฐกร 
คส 7104 อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ csdt1 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 7301 การวิเคราะห์ข้อมลูใหญ ่(เรียนร่วม dads 7602) csdt1/dads1 อ.สุรพงค ์
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ Com 41 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ภาค 3/2564   
คส 4007 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ CSDT 2/CSDT3 อ.คณะภาษา 
   
   
 
 
                              
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศ 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ 1/64  
 
 

  

ภาค 2/2564   
 
 ก าหนดรายวิชาภายหลัง 

  

   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ภาคปกติ) 

 

วิชา ปีที่เข้าของ 

นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   

คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1)  นศ. เก่า อ.นิธินันท ์

   

ภาค 2/2564   

   

   

ก าหนดวิชาภายหลัง   

   

   

ภาค 3/2564  

 

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
คส 7204 นวัตกรรมกระบวนการ (หลักสูตร 2560) Ism 23/Ism 24 อ.นิธนิันท์ 
คส 8001 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   Com41/ism23/ism24 อ.นิธินันท์/อ.เรืองฤทธิ์ 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2) Ism 24 อ.ปราโมทย/์อ.เรืองฤทธิ์ 

 
คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล  (หลักสูตร 2563)  
            เรียนภาคฤดูร้อน/2563 

ism 25 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2563)      csdt2/ 
ism24/ism 25 

อ.นิธินันท ์

คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ism 25 อ.ปราโมทย์/อ.สุเทพ/อ.นธิินันท ์
คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล ism 25 อ.สุเทพ 
   
ภาค 2/2564   
 
ก าหนดวิชาภายหลัง 

  

   
   
   
   
ภาค 3/2564 
 
 
 

 
 

 

   
 



รายวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกสถิติ (ภาคปกติ) 

 
วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
 
ก าหนดรายวิชาภายหลัง 

  

   
   
   
   

ภาค 2/2564   
 
 
ก าหนดรายวิชาภายหลัง 

  

   
   
   
   
ภาค 3/2564   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต ์

 
วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564 
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงฯ 
 
ก าหนดรายวิชาภายหลงั 

 
          
          
          
     
 

คณะภาษา 
 
 
 
 
 
 

   
   
ภาค 2/2564   
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงฯ 
ภส.4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสงู 
 
 

 
 

คณะภาษา 

ก าหนดรายวิชาภายหลัง   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรสถิตปิระยุกต ์

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ภาคปกติ) 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2564   
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา 1/64  
สป 4001 คณิตศาสตรส์ าหรับสถติิประยุกต์ (หลักสูตร 2564) 1/64 อ.วรรณฤดี 
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน (หลักสูตร 2564)  1/64 อ.วรรณฤดี 
สป 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้ (หลักสตูร 2564) 1/64 อ.พาชิตชนัต/อ.เดือนเพญ็ 
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ (หลักสูตร 2564) 1/64 อ.พาชิตชนัต 
สป 8704 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับประกันภัย 1/63 อ.อุทัย  พิทักษ์ทอง/อ.ปรีชา 
 Selected Topics (Predictive Analytics for Insurance) (หลักสูตร 2559)   
สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหปุระยุกต ์(หลักสูตร 2559) 1/63 อ.เดือนเพ็ญ 
สป 7207 ทฤษฎีความน่าเช่ือถือและการแจกแจงความสูญเสีย (หลกัสูตร 2559) 1/63 อ.ปรีชา 
สป 7202 ระเบียบวิธีสถิติประยุกต์ (หลักสตูร 2559) 1/63 อ.อานนท์ 
สป 9000 การค้นคว้าอิสระ  (หลกัสูตร 2559) นศ.เก่า อ.ปรีชา 
   
ภาค 2/2564   
ภส 4002 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/64 อ.คณะภาษา 
สป 7102 สถิติอนุมาน (หลักสตูร 2564) 1/64 อ.พาชิตชนัต 
สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ(2559)/สป7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ  
                                                               (หลักสูตร 2564) (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 

1/63 1/64 อาจารย์พิเศษภายนอก/อ.ปรีชา 

สป 8705 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (การวิจัยตลาด) หลักสูตรปี 2559 1/63 อ.เดือนเพ็ญ/อ.อานนท์ 
สป 7406 หลักการประกันภัย (หลักสูตร 2564) 1/64 อ.ปรีชา 
สป 9000 การค้นคว้าอิสระ  1/63 อ.ปรีชา 
   
