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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Programme in Information Technology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือย่อ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)  

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

129 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี (4 ปี) 

5.2 ภาษาท่ีใช้  
สอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การช้ันน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทไอบีเอ็ม 
บริษัทออราเคิล บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน  
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2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Missouri-Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
เปิดสอนในเดือน สิงหาคม ปกีารศึกษา 2557 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 180 
เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2559 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(5) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
(6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
(7) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ 
(8) ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

(ปีการศึกษา) 

1 นางอัจฉรา ธารอุไรกลุ 
  

พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
(2530) 
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  วท.บ. (สถิต)ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528) 

2 นายเอกพงษ์ จงึเจรญิสุขยิง่ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรุี (2546) 

  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (2544) 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 
 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการสร้างมลูค่าเพิ่มและทรพัย์สินทางปญัญาใหก้ับผลผลติชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัย
คุกคามทางด้านเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องเตรยีมพรอ้มใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีการจัดการ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563  (ICT2020) ที่ก าหนดทิศทางและการพัฒนา 
ICT เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งต้องการบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพเป็นจ านวนมาก 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง 

(Ubiquitous Computing) ที่ เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต 
ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และบรกิารทางเทคโนโลยีที่ถูกลงด้วยการประมวลผลบนคลาวน์ 
(Cloud Computing) รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เช่ือถือได้ จึงจ าเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยช้ีน าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
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ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระท าในเชิงรุก โดยพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล โดยพัฒนาให้บุคลากร
ดังกล่าวมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
จากยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใช้คอมพิวเตอร์

ทุกหนทุกแห่งซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต้องใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการมุ่งมั่นเป็นสังคมที่ใฝ่เรียนรู้ การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และการมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม  

 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต 

ก.1 วิชาบังคบั 25  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 101 พลศึกษา                1(0-2-2)
 (Physical Education)  
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต   3(3-0-6)
  (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN  121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปญัหา    3(3-0-6)
               (Learning and Problem Solving Skills) 
4.  กลุ่มวิชาการคิดอย่างมรีะบบ 
GEN  231 มหัศจรรย์แห่งความคิด               3(3-0-6) 
 (Miracle of Thinking) 
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หมายเหต ุรายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแกป้ัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคิด เป็นการบรูณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรอ์ยู่ในสองรายวิชาน้ี 
5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN  241 ความงดงามแหง่ชีวิต               3(3-0-6)
 (Beauty of Life) 
6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 351 การบรหิารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า             3(3-0-6)
 (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป      3(3-0-6)
  (General English) 
 LNG 102 ทักษะและกลยทุธ์ภาษาอังกฤษ              3(3-0-6)

 (English Skills and Strategies) 
  LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6)
                         (Academic English) 

หมายเหต ุ วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างนอ้ย 9 หน่วยกิต ข้ึนอยู่กับระดบัคะแนน 
ตามที่สายวิชาภาษาก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับทีสู่งข้ึนถ้านักศึกษามผีลคะแนน 
เป็นไปตามเกณฑ ์
ก.2 วิชาบังคบัเลือก 6 หน่วยกิต  
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากวิชาที่คณะอนุมัติ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดา้น                       9 หน่วยกิต 

- MTH 111 แคลคูลัส 1 3 หน่วยกิต 

- LNG XXX ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น มิได้ก าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ข้ึนอยู่กับความ

จ าเป็นของหลักสูตรอื่น และถ้ามี จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่
หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การเรียนการสอนที่ต้องพึ่งพาคณะอื่น เช่น วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์
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และวิทยาศาสตร์จะด าเนินการให้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจาก
ภาควิชาอื่นๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ 
การจัดกลุ่มนักศึกษา 

 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาและประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล และการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นใน
การเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจใน
พื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าไปใช้
อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น หลักสูตรจึงจัดให้มีรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติจ านวนมาก และพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทช้ันน า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือระดับมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเครือข่าย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีส่นับสนุนการใช้งานในองค์กร สามารถเลือกใช้และดูแลระบบเครือข่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นในการบริหารหน่วยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสม 

1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาประยุกต์ในงานบริหารธุรกิจ การน าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาเสริมช่องทางการตลาด การใช้สารสนเทศ
เพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจ าลองสถานการณ์ธุรกิจ รวมถึงการสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการอินเทอร์เน็ต 

1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
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ความสามารถในการสื่อสารและท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีมาตรฐาน
เทียบเคียงกบั ACM-IEEE 
Curriculum Recommendation 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากแนว
หลักสูตรของ ACM/IEEE 

2. ประเมินหลักสูตรเทียบกบั TQF-
Computer และ ACM-IEEE ฉบับล่าสุด 

1. เอกสารปรบัปรุง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. ปรับปรงุหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผูป้ระกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจจาก
ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

2. รายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
วัน-เวลาราชการปกติ 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
(1) ต้องส าเรจ็การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และ/หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอดุมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

(1) โดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
(3) การคัดเลือกโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาเข้าใหม่ส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานด้านการคิดวิธีแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม และนักศึกษาเข้า

ใหม่บางส่วนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
การปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการใช้ต ารา เอกสารและข้อสอบ
ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี 
หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดในระเบียบการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีที่นักศึกษาจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์การคิดวิธีแก้ปัญหา การ
เขียนโปรแกรม และภาษาอังกฤษ จะด าเนินการจัดอบรมก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 
ช้ันปีที่ 1 คน 100 100 100 100 100 
ช้ันปีที่ 2 คน 119 100 100 100 100 
ช้ันปีที่ 3 คน 112 119 100 100 100 
ช้ันปีที่ 4 คน 108 112 119 100 100 

รวม คน 439 431 419 400 400 

คาดว่าจะจบการศึกษา คน 108 112 119 100 100 
 

หมายเหต:ุ จ านวนนักศึกษาตามแผนพัฒนาฉบับปีที่ 11 ปรับครั้งที่ 8 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556 

ค่าบ ารุงการศึกษา          12,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา                 24,000 บาท/คน/ปี 
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ค่าลงทะเบียน                1,200   บาท/หน่วยกิต                          43,200 บาท/คน/ปี 

ค่าเล่าเรียนรวม                                                                    67,200 บาท/คน/ปี 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    70,000 บาท/หัวนักศึกษา                  

รวม                            137,200 บาท/คน/ป ี

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ประมาณการรายรับ 
 ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 10,536,000 10,344,000 10,056,000 9,600,000 9,600,000 

ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 18,964,800 18,619,000 18,100,800 17,280,000 17,280,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  บาท/ปี 30,730,000 30,170,000 29,330,000 28,000,000 28,000,000 

รวม  60,230,800 59,133,200 57,486,800 54,880,000 54,880,000 

หมายเหตุ:  การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนักศึกษาทั้งหมด 

             ปีการศึกษาละ 36 หน่วยกิต 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22,944,800 24,092,040 25,296,642 26,561,474 27,889,548 

เงินเดือน 18,210,159 19,120,667 20,076,700 21,080,535 22,134,562 

สวัสดิการ 26% 4,734,641 4,971,373 5,219,942 5,480,939 5,754,986 

      

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 11,375,300 11,505,800 11,540,300 11,406,800 11,406,800 

2.1 ค่าตอบแทน 202,500 405,000 607,500 810,000 810,000 

2.2 ค่าใช้สอย 1,756,000 1,724,000 1,676,000 1,600,000 1,600,000 

2.3 ค่าวัสดุ 1,975,500 1,939,500 1,885,500 1,800,000 1,800,000 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 2,195,000 2,155,000 2,095,000 2,000,000 2,000,000 

2.5 ทุนการศึกษา 636,800 756,800 876,800 996,800 996,800 

2.6 รายจ่ายอ่ืน (รวมจ่ายวิชาพ้ืนฐาน) 4,609,500 4,525,500 4,399,500 4,200,000 4,200,000 
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3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 13,170,000 12,930,000 12,570,000 12,000,000 12,000,000 

      

4. งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

      

รวมทั้งสิ้น 49,490,100 50,527,840 51,406,942 51,968,274 53,296,348 

      

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 112,734 117,234 122,690 129,921 133,241 

 123,164 

 
รายรับหักรายจ่าย 10,740,700 8,605,360 6,079,858 2,911,726 1,583,652 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน และ/หรือการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนีส้ามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได ้ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี ว่าด้วยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ.) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  31 หน่วยกิต 
ก 1.  วิชาบังคับ  25 หน่วยกิต 
ก.2 วิชาบังคับเลือก    6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดา้น  92 หน่วยกิต 
ข 1.  วิชาแกนทางคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
ข 2.  วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  68 หน่วยกิต 
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- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  9 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์  15 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์  22 หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  19 หน่วยกิต  
 
 
 
 

ข 3.  วิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
ข.4  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา  

- รหัสวิชา 
รหสัวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก 

- INT XXX หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- GEN XXX หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

- LNG XXX หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านภาษา 

- SSC XXX หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

- MTH XXX หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านคณิตศาสตร ์

- หน่วยกิตของวิชาก าหนดเป็น X(ท-ป-ต) หมายถึง หน่วยกิตรวม (ช่ัวโมงทีส่อนเป็นบรรยาย - 
ช่ัวโมงปฏิบัติ - ช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง) ในแต่ละสัปดาห ์

- รายวิชา 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 31 หน่วยกิต 

ก 1.  วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 101 พลศึกษา                1(0-2-2)
 (Physical Education)  
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต   3(3-0-6)
  (Man and Ethics of Living) 
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3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN  121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปญัหา    3(3-0-6)
               (Learning and Problem Solving Skills) 
4.  กลุ่มวิชาการคิดอย่างมรีะบบ 
GEN  231 มหัศจรรย์แห่งความคิด               3(3-0-6) 
 (Miracle of Thinking) 
หมายเหต ุรายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแกป้ัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคิด เป็นการบรูณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรอ์ยู่ในสองรายวิชาน้ี 
5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN  241 ความงดงามแหง่ชีวิต               3(3-0-6)
 (Beauty of Life) 
6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 351 การบรหิารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า             3(3-0-6)
 (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป      3(3-0-6)
  (General English) 
 LNG 102 ทักษะและกลยทุธ์ภาษาอังกฤษ              3(3-0-6)

 (English Skills and Strategies) 
  LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6)
                         (Academic English) 

หมายเหต ุ วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างนอ้ย 9 หน่วยกิต ข้ึนอยู่กับระดบัคะแนน
ตามที่สายวิชาภาษาก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับทีสู่งข้ึนถ้านักศึกษามผีลคะแนนเป็นไป
ตามเกณฑ ์
วิชาบังคับเลือก 6  หน่วยกิต 
โดยรายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุม่วิชาเดียวกัน 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม    3(3-0-6)  
             (Holistic Health Development) 
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
             (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์   3(3-0-6)  
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             (Ethics in Science-based Society) 
 GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ  3(2-2-6) 

