หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
Master of Science Program in Digital Technology Management
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
959701 การแปลงเปนดิจิทัล
3 หนวยกิต
959702 การบริหารโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงซอฟตแวร 3 หนวยกิต
959703 การใชไดของเทคโนโลยีดิจิทัล
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ
959711 บทนําสูธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959712 การแปลงเปนดิจิทัลโดยลูกคาเปนศูนยกลาง
3 หนวยกิต
959713 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน
3 หนวยกิต
959714 โลจิสติกสอยางชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959715 กรณีศึกษาจากการจําลองสถานการณในโลจิสติกส
3 หนวยกิต
959721 องคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล
3 หนวยกิต
959722 โครงสรางพื้นฐานเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959723 การแกไขปญหาเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959724 กระบวนการเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959725 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959726 ปญญาประดิษฐในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959727 การวิเคราะหขอมูลในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959731 การคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959732 นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา
3 หนวยกิต
959789 หัวขอที่เลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3 หนวยกิต

959795 การเตรียมความพรอมกอนการทําวิจัย

3

หนวยกิต

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรี ยนกระบวนวิ ช านอกสาขาวิ ชา เฉพาะไดตามความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานบางประการที่จําเปนสําหรับการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ยนกระบวนวิช าระดั บ ปริญ ญาตรีขั้ น สู ง ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. ปริญญานิพนธ
959799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
-ไมมีง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
1. นั ก ศึ ก ษาจะต อ งจั ด สั ม มนาและนํ า เสนอผลงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยานิ พ นธ
ในการสั ม มนาอยา งน อยภาคการศึ กษาละ 1 ครั้ ง เป น จํ า นวนไม นอ ยกวา 2
ภาคการศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาจะต องเข าร วมสั ม มนาทุ ก ครั้ง ตลอดระยะเวลา
การศึกษา
2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการเผยแพรหรือ
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล
TCI Tier1 หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร
การประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดั บ นานาชาติ ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตร โดยผลงานที่เผยแพร ตองระบุนักศึกษาเปน
ชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง
โครงสรางหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
36
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
30
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
30
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
9
959701 การแปลงเปนดิจิทัล
3
959702 การบริหารโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงซอฟตแวร 3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

959703 การใชไดของเทคโนโลยีดิจิทัล
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ
959711 บทนําสูธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959712 การแปลงเปนดิจิทัลโดยลูกคาเปนศูนยกลาง
3 หนวยกิต
959713 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน
3 หนวยกิต
959714 โลจิสติกสอยางชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959715 กรณีศึกษาจากการจําลองสถานการณในโลจิสติกส
3 หนวยกิต
959721 องคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล
3 หนวยกิต
959722 โครงสรางพื้นฐานเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959723 การแกไขปญหาเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959724 กระบวนการเชิงดิจิทัล
3 หนวยกิต
959725 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959726 ปญญาประดิษฐในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959727 การวิเคราะหขอมูลในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959731 การคิดเชิงนวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล
3 หนวยกิต
959732 นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา
3 หนวยกิต
959789 หัวขอที่เลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
3 หนวยกิต
959795 การเตรียมความพรอมกอนการทําวิจัย
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาอาจเลือกเรี ยนกระบวนวิ ช านอกสาขาวิ ชา เฉพาะไดตามความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรูพื้นฐานบางประการที่จําเปนสําหรับการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ยนกระบวนวิช าระดั บ ปริญ ญาตรีขั้ น สู ง ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. ปริญญานิพนธ
959798 การคนควาอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
-ไมมี-

6

หนวยกิต

ง. กิจกรรมทางวิชาการ
ผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของผลงานการคนควาอิสระตองไดรั บ
การเผยแพรในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Graduate School
Journal) หรือแหลง เผยแพรผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก
จ. การสอบประมวลความรู
ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษา
ยื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสเลขสาขาวิชา 959
Type 2 (Plan A Type A2)
Degree Requirements
A. Coursework
a minimum of
1. Graduate Courses
a minimum of
1.1 Field of Specialization a minimum of
1.1.1 Required courses
959701 Digital Transformation
959702 Software Project Management and Change
Management
959703 Usability of Digital Technology

36
24
24
24
9
3
3

credits
credits
credits
credits
credits
credits
credits

3

credits

1.1.2 Elective courses a minimum of 15 credits
By choosing from these courses or other courses approved by the
Graduate Study Committee.
959711 Introduction to Digital business
3 credits
959712 Customer Centric Digital Transformation
3 credits
959713 Cross-Border E-Commerce
3 credits
959714 Smart Logistics in Digital Business
3 credits
953715 Simulation-Based case Studies in Logistics
3 credits
959721 Data-Driven Enterprise
3 credits
959722 Digital Infrastructure
3 credits

959723 Digital Solution
3 credits
959724 Digital Process
3 credits
959725 Internet of Things in Digital Business
3 credits
959726 Artificial Intelligent in Digital Business
3 credits
959727 Data Analytic in Digital Business
3 credits
959731 Innovative Thinking in Digital Business
3 credits
959732 Digital Innovation in Education
3 credits
959789 Selected Topics in Digital Technology Management 3 credits
959795 Pre-Research
3 credits
1.2 Other courses
The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement
of the advisor.
2. Advanced Undergraduate Courses
In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for
education, the student must enrol some advanced undergraduate courses( s)
under the recommendation of program administrative committee.
B. Thesis
959799 Master’s Thesis
12 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement : a foreign language
2. Program requirement
- none –

D. Academic Activities
1. A student has to organize seminar and present paper on the topic
related to his/ her thesis for 1 time(s) in every semester for at least 2
semesters and students have to attend seminar every semester that
the course is offered.
2. At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must
be published or at least accepted to publish in a national journal listed
in TCI Tier 1 database or full paper publication in an international
conference proceedings accepted by the field of study or have patent.
Publication of thesis work must specify student as the first author.