ภาค 3/2564 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา นักศึกษาปี อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย (หลกัสูตร 2559) ACT23/ACT24 อ.ปรีชา 
สป 8704 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับประกันภัย ACT23/ACT24 อ.อุทัย พทิักษ์ทอง/อ.ปรีชา 
 Selected Topics (Predictive Analytics for Insurance) (หลักสูตร 2559)   
สป 7106 การวิเคราะหต์ัวแปรพหุประยุกต์ (หลักสตูร 2559) ACT 23 อ.เดือนเพ็ญ 
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน (หลักสูตร 2559) ACT 24 อ.วรรณฤด ี
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์(หลักสูตร 2559) ACT  24 อ.พาชิตชนัต 
สป.9000 การค้นคว้าอิสระ  ACT 23 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ภาค 2/2564   
สป 7204 การบริหารความเสีย่งองค์การ (หลักสตูร 2559)/สป 7201 การบริหาร 
            ความเสี่ยงองค์การ(หลักสูตร 2564) 

ACT 24/ACT25 อ.อิสริยะ/อ.ปรีชา 

สป 8705 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (การวิจัยตลาด) (หลักสูตร 2559) ACT 24 อ.เดือนเพ็ญ/อ.อานนท์ 
สป 7201 หลักการประกันภัย (2559)/ สป 7406 หลักการประกันภยั (2564) ACT 24/ACT25 อ.ปรีชา/อ.ภายนอก 
สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต ์ ACT 24 อ.อานนท์ 
สป.4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ (หลักสูตร 2564) ACT 25 อ.วรรณฤด ี
สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถติิประยุกต ์ ACT 25 อ.คณะภาษา 
   

ภาค 3/2564 
 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ภาคปกต)ิ 
 

วิชา ปีท่ีเข้าของ
นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติ  1/64 (EP) คณะภาษาฯ 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 2/63 คณะภาษาฯ 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจสิติกส์ 1/64 (EP) อ.จักรินทร ์

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตดัสินใจ 1/64 (EP) อ.กาญจ์นภา 

จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการส าหรับบคุลากรในสายงานโลจสิตกิส ์ 1/64 (EP) 

2/63 

อ.ศิวิกา/อ.จุฑาพรรธ์/อ.ภาวัต 

จล 5004 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโซ่อุปทานดิจิทัล 

 

2/63  1/63(EP) อ.อัครนันท ์

จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 1/63 (EP),  

2/63 

อ.กาญจ์นภา 

จล 7203 การจัดการรายได ้ 2/62 อ.กาญจ์นภา 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 2/62  

จล 8001 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส ์ 1/63 (EP),  

2/62 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 2/62 อ.กาญจ์นภา/อ.ศิวิกา 

ภาค 2/2564   

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา 2/64 อาจารย์คณะภาษาฯ 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/64 (EP) อาจารย์คณะภาษาฯ 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจสิติกส์ (2563) 2/64 อ.จักรินทร ์

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตดัสินใจ (2563)/วธวข  

            7207 การหาค่าเหมาะสุดและการวเิคราะห์เชิงก าหนด 

2/64 อ.กาญจ์นภา 

จล 5002 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน (2563) (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/64 (EP), 

2/64 

อาจารย์พิเศษภายนอก 

จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์ (2563)  2/63, 1/64 (EP) อ.อัครนันท ์

จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า (หลักสูตรปี 2563) 2/63, 1/64 (EP) อ.สราวุธ 

จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สดุของโซ่อุปทาน  2/63, 1/64 (EP) อ.ศิวิกา 

จล 7201 การจ าลองส าหรับโลจิสติกส ์ 2/63, 1/63 (EP) อ.อัครนันท ์

วิชาเลือกเสรี 2 วิชา เลือกจากรายวิชาภายในคณะ 1/63 (EP)  

จล 9000 การค้นคว้าอิสระ     1/63 (EP) อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 



 
Scheduled Course for Logistics Management (English Program) 
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Course Name Student Instructors 

Semester 1/2564   
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติ 1/64 (EP) คณะภาษา 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจสิติกส์ 1/64 (EP) อ.จักรินทร ์