  (Personality Development and Public Speaking) 
3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 321 ประวัติศาสตรอ์ารยธรรม    3(3-0-6)  
             (The History of Civilization) 
GEN 421 สังคมศาสตร์บรูณาการ     3(3-0-6) 
 (Integrative Social Sciences) 
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล     3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย               3(3-0-6)  
             (Thai Indigenous Knowledge) 

 GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว    3(2-2-6) 
  (Culture and Excursion) 

6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3(3-0-6)  
             (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
 

 GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ       3(3-0-6) 
  (Managerial Psychology) 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                     LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง   3(0-6-6) 
  (English through Independent Learning) 
 LNG 211  การฟังอย่างมปีระสทิธิผล                    1(1- 0-2) 
  (Effective Listening) 
 LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน                  1(1- 0-2) 
  (Oral Presentation Skills) 
 LNG  213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ    1(1- 0-2) 
  (Laboratory Report Writing) 
 LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน      3(3-0-6) 
  (Reading Appreciation) 
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 LNG 232 การแปลเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   (Basic Translation) 
 LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication) 
 LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ   3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
      LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย     3(3-0-6) 
  (Speaking Skills in Thai) 
 LNG 296  ทักษะการเขียนภาษาไทย    3(3-0-6) 
  (Writing Skills in Thai) 
 LNG 311  ภาษามาเลย์เบื้องต้น     3(3-0-6) 
  (Basic Malay Language) 
 LNG 321  ภาษาเขมรเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  (Basic Cambodian) 
 LNG 341 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  (Basic Vietnamese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 92 หน่วยกิต 

ข 1.  วิชาแกนทางคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Discrete Mathematics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

MTH 111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6) 
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(Calculus I) 

ข 2.  วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 68 หน่วยกิต 

 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม์คอมพิวเตอร ์ 
(Computing Platform Technology) 

3(2-2-5) 

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต 

INT 201 เครือข่าย 1  
(Network I) 

3(2-2-5) 

INT 205 เครือข่าย 2  
(Network II) 

3(2-2-5) 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1  
(Information Assurance and Security I) 

3(2-2-5) 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต  

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 (Computer Programming I) 

 3(2-2-5) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
(Computer Programming II) 

3(2-2-5) 

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์
(Software Development Process) 

3(2-2-5) 

INT 206  การบรหิารโครงการซอฟต์แวร์  
 (Software Project Management) 

3(2-2-5) 

INT 320 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 
(Data Structures and Algorithms) 

3(3-0-6) 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต์ 22 หน่วยกิต  

INT 106  เทคโนโลยีเว็บ 
(Web Technology) 

3(2-2-5) 

INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมลู 
(Database Management Systems) 

3(2-2-5) 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 
(Information Management) 

3(2-2-5) 
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INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3(2-2-5) 

INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์
(Human Computer Interaction) 

3(2-2-5) 

INT 306 ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Business) 

3(3-0-6) 

INT 353 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
(Information Technology Project I) 

2(0-4-4) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
(Information Technology Project II) 

2(0-4-4) 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 19 หน่วยกิต  

INT 101 หลักเบือ้งต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Fundamental) 

3(3-0-6) 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 
(Business Information Systems) 

3(3-0-6) 

INT 301 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Infrastructure Management) 

3(2-2-5) 

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Services Management) 

3(3-0-6) 

INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Social Issues and Ethics for IT Professional) 

3(3-0-6) 

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Seminar) 

1(1-0-2) 

INT 402 การสือ่สารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Professional Communication) 

3(3-0-6) 

ข 3.  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

INT 370 การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology System Implementation) 

3(2-2-5) 

INT 371 การพัฒนาโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่
(Mobile Application Development) 

3(2-2-5) 

INT 372 การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการขยายตัว 
(Building Scalable Networks) 

3(2-2-5) 
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INT 373 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล  
(COBOL Programming) 

3(2-2-5) 

INT 374 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์
(Cloud Computing Workshop) 

3(2-2-5) 

INT 380 การบริหารการด าเนินงาน 
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

INT 382 การท าเหมอืงข้อมลู  
(Data Mining) 

3(3-0-6) 

INT 383 การโปรแกรมเว็บฝัง่ลูกข่าย 
(Client Side Web Programming) 

3(3-0-6) 

INT 397* เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(Preparation for Career Training) 

1(1-0-2)  
(S/U) 

INT 398* การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  
(Career Training) ไม่น้อยกว่า 240 ชม. 

2(0-35-6) 
(S/U) 

INT 399* สหกจิศึกษา  
(Cooperative Study) ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์

6(0-35-18) 

*นักศึกษาที่ต้องการฝกึงานใหล้งทะเบียนเรียนวิชา INT 397 และ INT 398  
ส่วนนักศึกษาที่ต้องการฝึกสหกจิศึกษาใหล้งทะเบียนเรียนวิชา INT 399 

 

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 
(Information Assurance and Security II) 

3(3-0-6) 

INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์  
(Computer Graphic Design) 

3(2-2-5) 

INT 464 การสร้างสื่อดจิิทัล  
(Digital Media Production) 

3(2-2-5) 

INT 465 ระเบียบวิธีเชิงอ็อบเจกต์ข้ันสูง  
(Advanced Object Oriented Methodology) 

3(3-0-6) 

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
(Web Services Technology) 

3(2-2-5) 

INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมลู 
(Database Programming Workshop) 

3(2-2-5) 

INT 472 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบรหิารฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
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(Database Architecture and Administration Workshop) 
INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรพัยากรวิสาหกจิ 

(Enterprise Resource Planning Workshop)  
3(2-2-5) 

INT 474 ปฏิบัติการการจัดการแบบซพัพลายเชน 
 (Supply Chain Management Workshop) 

3(2-2-5) 

INT 475 ปฎิบัติการคลังข้อมลูและการวิเคราะห์สารสนเทศ 
Data Warehouse and Information Analysis Workshop 

3(2-2-5) 

INT  
491-492 

หัวข้อพิเศษ 1-2 
(Special Topics I-II) 

3(3-0-6) 

INT 493 หัวข้อพิเศษ 3 
(Special Topics III) 

3(2-2-5) 

 ข.4  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนือ้หา 2 
(Content – based Language Learning II) 

3(3-0-6) 

LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 
(Oral Communication I)  

3(3-0-6) 

หรือวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่คณะอนุมัต ิ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

3.1.4 แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาสหกิจศึกษาน้ัน เหมือนกันจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ปีการศึกษาที่ 3 และจะแตกต่างกันในภาคการศึกษาที่เหลือ วิชาภาษาอังกฤษที่เรียนข้ึนอยู่กับพื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวนหน่วยกิตในหัวข้อในตาราง (ท ป ต) หมายถึง ทฤษฎี ปฎิบัติ 
และศึกษาด้วยตนเอง 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต (ท ป ต) 
INT 101 หลักเบือ้งต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2 2 5) 
INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
GEN 101 พลศึกษา 1 (0 2 2) 
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแกป้ัญหา 3 (3 0 6) 

LNG 101 หรือ 
LNG 102 

ภาษาอังกฤษทั่วไป หรือ 
ทักษะและกลยทุธ์ภาษาอังกฤษ 

3 (3 0 6) 
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รวม 49 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 16 (14 4 31) 
 

 ปีที ่1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  (ท ป ต) 
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2 2 5) 
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ 3 (2 2   5) 
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม์คอมพิวเตอร ์ 3 (2 2 5) 
MTH 111 แคลคูลัส 1 3 (3 0 6) 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3 (3 0 6) 

LNG 102 หรือ 
LNG 103 

ทักษะและกลยทุธ์ภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

3 (3 0 6) 

รวม 54 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ 18 (15 6 33) 
  
 
 
 
 
 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต (ท ป ต) 
INT 201 เครือข่าย 1 3 (2 2 5) 
INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมลู 3 (2 2 5) 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2 2 5) 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตรเ์พื่อการด าเนินชีวิต 3 (3 0 6) 
GEN 241 ความงดงามแหง่ชีวิต 3 (3 0 6) 

LNG 103 หรือ 
LNG xxx 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือวิชาภาษาอังกฤษอื่น
ที่คณะอนุมัต ิ

3 (3 0 6) 

รวม 54 ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 18 (15 6 33) 
 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต  (ท ป ต) 
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกจิ 3 (3 0 6) 
INT 205 เครือข่าย 2 3 (2 2 5) 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 3 (2 2 5) 
INT 320 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกด้านศึกษาทั่วไป 1 3 (3 0 6) 
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนือ้หา 2 3 (3 0 6) 

รวม 54 ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 18 (16 4 34) 
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ปีที ่3 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต  (ท ป ต) 
INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร ์ 3 (2 2 5) 
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์ 3 (2 2   5) 
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (1 0 2) 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกด้านศึกษาทั่วไป 2 3 (3 0 6) 
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3 0 6) 

รวม 57 ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 19 (17 4 36) 

แผนการเรียนปกต ิ

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต  (ท ป ต) 
INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์ 3 (2 2 5) 
INT 301 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2 2 5) 
INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 306 ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส ์ 3 (3 0 6) 
INT 353 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 (60 ช่ัวโมงต่อคน) 2 (0 4 4) 
INT 397* เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (1 0 2) 
INT 398** การฝกึประสบการณ์วิชาชีพ (อย่างน้อย 240 ชม.) 2 (0  35* 6*) 

รวม 49 ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 17 (11 8 28) 

หมายเหตุ *นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หรือลงทะเบียนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
** ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชา INT 398 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 แต่ให้ฝึกประสบการณ์ในภาคฤดู
ร้อนปีการศึกษาที่ 3  

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต (ท ป ต) 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 (2 2 5) 
INT 402 การสือ่สารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 (60 ช่ัวโมงต่อคน) 2 (0 4 4) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (x x x) 

รวม xx ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 11 (x x x) 
 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต (ท ป ต) 
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INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับ 
นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 (3 0 6) 

INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x x x) 

รวม xx ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 12 (x x x) 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา 

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต (ท ป ต) 

INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์ 3 (2 2 5) 
INT 301 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2 2 5) 
INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 306 ธุรกิจอเิลก็ทรอนิกส ์ 3 (3 0 6) 
INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกั

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 (3 0 6) 

INT 353 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1(60 ช่ัวโมงต่อคน) 2 (0 4 4) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (x x x) 

รวม xx ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 20 (xx x xx) 
 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต (ท ป ต) 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 (2 2 5) 
INT 402 การสือ่สารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2(60 ช่ัวโมงต่อคน) 2 (0 4 4) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x x x) 

รวม xx ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 14 (x x xx) 
 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาท่ี 2  หน่วยกิต (ท ป ต) 

INT 399 สหกจิศึกษา (16 สัปดาห์) 6 (0 35 18) 
รวม 53 ช่ัวโมง /สัปดาห ์ 6 (0 35 18) 

3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคผนวก ค.)  