Type 3 (Plan B)
Degree Requirements
a minimum of
36 credits
A. Coursework
a minimum of
30 credits
1. Graduate Courses
a minimum of
30 credits
1.1 Field of Specialization
a minimum of
30 credits
1.1.1 Required courses
9 credits
959701 Digital Transformation
3 credits
959702 Software Project Management and Change Management 3 credits
959703 Usability of Digital Technology
3 credits
1.1.2 Elective courses
a minimum of
21 credits
Student can enroll the followings courses or the others which the
graduate education executive committee approves.
959711 Introduction to Digital business
3 credits
959712 Customer Centric Digital Transformation
3 credits
959713 Cross-Border E-Commerce
3 credits
959714 Smart Logistics in Digital Business
3 credits
953715 Simulation-Based case Studies in Logistics
3 credits
959721 Data-Driven Enterprise
3 credits
959722 Digital Infrastructure
3 credits
959723 Digital Solution
3 credits
959724 Digital Process
3 credits
959725 Internet of Things in Digital Business
3 credits
959726 Artificial Intelligent in Digital Business
3 credits
959727 Data Analytic in Digital Business
3 credits
959731 Innovative Thinking in Digital Business
3 credits
959732 Digital Innovation in Education
3 credits
959789 Selected Topics in Digital Technology Management 3 credits
959795 Pre-Research
3 credits
1.2 Other courses
The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the advisor.
2. Advanced Undergraduate Courses

In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for
education, the student must enrol some advanced undergraduate courses( s) under
the recommendation of program administrative committee.
B. Thesis
953798 Independent Study
6 credits
C. Non-credit Courses
1. Graduate School requirement : a foreign language
2. Program requirement
- none D. Academic activities
At least 1 independent study work or part of independent study work
must be published in CMU Graduate Journal or in other academic publication
approved by the field of study and the graduate school with the student as
the first author.
E. Comprehensive Examination
Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general
advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive
examination.

แผนการศึกษา
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) Type 2 (Plan A Type A2)
ปที่ 1

959701
959702

xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
การแปลงเปนดิจิทัล
Digital Transformation
การบริหารโครงการและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงซอฟตแวร
Software Project Management and
Change Management
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กิจกรรมปรับพื้นฐาน (สําหรับนักศึกษาที่
ไมมีพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Basic adjustment activities , For
students who do not have basic
information technology

รวม

959799

หนวยกิต
3

959703

3

xxxxxx

3
3
-

xxxxxx
xxxxxx

12

ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธปริญญาโท
Master’s Thesis
เสนอหัวขอโครงรางปริญญานิพนธ
Present thesis proposal
จัดสัมมนา/เขารวมการสัมมนา/นําเสนอ
ผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present paper
รวม

ปที่ 2
หนวยกิต
9
-

959799

ภาคการศึกษาที่ 2
การใชไดของเทคโนโลยีดิจิทัล
Usability of Digital Technology
กระบวนวิชาเลือก
Elective courses

หนวยกิต
3
3

กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
จัดสัมมนา/เขารวมการสัมมนา/นําเสนอ
ผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present paper

3
3
-

สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ
Pass - a foreign language
รวม

-

ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธปริญญาโท
Master’s Thesis
สอบปริญญานิพนธ
Thesis defense

12
หนวยกิต
3
-

-

9

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

รวม

3

แบบ 3 (แผน ข) Type 3 (Plan B)
ปที่ 1
959701
959702

xxxxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
การแปลงเปนดิจิทัล
Digital Transformation
การบริหารโครงการและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงซอฟตแวร
Software Project Management and
Change Management
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กิจกรรมปรับพื้นฐาน (สําหรับนักศึกษาที่
ไมมีพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Basic adjustment activities , For
students who do not have basic
information technology

รวม

หนวยกิต
3

959703

3

xxxxxx

3
3
-

xxxxxx
xxxxxx

12

xxxxxx

ภาคการศึกษาที่ 1
กระบวนวิชาเลือก Elective courses

ปที่ 2
หนวยกิต
3

xxxxxx

กระบวนวิชาเลือก Elective courses

3

เสนอหัวขอโครงรางปริญญานิพนธ
Present thesis proposal
จัดสัมมนา/เขารวมการสัมมนา/นําเสนอ
ผลงานในการสัมมนา
Organize seminar/
Attend seminar/present paper
การสอบประมวลความรู
Comprehensive Examination
รวม

-

959798

ภาคการศึกษาที่ 2
การใชไดของเทคโนโลยีดิจิทัล
Usability of Digital Technology
กระบวนวิชาเลือก Elective courses

หนวยกิต
3

กระบวนวิชาเลือก Elective courses
กระบวนวิชาเลือก Elective courses
เสนอหัวขอโครงรางปริญญานิพนธ
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