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตดัสินใจ 1/64 (EP) อ.กาญจ์นภา 

จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการส าหรับบคุลากรในสายงานโลจสิตกิส์ 1/64 (EP อ.ศิวิกา/อ.จุฑาพรรธ/์อ.ภาวัต 

   

   

   

Semester 2/2564   
   

   

   

   

Semester 3/2564   

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา ปีท่ีเข้าของ
นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
จล.4002 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์  (เรียนภาคฤดูร้อน/2563) LM 21 อ.ก าพล 
จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตวัแบบการตัดสินใจ  (หลักสูตร 2563) LM 21 อ.กาญจ์นภา 
จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2563)  LM 21 อ.จักรินทร ์
จล.5003 พ้ืนฐานทางการจัดการส าหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ (2563) LM 20 , LM21 อ.ศิวิกา/อ.จุฑาพรรธ์/อ.ภาวัต 
จล.6001 การจัดการสินค้าคงคลัง(2563) LM 19/ LM 20 อ.กาญจ์นภา 
จล.6002 สมาร์ทโลจสิติกส์ (2563) LM 19/ LM 20 อ.อัครนันท์ 
จล 7203 การจัดการรายได้ (2563) LM19 อ.กาญจ์นภา 
จล 7102 การบรหิารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน (2563)   LM 18/LM19 อ.สราวุธ 
จล.9000 การค้นคว้าอิสระ (2558) LM 18 อ.ในสาขา 
   
ภาค 2/2564   
จล.4001 คณิตศาสตรแ์ละสถิตสิ าหรับการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสตูรปี 2563) LM 22 อ.จักรินทร ์
จล.5001 การวิเคระห์ข้อมูลและตวัแบบการตัดสินใจ (หลักสูตรปี 2563) LM 22 อ.อัครนันท์ 
จล.5002 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรปี 2563) LM 21/LM 22 ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
จล.6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า (หลกัสูตรปี 2563) LM 20/ LM 21 อ.สราวุธ 
จล.6004 การหาค่าเหมาะที่สดุของโซ่อุปทาน (หลักสูตรปี 2563) LM 20/ LM 21 อ.ศิวิกา 
วิชาเลือก 1วิชา  LM 20  
จล 7201 การจ าลองส าหรับโลจิสติกส์  LM 19 อ.อัครนันท ์
จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส ์ LM 19/LM20 อ.ศิวิกา/อ.กาญจ์นภา 
จล.9000 การค้นคว้าอิสระ LM 19 อ.ในสาขา 
   
ภาค 3/2564   
จล.5004 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโซ่อุปทานดิจิทัล (หลักสูตรปี 2563) LM 21/LM 22 อ.อัครนันท ์
จล.4002 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส ์ LM 22/LM23 ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
วิชาเลือก 1 วิชา LM 21 ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
วิชาเลือก 1 วิชา LM 20 ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   

สพ 4000 พื้นฐานส าหรับบณัฑิตศกึษา (เรยีนก่อนเปดิภาคการศกึษา)  1/64  

ภส 4001 การพัฒนาการอา่นภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา  1/64  

เปิด 3 รายวิชา  หากมีนักศกึษาใหม ่ITM 1/64  

ภส 4002 การพัฒนาทักษะการอา่นภาษาอังกฤษแบบบรูณาการ 2/63  

บทส 5010 เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรและเทคโนโลยเีกดิใหม่ อีอารพ์ี คลาวด ์ 

               ไอโอที บล็อกเชนและฟนิเทค (ปรับปรุงย่อย 2562) (เรยีนรว่มภาคพเิศษ) 

2/63 อ.ปราโมทย์ ลือนาม/ 

อ.ภายนอก 

บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละความมั่นคงสารสนเทศ (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 2/63 อ.สุกัญญา 

บทส 5020 การเรียนรู้ของเคร่ืองและวธิีเชิงปริมาณในการวิเคราะหธ์ุรกิจ (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/63   2/63 อ.ปราโมทย์ ลือนาม 

บทส 6060 การจดัการตลาดและการตลาดดิจิทลั 1/63   2/63 อ.สุเทพ 

บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลักสูตร2560)    2/62 อ.ในสาขา 