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดบั 
ชื่อ-สกุล 

(ระบตุ าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวฒุิการศึกษา 

(สาขาวิชา) 
สถาบนัที่ส าเรจ็

การศกึษา 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./สปัดาห์) 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

1 นางอัจฉรา ธารอุไรกุล 
 

พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
(2530) 

- 12 12 12 12 12 

  วท.บ. (สถิต)ิ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (2528) 

      

2 นายเอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิ่ง 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2546) 

- 12 12 12 12 12 

  วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล (2544) 

      

3 นายพิชัย โฆษิตพันธวงศ ์
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยรังสติ
(2539) 

- 12 12 12 12 12 

  วศ.บ. 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
(2530) 

      

4 นางสาวภคินี อุปถัมภ์ 
 

พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
(2534) 

- 12  12  12 12 12 

  ค.บ. (วิทยาศาสตร์
ทั่วไป) 

วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 
(2528) 

      

5 นางศรีผการัชติ ศรีนิชานันท ์
 

พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 
(2533) 

ผศ. 12 12 12 12 12 

  วศ.บ. 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
(2531) 

      

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 

 

2.2.2 อาจารย์ประจ า 
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ล าดบั 
ชื่อ-สกุล 

(ระบตุ าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวฒุิการศึกษา
สูงสุด 

(สาขาวิชา) 

สถาบนัที่ส าเรจ็ 
การศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

1 นายโอฬาร โรจนพรพันธุ์ 
 

Ph.D. 
(Electrical 
Engineering) 

The Univ. of New 
South Wales, 
Australia (2550) 

- 12 12  12 12 12 

2 นางสาวอุมาพร สุภสิทธิเมธี 
 

ปร.ด. 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2551) 

- 12 12 12 12 12 

3 นายวิชัย เอ่ียมสินวฒันา Ph.D. 
(Computing) 

University of 
Leeds, United 
Kingdom (2554) 

- 12 12 12 12 12 

4 นายสุเมธ อังคะศิริกุล 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2537) 

ผศ 12 12 12 12 12 

5 นายกิตติพันธุ์ พัวพลเทพ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2551) 

- 12 12 12 12 12 

6 นายสนิท ศิริสวัสดิ์วฒันา 
 

M.B.A 
(Finance) 

Univ. of Texas at 
San Antonio, USA 
(2540) 

- 12 12 12 12 12 

7 นายธนิตสรณ์ จิระพรชัย 
 

บธ.ม.  
(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยรังสติ
(2539) 

- 12 12 12 12 12 

8 นายพิเชฏฐ ์ลิ่มวชิรานันต ์
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2542) 

- 12 12 12 12 12 

9 นายมนตรี สุภัททธรรม 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2543) 

- 12 12  12 12 12 

10 นางสาวอันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2544) 

- 12 12 12 12 12 

11 นางสาวสุณิสา สถาพรวจนา 
(ลาศึกษาต่อ) 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2546) 

- - 12 12 12 12 

12 นายกิตติพงศ ์วะระทรัพย์ 
(ลาศึกษาต่อ) 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (2548) 

- - - 12 12 12 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบตุ าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวฒุิการศึกษา
สูงสุด 

(สาขาวิชา) 

สถาบนัที่ส าเรจ็ 
การศกึษา 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

1 เรือโท ยุทธนา ศิวรักษ ์
 

นิติศาสตรมหา
บัณฑิต (กฎหมาย
ระหว่างประเทศ) 

Tulane University 
New Orleans, LA, 
USA (2537) 

- 3 3  3 3 3 

นิติศาสตรมหา
บัณฑิต (กฎหมาย
เปรียบเทียบ) 

Pennsylvania 
State University , 
Carlisle, PA, USA 
(2538)   

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดให้มีรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน

การเรียนรูท้ฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางธุรกจิโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตวัเข้ากับสถานประกอบการได ้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 (สหกิจศึกษา); ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา (ฝึกงาน) 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 



 

25 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้ในการท าโครงงาน 

และโครงงานมีขอบเขตที่สามารถท าเสร็จไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ในการท าโครงงาน 

โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ท าโครงงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมีการก าหนดช่ัวโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท า

บันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้ง
มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน มีสมุดบันทึกโครงงาน เอกสารประกอบโครงงาน 

และการน าเสนอตามระยะเวลา โดยโครงงานต้องสามารถท างานได้ในข้ันต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรม การจัดสอบการน าเสนอต้องมีกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิท ธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุ คคล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสงัคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัด
ค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
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(2) มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

สอนรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่ต้องปูพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในด้าน
เฉพาะที่สนใจ ในหนึ่งด้านระหว่าง การ
บริหารเครือข่าย การบริหารข้อมูล การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ การบริหารระบบ
สารสนเทศ 

มีรายวิชาเลือกที่เปิดสอนทั้ง 4 ด้าน ที่ต่อยอดความรู้พื้นฐานใน
ภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหา
ที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
คณะท างาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ ได้ ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

มีการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการสื่อสารในวิชา
โครงงานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภาษาต่างประเทศและการ
แสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการน าเสนอการ
ถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมืออาชีพ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 

มีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น วิชาโครงงาน) 
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
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ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีลักษณะนักท างานมืออาชีพ 
(Professionalism) โดยเน้นการรกัษาระเบยีบวินัย การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนและในการ
ท างานกลุ่มนอกจากนั้นต้องฝึกใหรู้้หน้าที่ของการเป็นผูน้ ากลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ นักศึกษามีการ
เคารพสิทธิผู้ร่วมช้ันเรียน มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม และเสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลาที่
มอบหมาย และ การ ร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
(3) ประเมินการกระท าทจุริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากพฤติกรรมการเคารพสิทธิผูร้่วมช้ันเรียน 

2.2. ความรู้  

2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสมกบัการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรงุและ/หรอืประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 

(7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จรงิ  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรอืโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยกุต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุม่ 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
(2) การใช้กรณีศึกษา 
(3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
(4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุม่ในช้ันเรียน 
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมลู 
(3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นทีม่ีอยู่ในปจัจบุันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
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(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปญัหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัง้เลือกใช้รปูแบบของ
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียน 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  
(3) การเรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลอืกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การ อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) 
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 101 Physical Education                            

GEN 111 Man and Ethics of  Living                           

GEN 121 Learning and Problem  
             Solving Skills   

                           

GEN 211 The Philosophy of  
             Sufficiency Economy 

                          

GEN 231 Miracle of  Thinking                       
 

     

GEN 241 Beauty of Life        
 

                
 
 

    

GEN 301 Holistic Health   
             Development                   

                          

GEN 311 Ethics in Science-based  
            Society 

                          

GEN 321 The History of Civilization                           

GEN 331 Man and Reasoning                           

GEN 341 Thai Indigenous           
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             Knowledge  
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 351 Modern Management and  
             Leadership 

                          

GEN 352 Technology and  
             Innovation for     
               Sustainable 
               Development    

                          

GEN 353 Managerial Psychology                            

GEN 411 Personality Development  
             and Public Speaking 

                          

GEN 421 Integrative Social    
             Sciences                  

                          

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 101 General English      
 

 
 

 
 

                   

LNG 102 English Skills and  
             Strategies 

                          

LNG 103 Academic English                           
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รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
LNG 122 English through  
             Independent Learning 

                          

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2                           

LNG 211 Effective Listening                             

LNG 212 Oral Presentation Skills                             

LNG 213 Laboratory Report Writing                             

LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1                           

LNG 231 Reading Appreciation                           

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 234 Intercultural  
 Communication 

                          

LNG 294 Thai for Communication   
             and Careers   

                          

LNG 295 Speaking Skills in Thai                           

LNG 296 Writing Skills in Thai                           

LNG 311 Basic Malay Language                           

LNG 321 Basic Cambodian                           

LNG 341 Basic Vietnamese                           
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ความซื่อสัตย์ 
1.2 การรับรู้และให้คุณค่า 
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
1.4 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

2. ด้านความรู ้ 

2.1 ความรู้รอบในศาสตร/์เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
2.2 การใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึน 
2.3 การน าความรู้มาปรับใช้ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์/

งานที่รบัผิดชอบ 
2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตผุล 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์ 
3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.2 ความเคารพผู้อื่น 
4.3 ความอดทนและการยอมรบัความแตกต่าง 
4.4 การรู้จกัตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์ 
4.5 การท างานเป็นทมี 
4.6 ความเป็นผู้น า 
4.7 การบรหิารจัดการ 
4.8 สุขภาพและอนามัยที่ด ี

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 การใช้เทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร 
5.2 การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5.4 การใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
 

 
6. ด้านการเรียนรู ้
6.1 การเรียนรู้ผ่านชีวิตประจ าวัน 
6.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6.3 การเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้านของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

INT 101 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ                        

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                         

INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                           

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                             

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ                           

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์                             

INT 201 เครือข่าย 1                          

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์                          

INT 203 ระบบจดัการฐานข้อมูล                          

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                           

INT 205 เครือข่าย 2                            

INT 206 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์                          

INT 207 การบริหารสารสนเทศ                        

INT 301 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                           

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                           

INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

                          

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                            

INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์                          

INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับ
นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                            

INT 320 โครงสร้างขอ้มูลและอัลกอริทึม                        

INT 353 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                              

INT 370 การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                         

INT 371 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลือ่นที ่

                          

INT 372 การสร้างเครือข่ายเพือ่รองรับการ
ขยายตัว 

                         

INT 373 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล                            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

INT 374 ปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์                        

INT 380 การบริหารการด าเนินงาน                        

INT 382 การท าเหมืองขอ้มูล                          

INT 383 การโปรแกรมเว็บฝัง่ลูกขา่ย                          

INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                          

INT 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             

INT 399 สหกิจศึกษา                             

INT 401 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 1                            

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                              

INT 462 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 2                            

INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์                            

INT 464 การสร้างสือ่ดจิิทัล                            
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

INT 465 ระเบียบวิธีเชิงออ็บเจกต์ขั้นสงู                           

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                         

INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล                          

INT 472 ปฏิบตัิการสถาปัตยกรรมและการ 
บริหารฐานข้อมูล 

                         

INT 473 ปฏิบตัิการระบบวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

                          

INT 474 ปฏิบตัิการการจัดการแบบซัพพลายเชน                           

INT 475 ปฎิบัติการคลงัขอ้มูลและการวิเคราะห์
สารสนเทศ 

                         

MTH 111 แคลคูลัส 1                           

หมายเหต:ุ วิชา INT 491-493 การศกึษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1-3 ผูส้อนสามารถก าหนดผลการเรียนรู้เพิม่เติมตามความเหมาะสมของรายวิชาไดเ้ม่ือมีการเปดิสอน
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้านของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างาน
แล ะส าม ารถแก้ ไข ข้ อ ขั ดแย้ งแล ะล าดั บ
ความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

(6) สาม ารถ วิ เคร าะห์ ผ ล กระทบ จ ากก าร ใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา  

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  

(5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ใน

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
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ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพและ
วัฒนธรรม อีกทั้งสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อย่าง
เหมาะสม 
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ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ.) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ  
(3) มีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะการณ์ได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถาน

ประกอบการนั้น ๆ  
(3) การประเมินจากผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
(ภาคผนวก ฉ.)  