ภาค 2/2564   

ภส 4001 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา          2/64  

บทส 6010 คลังข้อมูลและข้อมลูใหญ ่ 1/63  2/63  

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ(เรียนร่วมภาคพิเศษ) 2/63  2/64 อ.นันทา 

บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการโครงการเทคโนโลยีฯ  2/64 อ.สุเทพ 

บทส 8801 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (พื้นฐานส าคัญของคลาวด์)  2/64 อ.สุกัญญา 

บทส 7000 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศและวิธีการแบบแอจไจล ์ 1/63   2/63  

บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ 1/63  

ภาค 3/2564 

บทส 7005 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์และระเบียบวิธีการวิจยั 

 
1/64 

 

ภส 4002 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/64  

 
 

 

 

 

 

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

ปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
บทส.4010 ระบบฐานข้อมลูและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกจิ (เรยีนภาคฤดูร้อน/63) ITM19 อ.ปราโมทย์ ลอืนาม/อ.สุกัญญา 
บทส 5010 เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรและเทคโนโลยเีกดิใหม่ อีอารพ์ี คลาวด ์
                ไอโอที บล็อกเชนและฟนิเทค (ปรับปรุงย่อย 2562) 

ITM18/ITM19 อ.ปราโมทย์ ลอืนาม/อ.ภายนอก  

บทส.5020 การเรียนรู้ของเครื่องและวิธีเชิงปริมาณในการวเิคราะห์ธรุกิจ  
              (หลักสูตรปี 2560) 

ITM18/ITM 19 อ.ปราโมทย ์ลือนาม 

บทส.6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ (หลักสูตรปี 2560) ITM 18/ITM 19  อ.สุกัญญา 

บทส.6040 การบัญชีเพ่ือการบริหาร 
              (หลักสูตร 2560) 

ITM 17/ITM19 อ.สมชาย/อ.ปราโมทย์ ลือนาม  

บทส.6060 การจัดการตลาดและการตลาดดจิิทัล  (หลักสูตรปี 2560) ITM17/ITM 18 อ.อภิชัย/อ.เบญจพล  
บทส 7000 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศและวธิีการแบบแอจไจล ์ ITM16/ITM 17 อ.ปราโมทย์ ลือนาม 
บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลกัสูตร 2560) ITM 16 อ.ในสาขา 
ภาค 2/2564   
บทส.6010  คลังข้อมูลและข้อมลูใหญ่ (2560) ITM 18/ITM 19 อ.ปราโมทย ์ลือนาม/อ.ภายนอก 
บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ (หลักสูตร 2560) 

ITM 19/ITM20 อ.สุเทพ/อ.ปราโมทย์ ลือนาม 

บทส 8801 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (พ้ืนฐานส าคัญของคลาวด์) (Cloud Essentials) 

ITM 18/ITM 19/ 

ITM20 

อ.สุกัญญา (เรียน 8.30-11.30 น.) 

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนษุย์และพฤติกรรมองค์การ ITM 19/ITM20 อ.นันทา 
บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและวิธีการแบบแอจไจล์ ITM 18/ITM19 อ.ปราโมทย์ ลือนาม 
บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลกัสูตร 2560) ITM 17 อ.ปราโมทย ์
ภาค 3/2564   
บทส.7005 การวิเคราะหเ์ชิงประยุกตแ์ละระเบียบวิธีการวิจัย (ปรับปรุงย่อย2562) ITM 18/ITM 19  อ.ธนชาตย์(0.7)/อ.ปราโมทย์ ล. (0.3) 
บทส.4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ (2560) 
บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอทางธุรกิจ 
 

ITM 20 
ITM 18/19/20 

อ.สุกัญญา/อ.ปราโมทย์ ลือนาม 
อ.จุฑาพรรธ ์

 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (ภาคปกติ) (BADS) 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล/การวิเคราะห์ธุรกิจฯ/ปัญญาประดษิฐ์ฯ/ภาพนิทศัน์ข้อมูล/หว่งโซ่อปุทานฯ

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (ภาคปกติ) (DADS)   

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา dads 1/64 คณะภาษา 
สพ 4000 พื้นฐานส าหรับบัณฑติศกึษา dads 1/64  
วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (หลักสูตร 2564) dads 1/64 อ.จักรินทร์/อ.วรรณฤด ี
วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล dads 1/64 อ.ฐิติรัตน ์
วขวข 5002 การจ าลองแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ(หลักสูตร 2564)(ร่วมภาคพิเศษ) dads 1/64 อ.เอกรัฐ/อ.ภายนอก 
วธวข 7603 การหาค่าเหมาะสุดส าหรับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ร่วมพิเศษ) aiml 2/62 อ.กาญจ์นภา/อ.จิตโกมุท ส่งสิริ 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา  aiml 2/62  
วธวข 7205 การวิเคราะห์ข้อมลู ณ กระแสปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล ds 1/63 อ.เอกรัฐ 
วธวข 7101 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด (หลักสตูร 2563) เรียนร่วมภาคพิเศษ ba,2/62,1/63 อ.พาชิตชนัต/อ.เดือนเพ็ญ/

อ.เอกรัฐ/อ.ภายนอก 
วธวข 7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ba,2/62,1/63 อ.เดือนเพญ็/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7105 ปัญญาและการวิเคราะห์การจดัการลูกค้าสมัพันธ์ ba,2/62,1/63 อ.ธนชาตย์ 
วธวข 7201 การวิเคราะหส์ื่อและเครือข่ายสังคม ds,2/62,1/63 อ.โอม/อ.เอกรัฐ 
วธวข 7202 การท าเหมืองข้อมูลใหญ ่   ds,2/62,1/63 อ.สุรพงค ์
วธวข 7204 การวิเคราะห์ขอ้ความและการประมวลภาษาธรรมชาต ิ  ds,2/62,1/63 อ.โอม 
วธวข 7406 คลาวด์คอมพวิติ้งและการค านวณแบบกระจาย (หลกัสูตร 2563)เรียนร่วมภาคพิเศษ ds,ba,2/62,1/63 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ       bads 2/62 อาจารย์ภายในหลักสูตร 
ภาค 2/2564   
วขวข 5001 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (ปี64) dads 1/64 อ.เอกรัฐ 
วขวข 6001 การวิเคราะหส์ถิตสิมยัใหม่ประยุกต ์      dads 1/64 อ.พาชิตชนัต/อ.ภายนอก 
วขวข 6002 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ dads 1/64 อ.สุรพงค ์
วขวข 6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง dads 1/64 อ. เอกรัฐ 
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา dads 2/64 คณะภาษา 
สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑติศกึษา dads 2/64  
วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติ ิ dads 2/64 อ.จักรินทร์/อ.วรรณฤด ี
วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล dads 2/64 อ.ฐิติรัตน ์
วขวข 5002 การจ าลองแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ (เรียนร่วมภาคพิเศษ) dads 2/64 อ.เอกรัฐ/อ.ภายนอก 
วธวข 7102 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน  (หลักสูตรปี 2563) ba 1/63 อ.วรรณฤดี/อ.ภายนอก 
วธวข 7103 ปัญญาและการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์ ba 1/63 อ.เดือนเพ็ญ/อ.อานนท์ 
วธวข 7601 ปัญญาประดิษฐ์ ds, ba 1/63 อ.ภัทราวด ี
วธวข 7203 การวิเคราะห์วดีีทัศนแ์ละรูป ds 1/63 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 7602 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสงู aiml 2/63 อ.สุรพงค ์
วธวข 7604 การเรียนรูเ้ชิงลึก ba, ds 1/63 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 7605 การเรียนรูด้้วยเครื่องจักรขั้นสูง ba, ds 1/63 อ.สุรพงค ์
วธวข 7207 การหาค่าเหมาะสดุและการวเิคราะห์เชิงก าหนด ba ds 1/62 2/62 อ.กาญจ์นภา 
วธวข 7406 คลาวด์คอมพิวติ้งและการค านวณแบบกระจาย (หลักสูตร 2563) ba, ds 1/63 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ  1/63 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ภาค 3/2564   
วธวข 8713 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการวิเคราะห์ธุรกิจฯ (หัวข้อก าหนดภายหลัง) 2563 1/64 อ.จุฑาพรรธ ์
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษท่ี 21 1/64 อาจารย์พิเศษภายนอก 
ภส.4002 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  คณะภาษา 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล/การวิเคราะห์ธุรกิจฯ/ปัญญาประดษิฐ์ฯ/ภาพนิทศัน์ข้อมูล/หว่งโซ่อปุทานฯ  