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะและหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(2) การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะน าการจัดการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
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(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(3) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(5) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

 

1.1 จัด ให้หลักสูตรสอดคล้อ งกับมาตรฐาน
ACM/IEEE และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.1 หลักสูตรสอดคล้อ งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2. มีหลักสูตรให้ทันสมัย
โ ด ย อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ใน ส าข า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

2.1 ปรับป รุงหลักสูตรให้ทั นสมัย โดย มีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

2.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี 

2.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

2.2 จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ป ระจ า ป ระวัติ อ าจ ารย์ ด้ าน
คุณวุฒิประสบการณ์  และการ
พั ฒ น า อ บ ร ม  เป็ น ไป ต า ม
มาตรฐานของสกอ. 

2.3 จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  และมีแนวทางการเรียน รู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

2.3 จ านวนวิชาเรียนที่ มีภาคปฏิบัติ  
และวิชา เรียนที่ มี แน วทาง ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3. ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
มีแนวทางการเรียนที่
ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้

3.1 จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ 
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ 

3.1 จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
วิชาการวิชาชีพ 

 

3.2 ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทและ/หรือเป็นผู้มีต าแหน่งทาง
วิชาการ และ/หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3.2 จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ป ระจ า ป ระวัติ อ าจ ารย์ ด้ าน
คุณวุฒิประสบการณ์  และการ
พัฒนาอบรม ของอาจารย์ 

3.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และ/หรือ  เป็นผู้ เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3 จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ที่เป็นผู้น าในทางวิชาการ 
และ/หรือ เป็นผู้ เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์  

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ข อ งห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี 

4.1.1 ผลประเมินโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุกปี 

4.1.2 ผลประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ  4 ปี 

4.2 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่ อ เป็นข้อ มูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

4.2 ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย 
งบประมาณ  ความร่วมมือ กับ
ต่ างประเทศ และผลงานทาง
วิชาการ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยนักศึกษาและผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4.3.1  ผลการประเมินการเรียนการ
ส อ น อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น โด ย
นักศึกษา 

4.3.2  ผลประเมินโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ 
บริหารจดัการ 
งานส านักงาน 

บริหารจดัการด้านการ
เรียนการสอน 

หน่วย
นับ 
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เครื่องคอมพิวเตอร ์โสตทัศนูปกรณ์ และอปุกรณ์สนับสนุนการเรียน 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 41 333 เคร่ือง 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 111 10 เคร่ือง 

3 เคร่ืองพิมพ ์แบบ Laser 23 10 เคร่ือง 

4 ชุดเคร่ืองเสยีง - 16 ชุด 

5 เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 4 24 เคร่ือง 

6 เคร่ืองจับภาพสามมิต ิ(Visualizer) - 23 เคร่ือง 

7 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาดจิิทัล (Digital copy) 1 - เคร่ือง 

8 Scanner 9 3 เคร่ือง 

9 กระดานอิเล็กทรอนิกส ์ 3 - เคร่ือง 

10 กล้องดจิิทัล 16 - เคร่ือง 

11 กล้องวิดีโอ 4 - เคร่ือง 

12 Lecture chairs (ห้องเรียน) - 603 ตัว 

ระบบป้องกันความปลอดภัย 

13 ระบบ CCTV 1 - ระบบ 

14 กล้องวงจรปดิ 54 - ตัว 

15 ประตูอตัโนมัต ิ(Access Control) 45 - ตัว 

ระบบและอุปกรณ์ บริหารจัดการแม่ขาย และเครือข่าย 

16 Server&Mainframe - - - (Hardware)       

  Mainframe Computer IBM z10 BC   1 เคร่ือง 

  IBM DS6800 Storage System Expansion   1 เคร่ือง 

  IBM Tape Library   1 เคร่ือง 

  IBM Blade Server HS21   7 เคร่ือง 

  IBM Blade Server HS22   5 เคร่ือง 

  HP MSA P2000G3   1 เคร่ือง 

  HP MSA P2000fc   2 เคร่ือง 

  NAS Buffalo LSGVL 12 TB   1 เคร่ือง 

  NAS Buffalo LSGVL 8 TB   1 เคร่ือง 

17 Server&Mainframe - - - (Software)       

  Mainframe: z/VM Version 6.1.   1 ระบบ 

  Mainframe: z/OS Release 11   1 ระบบ 
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  ระบบ Virtual Machine (VM) Server for x86    1 ระบบ 

18 Network        

  Network Switch    66 ตัว 

  Router   8 ตัว 

  Wireless LAN Controller (WLAN)   9 ตัว 

  Access Point    18 ตัว 

  ADSL modem    8 ตัว 

ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบรหิาร 

19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 

20 ระบบบริหารจัดการงานพิมพ ์Print Control - 1 ระบบ 

21 ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(e-Document) 1 - ระบบ 

22 ระบบ e-Learning    1 ระบบ 

23 ระบบ Conference - 1 ระบบ 

24 ระบบลงเวลาเขา้เรียน   1 ระบบ 

25 ชุดวิเคราะห์ Voice Over IP (VOIP analyzer)   1 ระบบ 

26 ระบบจดัเก็บข้อมูล   1 ระบบ 

จ านวนส่ือการเรียนรู ้

ล าดับ สื่อการเรียนรู ้ หมวด ไทย ต่างประเทศ รวม 

1 หนังสือ (เล่ม) เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ 862 4,609 5,471 

2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยีสารสนเทศและอื่น ๆ 1,262 925 2,187 

3 วิทยานิพนธ/์โครงงาน (ช่ือเร่ือง) โครงงานระบบสารสนเทศ (ป.ตรี) 1,008 - 1,008 

การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง (ป.โท) 974 - 974 

4 วิชาบันทึก e-Learning (วิชา) วิดีโอการศึกษา  291 57 348 

วิดีโอ e-Learning (ไฟล์) วิดีโอการศึกษา  5,592 1,417 7,009 
 

- คณะฯ ใช้ระบบ e-Learning เพื่อให้นักศึกษาสามารถท าการดาวน์โหลดข้อมูลการศึกษารายวิชาได้ด้วย
ตนเอง  

- ห้องสมุดคณะฯ ให้บริการวิทยานิพนธ์/โครงงานนักศึกษา เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อให้
นักศึกษาสามารถท าการดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์/โครงงานนักศึกษาได้ด้วยตนเอง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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การจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ให้อาจารย์พิเศษที่เชิญมามีส่วนใน
การเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

การเพิ่มเอกสารช่วยการเรียนที่บันทึกการสอนในรูปแบบ e-learning ให้กับการสอนทุกครั้ง การ
ปรับปรุงประสทิธิภาพระบบบนัทึกการสอนอย่างสม่ าเสมอเพื่อบันทึกภาพวีดีโอการสอน อีกทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สูงข้ึนเพื่อรองรับการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองของนักศึกษาแบบ On-line 

การเพิ่มบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้กับห้องสมุดคณะ และการจัดเครื่องมือและ
สื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  ระบ บ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การท ดลอ ง ท รัพยาก ร  
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ 
ที่เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการ 

1. จัดให้มีห้องมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในการสอน การ
บันทึกเพื่อ เตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการ
ทบทวนการเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเคร่ืองมือ
ทันสมัยและเป็นเค ร่ืองมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

1.รวบรวมจัดท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ช่ัวโมงการ
ใ ช้ ง า น ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ
เค ร่ือ งมือ  ความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อหัวนักศึกษา 

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏบิัติการทดลองเปิด 
ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้ งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบออนไลน์ 

5. จัดให้มีเคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติ
การใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล  

4 .ผ ลส า รวจ ค วามพึ งพ อ ใจ ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ 
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ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติการในการบริหารระบบ 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษทีม่ีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิการศึกษาข้ัน

ต่ าระดับปริญญาโทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมตัิ และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พเิศษ
ต่อไป 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้

อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝกึอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่
มีการฝึกปฎิบัติ 

5. การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษา

กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง 

วิชาการ และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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(ภาคผนวก ฉ.) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1. ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา บัณฑิตจ านวน 80% สามารถหางานท าได้ ดังนั้นความ

ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานและสังคมจึงยังมีอยู่มาก 
2. จากผลส ารวจเพื่อปรับปรงุหลักสตูร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบคุลากรที่มีทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ

และด้านการฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
3. แนวโน้มความต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ปี 2557 จากกระทรวงแรงงานอยู่ที่ 97,614 คน 

ในขณะที่ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี ปี 2557 ของคณะด้านสารสนเทศ จาก
กระทรวงศึกษาอยู่ที่ 36,741 คน  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบง่ช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพือ่ติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 
(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 
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(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าเสนอแนะด้านการใช้ 

กลยุทธ์ในการสอน 
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน 
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
(2) ผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
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ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

รายงานจาก มคอ.7 
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลกัสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก ค. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร ์
ภาคผนวก ง. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ. เอกสารความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
ภาคผนวก ช. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวิชา  

INT 101 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information Technology Fundamental  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและ
ประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความ
มั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ  

Pervasive themes in Information Technology, system model, data and 
information, management of complexity, redesigning processes and application of 
Information Technology in business, project management, information management, 
information assurance and security, information and communication technologies, 
Information Technology professionalism, Information Technology and related 
disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet and World 
Wide Web, social impact, and application domains 
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INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
Computer Programming I 

วิชาท่ีบังคับก่อน: ไม่ม ี 
แนวคิดหลักเบื้องต้นการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ตัวแปร ค่าคงที่ 

เครื่องหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างค าสั่งแบบล าดับ แบบเลือกท า และแบบวนซ้ า 
โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม แนะน าแนวคิด
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

Fundamental concepts of computer programming, statement, variable, 
constant, operator, expression, data types, program structure: sequence, selection, 
repetition; array data structure, program module: user defined procedure/function; 
parameter passing, introduction to object oriented programming concept; laboratory 
work: basic programming by using one of programming languages, debugging, testing, 
and correcting program 

INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
Discrete Mathematics for Information Technology 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ตัวเช่ือมตรรกะ ประพจน์ทุกตัว ประพจน์มีจริง ความ

สมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล เซตและการด าเนินการทางเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ การนับ
และความน่าจะเป็น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข ล าดับ อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ การเรียกซ้ า กราฟและต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทอดข้าม กลยุทธ์การแวะผ่านกราฟ 

Propositional logic, predicate logic, logical connectives, universal and 
existential statement, validity of argument, sets and set operations, functions and 
relations, counting and discrete probability, permutations, combinations, conditional 
probability, sequences, mathematical induction, recursions, graphs and trees, binary 
trees, spanning trees, and graph traversal strategies. 
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INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
Computer Programming II 
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ แอตทริบิวส์ 
เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ และโพลีมอร์ฟิซึม หลักการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบ
วินโดวส์ การสร้างโปรแกรมประสานผู้ใช้แบบกราฟฟิก การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล อินพุต/เอาต์พุต 
การจัดการกับข้อผิดพลาดในโปรแกรม เอพีไอของภาษาส าหรับโครงสร้างข้อมูล ลิงค์ลิส อาเรย์ลิส 
เซ็ต แฮส และแม็ป การฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การใช้ส่วนติดต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ ไลบรารีฟังก์ชัน และเครื่องมือส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Object oriented programming paradigm: class, object, attribute, method, 
inheritance, polymorphism; programming concept under the windows environment, 
GUIs programming, connecting the database, I/O, exception handling, API for data 
structures framework: linked list, array list, set, hash and map; laboratory work: 
object oriented programming, using API, library functions and software development 
tool 

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)  
Web Technology 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ไฮเปอร์เท็กซ์โพรโทคอล โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ ระบบการน าทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน การ
พัฒ นาแอปปลิ เค ชันบน เว็บ  ฝั่ งไคล เอนต์และฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์  สถาปั ตยกรรม เอ็ น เที ยร์ 
กระบวนการพัฒนาที่เน้นผูใ้ช้ การใช้ประโยชน์ได้และความสะดวกในการเข้าใช้ วิศวกรรมสารสนเทศ 
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ ประเด็นทางสังคมและความมั่นคง
ของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วย การสร้างสื่อ
ประกอบที่เหมาะสม 

Principles of World Wide Web technology, hypertext protocol, website 
structure, navigation system, digital media, web application environment, web 
application development: client-side and server-side programming; n-tiers 
application architecture, user centered development process, usability and 
accessibilities, information engineering, development tools, web services technology, 
social and security issues, laboratory work: web design and implementation using 
development tools, appropriately selected content type and format 
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INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)  
Computing Platform Technology  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การแทนข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ การเช่ือมต่อและการสื่อสาร หลักการของ
ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยีความ
เป็นเสมือน การประมวลผลแบบคลาวด ์การฝึกปฏิบัติ การฝึกติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการที่ใช้
ในปัจจุบัน 

Fundamentals of hardware and software, integration of hardware and 
software, data representation, hardware components and functions, interfacing and 
communication, operating system principles, operating system components and 
functions, file systems, virtualization technology, cloud computing; laboratory 
component: installation and administration of modern operating systems.  

INT 201 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
Network I 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ  โมเดล และ 
อินเทอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแลน  ช้ันกายภาพ การ
สลับเส้นทาง และการค้นหาเส้นทาง มีการฝึกปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการอุปกรณ์สลับ
เส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง บริดจิง สแปนนิงทรี โพรโทคอล การจัดแอดเดรสไอพี การท า
สับเน็ต และการก าหนดค่าการหาเส้นทางแบบคงที่ 

Overview of computer network technologies, networking standards, the OSI 
model and the Internet model, network components and concepts, LAN 
technologies, physical layer, switching, and basic routing; laboratory work: LAN 
switching and basic routing technologies, bridging, spanning tree protocol, IP 
addressing, subnet and static routing 
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INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  
Software Development Process 
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

องค์ประกอบของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้ันตอนการพัฒนาระบบทั้งแบบดั้งเดิมและ
สมัยใหม่ที่เน้นความเร็วในการพัฒนาระบบ การเขียนแบบน าเสนอโครงงานสารสนเทศ การวางแผน
การพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้ การเขียนแผนภาพระบบโดยใช้ Universal Modeling Language (UML) 
การออกแบบระบบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การจัดท าต้นแบบ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบกับความต้องการระบบ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการ
ประเมินผลการใช้งานระบบ 

Component of Information system development, traditional and rapid system 
development methodology, information system project proposal, system 
development planning, feasibility studies of system development, information and 
data gathering, user requirement analysis, system modeling using Universal Modeling 
Language (UML), system design, user interface design, database design etc. 
prototyping, user requirement verification and design validation, software testing and 
system evaluation 

INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5)  
Database Management Systems 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนวคิดและหลักเบื้องต้นของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์รวบรวมและรักษาข้อมูล ภาษาส าหรับเข้าถึงข้อมูล เอสคิวแอล การสืบค้นและแสดง
รายงาน การจัดระเบียบข้อมูลแบบสัมพันธ์ การท านอร์มอลฟอรม์ การจัดท าแบบจ าลองข้อมูล การรี
เอนจิเนียร์ฐานข้อมูล มาตรฐานการจ าลองข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล การฝึกปฏิบัติ การใช้
ระบบบริหารฐานข้อมูล การใช้ค าสั่งสืบค้น และการสร้างโปรแกรมที่ท างานร่วมกับฐานข้อมูล 

Information management concepts and fundamentals, properties of data, 
database systems, data analysis/collection/retention, database query languages, SQL 
query and reports, relational data model; normal form, data modeling, reengineering 
of databases, standardized modeling, CASE tools, data integration; laboratory work: 
using a database management system, query by query language and database 
application development 
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INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Information Systems 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

การใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรและกิจการ
ของวิสาหกิจ ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การผลิต สินค้าคงคลัง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งาน
ขาย การบริการ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อด าเนินกิจการ การสนับสนุนการตัดสินใจ การสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กรและ
ระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอกซ์ทราเน็ต 

Using information system for business, enterprise resource management, 
human resource, financial, accounting, production, inventory management, e-
commerce, sales, service, supply-chain management and customer relationship 
management, information system for operation and management, decision support, 
intranet, Internet, and extranet for business communication 

INT 205 เครือข่าย 2  3(2-2-5)  
Network II 
วิชาบังคับก่อน: INT 201 เครือขา่ย 1 

การสลับเส้นทางในเครือข่ายบรเิวณกว้าง โพรโทคอลการจัดเส้นทางขั้นสูง แนวคิดการบริหาร
เครือข่าย เครือข่ายไร้สาย และบริการบนระบบเครือข่าย เมล์ มัลติมีเดีย และการพิสูจน์ตัวจริง การ
ฝึกปฏิบัติ เทคนิคของการบริหารอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง การแปลงแอดเดรส และ การ
ก าหนดแอดเดรส  

WAN switching, advanced routing protocols, network management concepts, 
WLAN, and network services: mail, multimedia, and authentication; laboratory work: 
WAN technologies, network services address translation, and address assignment 
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INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  3(2-2-5)  
Software Project Management 
วิชาบังคับก่อน: INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

วิธีการบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ การวางแผนโครงงาน การควบคุม
จุดหลักในทางเศรษฐศาสตร์ การค านวณความคุ้มค่าในการลงทุน การประเมินโครงการตามความคุ้ม
ทุน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ การค านวณแรงงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บริหารคนและการจัดทีมงาน การเลือกวิธีการท าโครงงานที่เหมาะสม วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ การ
สร้างรูปแบบซอฟต์แวร์จ าลอง การจัดองค์กรและโครงการ การบริหารความเสี่ยง การประมาณ
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลา การประเมินโครงงานซอฟต์แวร์ การบริหารสัญญา การควบคุมคุณภาพการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน CMMI การเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารโครงงาน 

 Theories and practices of software project management; project planning, 
economic-driven controls, return of investment, project evaluation on cost 
effectiveness, benefit of software development, effort and cost estimation in 
software developing, managing people and organizing teams, selection of an 
appropriate project approach, software life cycle, software modeling, organization 
and project management, risk management, cost and time estimation; software 
project evaluation, contract management, quality control in software development 
using CMMI standard, choosing the right tools for project management 
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INT 207 การบริหารสารสนเทศ  3(2-2-5)  
Information Management 
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1, INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมลู 

การจัดการฐานข้อมูล การบริหารข้อมูล ดัชนีฐานข้อมูล การหาแนวทางเหมาะสมเพื่อการ
สืบค้น การจัดการทรานแซคชัน การใช้งานข้อมูลพร้อมๆ กัน ความมั่นคงของฐานข้อมูล การส ารอง
และกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายและแบบลูกข่ายแม่ข่าย โครงสร้างแบบ N-tiers การ
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล เอกซ์เอมแอล การจัดระเบียบข้อมูลแบบสัมพันธ์เชิงอ็อบเจกต์ ระบบ
ฐานข้อมูลเฉพาะทาง ระบบคลังข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และ ระบบเหมืองข้อมูล การฝึก
ปฏิบัติ การฝึกเป็นผู้บริหารระบบฐานข้อมูลบนแม่ข่ายฐานข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล 

Database management, data administration, database indexing, query 
optimization, transaction management, concurrency database, database security, 
backup and recovery, distributed databases, client-server databases, n-tier 
architectures and database connectivity, XML, object relational data model, special 
purpose databases: data warehouse, geographic databases, and data mining; 
laboratory work: database server administration, data warehouse implementation, 
database application software development 

INT 301 การบริหารโครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)  
Information Technology Infrastructure Management 
วิชาบังคับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์, INT 201 เครือข่าย 1 

ภาพบูรณาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ บริการและโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทต่าง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกรณีศึกษา ศึกษาความต้องการ 
เขียนข้อเสนอโครงการ ข้อก าหนดความต้องการ การน าเสนอโครงการ ประเด็นต่าง ๆ ในการจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาและ
ประเด็นองค์กร 

Integrated view of Information Technology hardware, services and 
infrastructure management, Information Technology procurement process through a 
case study, requirements gathering, project proposal, requirement specifications, 
project presentation, Information Technology acquirement issues: project 
management, testing, maintenance and organizational issues 
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INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
Information Technology Services Management 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาวิชา INT ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจัดหา/การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ 
พฤติกรรมองค์กร และการบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการ
ให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลัก
ของความส าเร็จ ตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management of Information Technology services in an enterprise; 
acquisition/sourcing, users, organization behavior and organization management, 
service level agreement, techniques and technology for Information Technology 
services, Information Technology human resource management cost estimation, 
critical success factors case studies of Information Technology services organization 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5)  
Web Programming 
วิชาบังคับก่อน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2, INT 106 เทคโนโลยเีว็บ 