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (2564)  dads 1 อ.วรรณฤดี/อ.จักรินทร ์
วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล(เทียบวิชา CSIS) dads 1 อ.ฐิติรัตน ์
วขวข 5002 การจ าลองตัวแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ (2564) dads 1 อ.เอกรัฐ/อาจารย์ภายนอก 
วธวข 7709 การพัฒนาระบบการจ าลองและเกม(2563) dvmt1/dvmt2 อ.ธนาสัย/อ.เอกรัฐ 
วธวข 7704 โลกเสมือนจริงและเทคโนโลยีการเข้าถึงความจริงเสมือนส าหรับการแสวงหาผล (2563) dvmt1/dvmt2 อ.ฐิติรัตน์/อ.ธนาสัย 
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (ส าหรับนกัศึกษาที่เรียนยังไม่ครบ workcourse) dvmt 1  
วธวข 7702คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และแอนิเมชัน  (2563) dvmt2 อ.ธนาสัย 
วธวข 7701 ภาพนิทัศนข์ั้นสูงและการวิเคราะห์ด้วยภาพ (2563) dvmt2 อ.ธนาสัย 
วธวข 7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป aiml1/ds6 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 7605 การเรยีนรู้ด้วยเครือ่งจักรขั้นสูง aiml2 อ.สุรพงค ์
วธวข 7603 การหาคา่เหมาะสดุส าหรับปญัญาประดิษฐแ์ละการเรียนรูด้ว้ยเครือ่งจักร aiml1/aiml2 อ.กาญจ์นภา/อ.จิตโกมุท ส่งศิร ิ
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (ส าหรับนกัศึกษาที่เรียนยังไม่ครบ workcourse) aiml 1  
วธวข 7602 ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง aiml2 อ.สุรพงค ์
วธวข 7406 คลาวด์คอมพิวติ้งและการค านวณแบบกระจาย (2563) ds6/ds7 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
วธวข 7101 ปัญญาและการวเิคราะห์การตลาด  ba&i5/ba&i6 อ.พาชิตชนัต/อ.เดือนเพ็ญ/อ.ภายนอก 
วธวข 7103 ปัญญาและการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ ba&i5/ba&i6 อ.อานนท์ 
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา (เลือกรายวิชาในหลักสูตรอื่น ๆ ) ba&i5 อาจารยผ์ู้สอนตามรายวิชาเลือก 
วธวข 7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ       ba&i6 อ.เดือนเพ็ญ/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7105 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ba&i6/dvmt1 อ.ธนชาตย์ 
วธวข 7201 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม ds7 อ.โอม/อ.เอกรัฐ 
วธวข 7204 การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ        ds7 อ.โอม 
วธวข 7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล       ds7/aiml1 อ.เอกรัฐ 
วธวข 7804 การหาค่าเหมาะสุดส าหรับคลังสินค้าและสินคา้คงเหลือ 
วธวข 7802 การวิเคราะห์การกระจายและการขนส่ง 

     scaa1 
      scaa1 

อ.ศิวิกา 
อ.สราวุธ 

วธวข 7801 ห่วงโซ่อุปทานอัตโนมตัิและโลจสิติกส์ชาญฉลาด       scaa1 อ.อัครนันท ์
วธวข 9000 การคน้คว้าอสิระ (กลุ่ม 1) 
วธวข 9000 การคน้คว้าอสิระ (กลุ่ม 2) 

Ba&I5/DS6 
AIML1/DVMT1 

อ.เอกรัฐ 
อ.ฐิติรัตน/์อ.ธนาสัย 

ภาค 2/2564   
วขวข 5001 เครื่องมือและการเขยีนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะหข์้อมูลและ 
               วิทยาการข้อมูล (ปี 2564) 

dads 1 อ.เอกรัฐ 

วขวข 6001 การวิเคราะหส์ถิตสิมยัใหม่ประยุกต์ (2564) dads 1 อ.พาชิตชนัต/อ.ภายนอก 
วขวข 6002 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่/คส 7301 (2564) dads 1/csdt1 อ.สุรพงค ์
วขวข 6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง (2564) dads 1 อ. เอกรัฐ 
วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (2564)  dads 2 อ.วรรณฤดี/อ.จักรินทร ์
วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล dads 2 อ.ฐิติรัตน ์
วขวข 5002 การจ าลองตัวแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ (2564) dads 2 อ.เอกรัฐ/อาจารย์ภายนอก 
วธวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (เปิดเพิ่ม
กรณี นศ.ไม่ได้ลงทะเบียนใน summer /2563)  

ba&i6/aiml2/ 
dvmt 2 

อ.คณะภาษาฯ 

วธวข 7102 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน  (หลักสูตรปี 2563) BA&I6 อ.วรรณฤดี/ก าหนดภายหลัง 
   