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก 
โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การใช้บริการ/ทรัพยากร
บนแม่ข่าย การท างานร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน การฝึกปฏิบัติ  
เขียนโปรแกรมที่ท างานบนเว็บที่ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย 

Web application development, user interface design, dynamic web, client-side 
and server side programs, cookies to store status, using server services/resources, 
database integration, security issues for web application; laboratory work: client-side 
and server-side web programming 

INT 304 สถิติส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
Statistics for Information Technology 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การประยุกต์งานทางสถิติส าหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และ วิทยาศาสตร์ 
ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม ตัวอย่างการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า
ของการถดถอย 

Applications of statistic in information technology, business and science, 
probability, probability distribution, sampling, distribution, estimation, hypothesis 
testing, elements of regression 
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INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  
Human Computer Interaction 
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1, INT 106 เทคโนโลยเีว็บ 

บทน าสู่แนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน 
แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของ
มนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพรอ่งในการรบัรู ้การฝกึปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

Introduction to concepts of human-computer interaction, human factors, 
performance analysis, cognitive processing, usability studies, environment, human 
centered design, developing effective interfaces, usability standards, emerging 
technologies, human centered software, providing access for those with sensory 
disabilities, laboratory work: user interface design for devices and software 

INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
Electronic Business  
วิชาบังคับก่อน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร การใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อสื่อสารกับบุคลากร และการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จ าหน่ายสินค้าภายนอกองค์กร กรณีศึกษาของธุรกิจที่
ประสบผลส าเร็จในการจดัท าระบบธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ความรู้หลักเบื้องต้นทางโครงสร้างธุรกิจ การ
สร้างระบบฐานความรู้ การวางแผนการตลาด 

Input data into an electronic business information system, using electronic 
information within organization, using an intranet to communicate with personnel, 
using the Internet to communicate with customers and vendors outside the 
organization, case studies of successfully implementing an electronic business 
system for business, fundamental knowledge of the business structure, building a 
knowledge base,  marketing plans 
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INT 307 ประเด็นทางสังคมและจรยิธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)  
Social Issues and Ethics for IT professional 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมออนไลน์ และ
ผลกระทบทางสังคม ความหลากหลาย การเข้าถึงโลกาภิวัติ  ช่องว่างดิจิทัล ข้อค านึงทาง
เศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฏหมายอย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม 
องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Social and cultural impact of Information Technology on society, online 
communities and social implications, diversity issues, accessibility, globalization 
issues, digital divide, economic issues, legal issues, privacy and liberty, Thai and 
international Information Technology related law, computer crime, professional and 
ethical issues, ethics, codes of professional conduct 

INT 320 โครงสร้างข้อมลูและอัลกอริทึม 3(3-0-6)  
Data Structures and Algorithms 
วิชาบังคับก่อน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

การวิเคราะห์เวลาด าเนินงานและความซับซ้อนของอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ 
อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตค คิว ทรี แฮช กราฟ ไบนารีฮีป การวิเคราะห์ความต้องการด้านเวลา และ 
หน่วยความจ าในการค้นหา อัลกอริทึมเกี่ยวกับการค้นหาและการเรียงล าดับ การแก้ปัญหาแบบบรูท
ฟอร์ซ การแบ่งแล้วเข้ายึด ข้ันตอนวิธีการแบบละโมบ การชดเชยกันระหว่างเวลากับเนื้อที่ของการ
ค านวณ 

Analysis of running time and complexity of the algorithms, data structures: 
arrays, linked lists, stacks, queues, trees, hash, graph, binary heap, analysis of running 
time and memory requirements in searching, algorithms for searching and sorting, 
algorithm techniques: brute force, divide-and-conquer, greedy algorithms, space and 
time tradeoffs 
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INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
Information Technology Seminar 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

การจัดสัมมนาโดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้าหาหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ กลุ่มนักศึกษาต้องด าเนินการต่อไปนี้เอง 
เช่น เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่สนใจนั้น จัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการสัมมนา 
ประเมินผลและจัดท ารายงาน 

A seminar in which group of students pursue intensive study of specialized 
topics in the current literature of information technology. Each topic is supported by 
an initial reading list on growth or trendy of information technology. Group of 
students must plan and manage many jobs involve seminar by themselves such as 
invitation specialist, managing and control, recording evaluating and making report.  

INT 353 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-4) 
Information Technology Project I 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาปี 3 เทอม2 การน าเสนอโครงงาน การศึกษา
ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนา รายงานและการน าเสนอผลงาน 

Information technology project for the second semester of junior students; 
Information Technology project proposal, feasibility study report, system analysis 
and design, implementation, report and project presentation  
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INT 370 การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
Information Technology System Implementation  
วิชาบังคับก่อน: INT 205 เครือข่าย 2 

การฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบสารสนเทศบนเครือข่าย เครือข่ายแลนเสมือนโพรโทคอลการจัด
เส้นทางบริเวณกว้าง การแจกจ่าย IP (DHCP) โดยอุปกรณ์จัดเส้นทางและอุปกรณ์สวิทช์เลเยอร์ 3 
การแปลงเลขที่อยู่ของเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย การบริหารเครือข่ายและการเฝ้าระวัง โพรโทคอ
ลการบริหารเครือข่าย SMNP แนวคิดเครื่องเสมือนและคลาวด์ ระบบจัดการช่ือโดเมน โพรโทคอล 
LDAP การพิสูจน์ตัวตนของเครือข่าย การบริการอีเมล เครื่องแม่ข่ายเว็บ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน  

  Implementing IT services over networks, Virtual LAN (VLAN), Enterprise 
Routing Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) services by Router 
and Layer-3  Switch, Network Address Translation, Wireless LAN (WLAN), Network 
Management and Monitoring, Simple Network Management Protocol (SNMP), Virtual 
Machine & Cloud Concept, Domain Name System, Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP), Network Authentication, Electronic Mail service, Web server, Virtual 
Private Network 

INT 371 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
Mobile Application Development  
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและจัดการส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้งานบนหน้าจอของระบบปฎิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแจ้งเตือน การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
วงจรชีวิตการท างานของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่การจัดการทรพัยากรในอุปกรณ์เคลือ่นที่ การ
บริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่  การให้บริการตามต าแหน่ง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เช่ือมต่อกับแผนที่ของกูลเกิล การอัพโหลดโปรแกรมประยุกต์สู่สาธารณะ 

Concepts of mobile application development, design and development of 
user interface on mobile operating systems, notification, information sharing, 
lifecycle in mobile devices, mobile resource management, mobile information 
management, location based services, Google map API, application uploading to 
public 
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INT 372 การสรา้งเครือขา่ยเพ่ือรองรับการขยายตัว 3(2-2-5) 
Building Scalable Networks  
วิชาบังคับก่อน: INT 205 เครือขา่ย 2 

การออกแบบเครือข่ายเพือ่รองรบัการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ การจัดวางโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุปกรณ์เครือข่าย แนวคิดในการออกแบบเพื่อให้อุปกรณ์หลักมีการท างานแบบเสริมซ้อน การ
ออกแบบเครือข่ายที่สามารถรองรับการขยายตัวในอนาคต การเลือกใช้โพรโทคอลส าหรับให้บริการ
เครือข่ายขนาดใหญ่ โพรโทคอลในการค้นหาเส้นทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อเครือข่ายขนาดใหญ่ การ
น าโพรโทคอลค้นหาเส้นทางหลายรูปแบบมาใช้งานร่วมกันได้ การน าแอพพลิเคชันสนับสนุนการ
ท างานในองค์กรมาใช้บนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่สร้างข้ึน ตัวอย่างแอพพลิเคชันบน
เครือข่าย ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงเบื้องต้น เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคาม และการโจมตีในรูปแบบต่าง ความมั่นคงในระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ความมั่นคงใน
ระดับโพรโทคอล และความมั่นคงในระบบแอพพลิเคชัน 

Network design for enterprise-wide organization, designing network 
infrastructure and equipment, designing the redundant network in order to support 
huge traffic and be ready to scale up in the future, choosing routing protocols for 
large-scale network, a variety of efficient routing protocols which are suitable for 
large network, integration of routing protocols into a single network topology, 
applying network application on network infrastructure, examples of network 
application such as Voice over Internet Protocol, designing network security to 
prevent threats and various types of attack, overall security design of infrastructure, 
protocols, and applications 
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INT 373 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) 
COBOL Programming  
วิชาบังคับก่อน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

หลักการใช้ระบบปฎิบัติการ z/OS บนเครื่องแม่ข่ายไอบีเอ็ม ไวยากรณ์การเขียนโปรแกรมโค
บอล  กฎเกณฑ์ทั่วไปของภาษาโคบอล ประโยคการก าหนดค่าและการแทนข้อมูลภายใน ค าสั่งใน
การค านวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกะเงื่อนไข โครงสร้างการวนรอบ ประมวลผลไฟล์แบบเรียงล าดับ 
การก าหนดสภาพแวดล้อมและข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ระเบียนข้อมูลเพิ่มเติมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจัดการตาราง รูปแบบการเขียนรายงาน การวางผังรายงานและการพิมพ์  

Concepts of using z/OS on IBM Server, COBOL programming syntax, COBOL 
General Language Rules, Assignment Statements and Internal Data Representation, 
Math Operations, Conditional Logic, COBOL Looping Constructs, Sequential File 
Processing Patterns, Computing Environment and Data, Processing the Data, COBOL 
Additional Record and COBOL Table Handling Facilities, COBOL Report Writing 
Patterns, COBOL Print and Report Layouts 

INT 374 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์ 3(2-2-5) 
Cloud Computing Workshop   

วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1, INT 201 เครือข่าย 1 

แนวคิดของการประมวลผลแบบคลาวด์ การท าระบบเสมือน (Virtualization) ไฮเปอร์ไวเซอร์ 
(Hypervisors) การก าหนดและการตัดข้อก าหนด (Provisioning and De-provisioning) การใช้
ระบบร่วมกัน (Multi-tenancy) การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 
การวัดและการเรียกค่าบริการ ความยืดหยุ่นและสัดส่วนเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการเครื่องมือ และ
การท างานแบบอัตโนมัติในการประมวลผลแบบคลาวด์ โมเดลในการให้บริการของการประมวลผล
แบบคลาวด์ การติดต้ังการประมวลผลแบบคลาวด์ที่เป็นสาธารณะและที่เป็นส่วนตัว ความมั่นคงใน
การประมวลผลแบบคลาวด์ 