 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

วธวข 7208 การวิเคราะห์เชิงท านายและการวิเคราะห์เชิงก าหนด DS7/BA6/AIML1/D

VMT1 

อ.กาญจ์นภา/อ.ศิวิกา 

วธวข 7601 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปี 2563) DS7/BA6 อ.ภัทราวด ี
วธวข 7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล AIML 2 อ.เอกรัฐ 
วธวข 7604 การเรียนรู้เชิงลึก AIML 2/DS7/BA6 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 7605 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรขั้นสูง DS7/BA6 อ.สุรพงค ์

วธวข 7406 คลาวด์คอมพิวติ้งและการค านวณแบบกระจาย (2563) DS7/BA6 อ.ปราโมทย์ ก่ัวเจริญ 

วธวข 7204 การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ BA 6 อ.โอม 

วธวข 7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป (หลักสูตรปี 2563) DS7 อ.ฐิติรัตน์  
วธวข 7805 การวิเคราะห์ความเสีย่งของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์ SCAA1 อ.สราวุธ 

วธวข 7803 ราคาพลวัตและการหาค่าเหมาะสุดส าหรับรายได้ 
วธวข 7806 การวิเคราะหเ์ชิงท านายในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

SCAA1 
SCAA1 

อ.กาญจ์นภา 
อ.กาญจ์นภา 

วธวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล BA&I6/AIML2/DVMT2 อ.คณะภาษา 

วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) BA&I6/SCAA1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2) 
 

DS7/AIML2/DVMT2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ภาคฤดูร้อน/2564   
วขวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูและวิทยาการข้อมูล dads1 ก าหนดอาจารย์ผูส้อนภายหลัง 
  

 
 

 

 
 
 
 



  
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

ปริญญาเอก หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 
               บัณฑิตศึกษา 

1/64 อาจารย์คณะภาษา 
 

   
   
ก าหนดรายวิชาภายหลัง   
   
   
   
ภาค 2/2564   
ภส.4003 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 1/64 อาจารย์คณะภาษา 
   
   
ก าหนดรายวิชาภายหลัง 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (ภาคปกติ) 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
   
   
ก าหนดวิชาภายหลัง    
   
   
   
ภาค 2/2564   
   
 
ก าหนดวิชาภายหลัง 
 
 
 
 

  

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
 
 
ไม่มี นศ. ในภาคนี้ 
 

  

   
ภาค 2/2564   

  สมซ 4001 ระบบกฎหมายและนิติวิธี 
  สมซ 4002 การปฏิบัติการความม่ันคงไซเบอร์ 
สมซ 6001 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ 
 
 

Cyber1 
Cyber1 
Cyber1 

ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 

ภาค 1/2565   
สมซ 6002 การวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับความมั่นคงของสารสนเทศ Cyber1 อ.นิธินันท ์

สมซ 6003 กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์ 
สมซ 7008 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

    Cyber1 
    Cyber1 

ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 
ก าหนดอาจารย์ภายหลัง 

   

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (ภาคปกต)ิ 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา (เรียนก่อนเปิดภาคเรียน)  1/64 อาจารย์คณะภาษา 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  1/64 อาจารย์คณะภาษา 
วขทข 4001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 6001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ 
วขทข 6002 เทคโนโลยีข้อมูลพ้ืนฐาน 
วขทข 6003 วัฒนธรรมของผู้เชีย่วชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1/64 
1/64 
1/64 
1/64 

อ.ธนชาตย์/อาจารย์ภายนอก 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อ.ธนชาตย์/อ.ภายนอก 
 

ภาค 2/2564 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรบับัณฑิตศึกษา 
วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ 