Concept of Cloud Computing, Virtualization, Hypervisors, Provisioning and De-
provisioning, Multi-tenancy, development and implementation of application 
programs on Cloud, metering and billing of services, economics of scale, tooling and 
automation of Cloud Computing, Cloud service delivery models, Cloud deployment 
scenario as public and private clouds, security on Cloud Computing 
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INT 380 การบริหารการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
Operations Management  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

พื้นฐานของการด าเนินงานในการผลิตและบริการ การวิเคราะห์การด าเนินงานทั้งจากมุมมอง
เชิงกลยุทธ์และการด าเนินงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การด าเนินงานและการเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์ในการด าเนินงาน การบริหารโครงการ การควบคุม
คุณภาพ การพยากรณ์และการวางแผนทรัพยากร การบริหารโซ่อุปทาน การบริหารสินค้าคงคลัง 
การบริหารแบบทันเวลา การน าวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณมา
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Foundations of the operations functions in both manufacturing and services, 
analysis of operations in strategic and operational perspectives in order to add 
values to the products and competitive advantages, operations and productivity 
improvement, operation strategies, project management, quality control, forecasting 
and resource planning, supply chain management, inventory management, just-in-
time management, applying of statistical and mathematical methods or quantitative 
analysis to support business decisions 

INT 382 การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
Data Mining 
วิชาบังคับก่อน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 

สถาปัตยกรรมการท าเหมืองข้อมูล  การก าหนดแหล่งข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลการ
ประมวลผลก่อนการท าเหมืองข้อมูล การเข้าใจลักษณะของข้อมูลที่จะขุดหา การท าความรู้จักและ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีทางสถิติที่ใช้ในการคาดคะเนและการท านาย การจ าแนกโดยการเทียบเคียง
กับข้อมูลเพื่อนบ้านใกล้เคียง ต้นไม้ตัดสินใจ เครือข่ายใยประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธีล าดับช้ัน
และวิธีเคมีน กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาที่มีการน าเหมืองข้อมูลไปใช้
ในการตลาด 

Architectures of data mining, source of data, preprocessing the data before 
mining, understanding type of data  to be mined, data exploration and analysis, 
statistical approaches on estimation and prediction, k-nearest neighbor algorithm, 
decision trees, neural networks, hierarchical and k-means clustering, association 
rules, model evaluation techniques, and case studies on marketing 
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INT 383 การโปรแกรมเว็บฝั่งลูกขา่ย 3(3-0-6) 
Client Side Web Programming  
วิชาบังคับก่อน: INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ส่วนประกอบในการสร้างเว็บและการพัฒนาระบบงานประยุกต์บน
เว็บ หลักการของการพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บโดยใช้เว็บโปรแกรมฝั่งลูกข่าย เครื่องมือช่วย
ในการพัฒนา ไวยากรณ์ของภาษาจาวาสคริปต์  การใช้ส่วนติดต่อเพื่อควบคุมการท างานบน
เบราว์เซอร์ แบบจ าลองเชิงอ็อบเจกต์ของเอกสาร ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่ายด้านต่าง 
ๆ ส าหรับส่วนติดต่อผู้ใช้และเนื้อหาในหน้าแสดง การตรวจสอบข้อมูลบนฟอร์ม การควบคุม
คุณสมบัติของสื่อประกอบและการเปลี่ยนวิธีแสดงผล การติดต่อแม่ข่ายด้วย HTTP Request ทั้ง
แบบ ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส 

World wide web technology, web component and web programming, Principle 
of client-side web programming, development tools, JavaScript language syntax, 
HTML events, Document Object Model, client side web programming examples for 
dynamic page content and user interaction , form validation, control for media 
properties setting and adjust, send and receive HTTP to web server synchronously 
and asynchronously 

INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(1-0-2) (S/U) 
Preparation for Career Training 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาอยา่งน้อย 60 หน่วยกิต   

เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ 
เงื่อนไขในการฝึก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก  

Prepares students for career training, rules and conditions for training, suitable 
jobs for training, how to dress, work place behavior, work discipline and how to 
solve various problems that may arise.  
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INT 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(0-35-6) (S/U) 
Career Training  ไม่น้อยกว่า 240 ชม. 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ

วิชา INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาไปท างานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 
240 ช่ัวโมง นักศึกษาต้องท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร 

Students will enter a work study program with the industrial sector, the 
business sector, or other public organizations for a period of at least 2 4 0  hours. 
Students are required to submit training report and the program provide lecturer 
visitation at the training site 

INT 399 สหกิจศึกษา 6 (0-35-18) 
Cooperative Study ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ขึ้นไป 

นักศึกษาไปท างานตามที่ตกลงกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาต้องท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร 

Students will enter pre-arranged cooperative study program with the industrial 
sector, the business sector, or other public organizations for a period of at least 16 
weeks. Student is required to do the report and the program provide multiple 
lecturer visitations at the training site 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1  3(2-2-5)  
Information Assurance and Security I  
วิชาบังคับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์, INT 201 เครือข่าย 1 

ประเด็นความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ หลักการเบื้องต้น ประเภทของภัยรุกราน 
กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบอียูยู การพิสูจน์
ทราบ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การคุกคาม การฝึกปฏิบัติ การจัดการด้านความมั่นคง 
เช่น การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบกุญแจสาธารณะ  

Network and information security issues, basic security principles, types of 
attacks, attack mechanisms and defenses, EUU security policies, authentication 
systems, security services, and threat analysis., practical exercises to manage security 
such as using intrusion prevention system, LDAP server, anti-virus software and 
public key infrastructure 
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INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
Information Technology Professional Communication 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

การพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการสื่อสารทางวิชาชีพ การน าเสนอโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายงาน การน าเสนอผลงาน การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ 

Techniques for speaking, writing, presentation, and professional 
communication of technical content, presentation for Information Technology 
project proposal, writing professional reports 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-4) 
Information Technology Project II 
วิชาบังคับก่อน: INT 353 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาปี 4  งานต่อเนื่องจากโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 (INT 353) การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบ การติดตั้ง 
รายงานและการน าเสนอผลงาน 

Information technology project for senior students, continuation of 
Information Technology Project I (INT 353), complete the implementation, testing, 
installation, report and project presentation  

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 3(3-0-6)  
Information Assurance and Security II 
วิชาบังคับก่อน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 

กลวิธีการประกันสารสนเทศ หลักการออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบ
ความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความความมั่นคง การให้บริการความมั่นคงของสารสนเทศ 
รูปแบบการวิเคราะห์การประกันสารสนเทศ การก าหนดนโยบาย การกู้ระบบกลับคืน ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

Information assurance techniques, system design principles, information 
system cycle and security issues, security system installation, information security 
services, information security analysis, setting policies, system recovery, and related 
laws 
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INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์  3(2-2-5)  
Computer Graphic Design 
วิชาท่ีต้องศึกษามาก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิกส์ 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่าง ๆของ
ภาพกราฟิกส์ ชนิดของไฟล์ภาพกราฟิกส์ รูปแบบการจัดเก็บไฟล์กราฟิกส์ เทคนิคการลดขนาดให้
เหมาะสมกับงาน อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิกส์ การสร้างงานกราฟิกส์ด้วยซอฟต์แวร์
กราฟิกส์ การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกส์และอุปกรณ์เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบ 2 
มิติ 

Principles of two dimensional graphics design, color system, graphics file 
attributes, type and file format, optimization, image capture tools, computer 
graphics design tools and techniques. Hands-on practice: produce 2  dimension 
graphics using software and hardware tools 

INT 464 การสรา้งสื่อดิจิทัล  3(2-2-5)  
Digital Media Production 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

ประเภทของสื่อดิจิทลั เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียงและผลติสื่อ และการจัดเก็บสือ่ดิจิทลัใน
รูปแบบมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล เสียง ภาพนิ่ง 
วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้สื่อเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการน าเสนอทั้ง
บนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย การฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล
ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

Types of digital media, production techniques, multimedia authoring, media 
formats, media capture, tools and techniques for media production, deploy and 
serve media contents within web application and any type of computer application; 
laboratory work: using software for digital media production 
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INT 465 ระเบียบวิธเีชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Object Oriented Methodology 
วิชาบังคับก่อน: INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  

การออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต์ 
กรอบการออกแบบ แบบแผนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบเชิงอ็อบ
เจกต์ที่น ามาใช้ซ้ าได้ ปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่และเครื่องมือทาง เทคนิคที่
สามารถใช้ในการแก้ปัญหาเหล่าน้ี 

Design, build, test, document, and maintain object-oriented systems, design 
frameworks, patterns, and rules, evaluation criteria for quality of a reusable object-
oriented system, problems that arise in large system development, and technical 
tools to solve these problems 

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-2-5) 
Web Services Technology 
วิชาบังคับก่อน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

หลักการส าคัญและมาตรฐานของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การ
ก าหนดนิยามเอกสารและแผนแบบ สภาพแวดล้อมของเว็บเซอร์วิส ไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บ
เซอร์วิส หน่วยงานผู้ก าหนดมาตรฐาน ประเด็นด้านความมั่นคง เว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิง
บริการ การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสเพื่อสร้างตัวอย่างบริการ การใช้บริการเว็บเซอร์วิส
ผ่านเครือข่าย 

Web services principles and standards, protocol and languages, document 
type definition and schema definition, web services environment, web services 
directory, standard body, security issues, service-oriented architecture, laboratory 
work: develop a web service application, invoke the web service from an application 
across the network 
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INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information Technology Entrepreneurship 
หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความส าเร็จของผู้ประกอบการ การ
ประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

Entrepreneurial opportunity recognition and evaluation, strategies for 
establishing and developing successful entrepreneurial business ventures, newly 
formed ventures, small to medium size ventures, entrepreneurial ventures within 
larger organizations 

INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมลู  3(2-2-5)  
Database Programming Workshop  
วิชาบังคับก่อน: INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมลู 

ค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเขียนนิพจน์ การเรียงล าดับ การคัดเลือก
ข้อมูล การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง ฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล ค าสั่งเรยีกใช้ข้อมูลย่อย ค าสั่งด้าน
การปรับเปลี่ยนข้อมูล การสร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างข้อจ ากัด การสร้างวิว การก าหนดการ
เข้าถึงส าหรับผู้ใช้ การใช้ตัวแปร ค าสั่งประมวลผล การโต้ตอบกับแม่ข่ายและการใช้ค าสั่งควบคุม  