 
1/64 
1/64 

 
อาจารย์คณะภาษา 
อ.ธนชาตย์/อาจารย์ภายนอก 

วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ 
วขทข 7103 การประยุกต์ใชง้านและกรณีศึกษาดา้นการวิเคราะห์ธรุกิจ 
วขทข 7204 โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 

1/64 
1/64 

        1/64 

อ.วรพล 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 

   
ภาค 3/2564   
วขทข 7104 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21 
 

1/64 
1/64 

อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2564   
วขทข 4001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 6001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ 
วขทข 6002 เทคโนโลยีข้อมูลพ้ืนฐาน 
วขทข 6003 วัฒนธรรมของผู้เชีย่วชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

MADT1 
MADT1 
MADT1 
MADT1 

 

อ.ธนชาตย์/อ.ภายนอก 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
 

   
ภาค 2/2564   
วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ 
วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ 
วขทข 7103 การประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษาดา้นการวิเคราะห์ธุรกิจ 
วขทข 7204 โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 

MADT1 
MADT1 
MADT1 

      MADT1 
 

อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 

   
ภาค 3/2564 
วขทข 7104 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21 

 
MADT1 
MADT1 

 
 

 
อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 

   
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 
ปรญิญาโท สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (ภาคปกต)ิ 

 
วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2565   
สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา (เรียนก่อนเปิดภาคเรียน)  1/65 อาจารย์คณะภาษา 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  1/65 อาจารย์คณะภาษา 
วขทข 4001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 6001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ 
วขทข 6002 เทคโนโลยีข้อมูลพ้ืนฐาน 
วขทข 6003 วัฒนธรรมของผู้เชีย่วชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7101 ระบบรายงานทางธรุกิจขั้นสูง 
วขทข 7102 แบบจ าลองข้อมูล การแปลงข้อมูล และการจัดการ
คุณภาพข้อมูล 
วขทข 7201 การออกแบบ พัฒนาและจัดการระบบคลาวด์ 
วขทข 7202 การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บและเครือข่ายสังคม 
วขทข 9000 การค้นคว้าอิสระ 
 
 

1/65 
1/65 
1/65 
1/65 

        1/64 
1/64 

 
1/64 
1/64 
1/64 

อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
 
อ.ธนชาตย์/อาจารย์ภายนอก 
 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อาจารย์ภายในหลักสูตร 

   
ภาค 2/2565 
วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ 

 
1/65 

 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 

วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ 
วขทข 7103 การประยุกต์ใชง้านและกรณีศึกษาดา้นการวิเคราะห์ธรุกิจ 
วขทข 7204 โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 

1/65 
1/65 

 
1/65 

อ.วรพล 
อ.ธนชาตย์ 
 
อ.วรพล 

   
   
   
ภาค 3/2565   
วขทข 7104 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21 
 

1/65 
1/65 

อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
 

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565 
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (ภาคพิเศษ) 

 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2565   
วขทข 4001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 6001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ 
วขทข 6002 เทคโนโลยีข้อมูลพ้ืนฐาน 
วขทข 6003 วัฒนธรรมของผู้เชีย่วชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7101 ระบบรายงานทางธรุกิจขั้นสูง 
วขทข 7102 แบบจ าลองข้อมูล การแปลงข้อมูล และการจัดการคุณภาพข้อมูล 
วขทข 7201 การออกแบบ พัฒนาและจัดการระบบคลาวด์ 
วขทข 7202 การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บและเครือข่ายสังคม 
วขทข 9000 การค้นคว้าอิสระ 
 
 
 

MADT2 
MADT2 
MADT2 
MADT2 

     MADT1 
MADT1 

     MADT1 
MADT1 
MADT1 

อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
อ.วรพล 
อาจารย์ภายในหลักสูตร 

ภาค 2/2565 
วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ 

 
MADT2 

 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 

วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ 
วขทข 7103 การประยุกต์ใชง้านและกรณีศึกษาดา้นการวิเคราะห์ธรุกิจ 
วขทข 7204 โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 

MADT2 
MADT2 

     MADT2 
 

อ.วรพล 
อ.ธนชาตย์ 
 
อ.วรพล 

   
ภาค 3/2565   
วขทข 7104 การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
วขทข 7203 ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21 
 

MADT2 
MADT2 

อ.ธนชาตย์ 
อาจารย์ภายนอก/อ.ธนชาตย์ 
 

 
 