Structured Query Language (SQL) statements, expression, sorting, select data, 
displaying data from multiple tables, aggregating data by using group functions, 
subquery, manipulating data statement, creating and updating tables, creating 
constraints, creating views, controlling user access, declaring variables, executable 
statements, interacting with server and writing control structures 
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INT 472 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล  3(2-2-5)  
Database Architecture and Administration Workshop 
วิชาบังคับก่อน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติเป็นผู้บริหารระบบจัดการฐานข้อมูล เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ ติดตั้งและ
ตั้งค่าระบบบริการฐานข้อมูล การสร้างและจัดการฐานข้อมูล ตาราง ความสัมพันธ์ บริหารพื้ นที่
จัดเก็บ การย้อนกลับ การตั้งค่าและวิเคราะห์เพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง ดัชนี ผู้ใช้ รหัสผ่าน 
สิทธิการใช้ บทบาท การน าข้อมูลเข้า การส ารองและน าคืน  

Practice as database management system administrator, understanding 
architecture and component, database server installation, creating and managing: 
database, table, relationship; storage management, maintaining redo log files, 
configuration management for database tuning, security, index, user, password, 
privilege, role, import data, backup and recovery 

INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ  3(2-2-5) 
Enterprise Resource Planning Workshop  
วิชาบังคับก่อน: INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

แนวคิดการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หลักเบื้องต้นการเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชี
ทั่วไปเบื้องต้น การบริหารระบบ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหาร
ความมั่นคงของระบบการใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ล าดับของเอกสาร 
และตัวเลือกโปรไฟล์ 

Enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of financial 
accounting, basic implementation of general ledger, system administration, creating 
set of books, journals, budgeting, financial statement reporting, security 
management, concurrent programs and reports management, printer management, 
profile options and document sequences management 



 

77 

INT 474 ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
Supply Chain Management Workshop 
วิชาบังคับก่อน: INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

ความรู้หลักการการบริหารเครือข่ายผูผ้ลติ รูปแบบการด าเนินการจัดซือ้จนถึงการช าระ ระบบ
สนับสนุนในการซื้อและช าระโดยเน้นตามกระบวนการในข้ันตอนต่าง ๆ กระบวนการจัดหา จัดซื้อ 
การช าระ ผู้จ าหน่าย รายช่ือผู้จ าหน่ายที่รับรอง การสร้างเอกสารในกระบวนการโดยอัตโนมัติ ความ
มั่นคงของของเอกสาร ข้ันตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินค้า องค์ประกอบ สินค้าและช่ือหน่วยสินค้า 

Supply chain management (SCM) concepts, basic implementation of 
procurement to pay solutions, the process based functionality supported in 
purchasing and payables, purchasing process, procurement process, payables 
process, suppliers, approved supplier lists, requisitions, automatic document 
creation, document security, routing, approvals, basic inventory and purchasing 
setups: locations, inventory organizations, units of measure and items 

INT 475 ปฎิบัติการคลังข้อมูลและการวิเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5) 
Data Warehouse and Information Analysis Workshop 
วิชาบังคับก่อน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 

นิยามข้อมูลของแหล่งข้อมูล คุณภาพข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล ที่พักนิยามข้อมูลและการ
ท าแผนผังตาราง  กฎบังคับข้อมูล  แบบจ าลองเชิงมิติแบบสัมพันธ์  มิติที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบช้า 
ๆ  การไหลของกระบวนการท างาน  การน าแบบไปสร้าง การน าข้อมูลเข้าและการแสดงข้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์แบบออนไลน์ (โอแลป)  แบบจ าลองและการสร้างโอแลป  วัฏจักรชีวิต
คลังข้อมูล  ความเฉลียวฉลาดทางธุรกิจ (บีไอ) การวิเคราะห์ธุรกิจ รายงานระดับวิสาหกิจ การสร้าง
มโนภาพข้อมูล 

Source metadata, data quality, data profiling, staging metadata staging and 
table mapping, data rules, relational dimensional model, slowly changing 
dimensions, process flows, deploying, loading and viewing data, Online Analytical 
Processing (OLAP) , OLAP modeling and deployment, data warehouse life-cycle, 
Business Intelligence (BI), business analytics, enterprise reporting, data visualization  
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INT  
491-492 

หัวข้อพิเศษ 1-2  3(3-0-6)  
Special Topics I-II 
วิชาบังคับก่อน: ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดวิชาข้ึนตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลง
รหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in information technology. The 
content will be specified at the time this course is offered. This course may be 
repeated for credit only if the topics are different 

 

INT 493 หัวข้อพิเศษ 3  3(2-2-5)  
Special Topics III 
วิชาบังคับก่อน: ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะก าหนดรายละเอียดวิชาข้ึนตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลง
รหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม 

This course will cover new or advanced topics in information technology. The 
content will be specified at the time this course is offered. This course may be 
repeated for credit only if the topics are different 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
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LNG 101 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 3(3-0-6) 
General English 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการในรายวิชา ผ่านเนื้อหาและปริบทที่
หลากหลาย และกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารและการเรียนรู้ทั้งในและนอกช้ันเรียน จุดมุ่งหมายของ
รายวิชา ด้านการอ่าน และไวยากรณ์มุ่งให้ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ประโยคที่ซับซ้อนได้ 
สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความส าคัญด้าน
การเขียน สามารถเขียนข้อความสั้น ๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการพูด สามารถพูดบทสนทนาสั้น ๆ ใชชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน
และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านการฟัง
สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม  

This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the 
four language skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is 
emphasized in the teaching and learning approaches. The use of learning innovation 
and technology is integrated in learning English through a variety of contents and 
contexts to enhance communicative activities and learning opportunities both inside 
and outside the classroom. In terms of reading and grammar, the course aims to 
enable learners to read and analyze complex sentences, and be able to use 
appropriate reading strategies in understanding and extracting main ideas. In terms of 
writing, learners are expected to be able to write short messages, and effectively 
use a dictionary for writing. In terms of speaking, learners are expected to be able to 
accurately and appropriately participate in a short daily-life conversation, use simple 
classroom language, tell a story, and explain a simple situation. In terms of listening, 
they should be able to listen to short texts or short conversations, and use 
appropriate listening strategies. 
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LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  
English Skills and Strategies 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ทักษะและกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ การ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ใน
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการท างานเป็นกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
จัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมจุดมุ่งหมายของรายวิชา ด้านการอ่าน เน้นการใช้กลยุทธ์การ
อ่านที่เหมาะสมทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การ
สรุปความ และการบันทึกการอ่าน ด้านการเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนในระดับย่อหน้า
การใช้แหล่งอ้างอิง รวมถึงพจนานุกรม และหนังสือไวยากรณ์ประกอบการเขียน และการแก้ไขงาน
เขียนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาะ ด้านการพูด เน้นการน าเสนอผลงาน และกลุยทธ์การสื่อสารการ
พูดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ด้านการฟัง เน้นกลยุทธ์การฟัง การ
ฟังระดับย่อหน้า การจับใจความส าคัญ และการฟังเพื่อข้อมูลเฉพาะอย่าง  

This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English 
skills, and strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and 
learning are learner-centered. The use of learning innovation and technology is 
integrated into the course. Learners are involved in cooperative learning activities 
that require effective thinking, analytical skills, problem-solving, and information 
literacy skills. In terms of reading, the course aims to equip learners with appropriate 
strategies to read both for information and for pleasure, enable them to extract the 
main ideas of a passage, make a summary, and take notes from reading. In terms of 
writing, the course emphasizes process writing, paragraph writing, and an appropriate 
use of references, as well as writing tools such as a dictionary and a grammar book 
for effective self-editing. In terms of speaking, the course focuses on presentation 
skills and communication strategies to enable learners to exchange information, 
share ideas and express opinions. In terms of listening, the course aims at promoting 
strategies, listening at a paragraph level, listening for gist, and listening for specific 
information.  
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LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
Academic English 
วิชาบังคับก่อน:  LNG 103 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

ไม่ต่ ากว่า 60% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ในรายวิชาเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ และการท า
กิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายของรายวิชา ด้านการอ่าน มุ่งให้ผู้เรียน สามารถอ่านบทความเชิง
วิชาการและสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ พร้อมทั้งสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ และ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ด้านการเขียน สามารถเขียนเรียงความโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงได้อย่าง
เหมาะสม ด้านการฟังและพูด ผู้เรียนสามารถ ฟังบรรยาย น าเสนองาน ตอบข้อซักถาม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบฉับพลันได้ 

This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic 
English, strategies for English language learning, autonomous learning, and positive 
attitudes towards English and leaning. The course is learner-centered, and learning 
innovation and technology are integrated into language learning. English is used as a 
learning tool to gain information and to do varieties of activities. In terms of reading, 
the course aims to enable learners to read academic texts, and to be able to 
summarize the main points, critically analyze the text, and express their opinions on 
the topics. In terms of writing, the course aims at essay writing and appropriate use 
of references and citation. In terms of listening and speaking, learners will listen to 
an English lecture and make a presentation. Learners will be able to ask and 
respond to questions, share ideas, and do impromptu speaking. 
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LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง                                                        3 (0–6–6) 
English Through Independent Learning 
วิชาบังคับก่อน :  LNG 103/ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ข้ันตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use 
of English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure 
to and use of English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2                                                                  3(3-0-6) 
Content – based Language Learning II 

วิชาบังคับก่อน: LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพือ่แก้ปญัหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเพิ่มทักษะทางภาษาเข้าไปใน
เนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ นักศึกษาที่เรียนวิชา LNG 201 นี้ จะได้เรียนรู้
วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจประสบในการเรียน ดังนั้น วิชาน้ี จึงมุ่งเน้นการแก้ปญัหาของนักศึกษา ทั้งด้าน
พุทธิพิสัย และจิตพสิัยในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชาน้ี ในการสอนวิชาน้ีอาจารย์ภาษาอังกฤษจะต้อง
ร่วมมือกบัอาจารย์ประจ าวิชาอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลอืนักศึกษาทั้งการเรียนในห้องเรียนและ
การศึกษาเพิม่เติมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมนกัศึกษาให้พร้อมทีจ่ะเรียนวิชาต่างๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ต่อไป 

This course addresses the real language problems of students by providing a 
language adjunct for a content course. While learning a content-area English-
medium course, the students also take LNG 201 which deals with the problems they 
have in the content-area course. This course, then, focuses on the students’ real 
language, cognitive and affective problems as they arise in the content-area course. 
Through close cooperation with the content-area teacher, problems are dealt with 
both through classroom instruction and through teacher-guided self-instruction, thus 
fully preparing students for learning further content courses in an English medium. 
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LNG 211 การฟังอย่างมีประสิทธิผล  1(1-0-2) 
Effective Listening  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้จัดท าข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทักษะการฟัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลักใน
สาขาวิชาของนักศึกษา การเรียนการสอนเน้นกลยุทธ์และวิธีการฟังที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจดบันทึกจากการฟัง ผ่านเนื้อเรื่อง หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในสาขาของนักศึกษา 
มีการน าบทเรียนหรือบทสนทนาที่บันทึกจากสถานการณ์จริงในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้เป็นสื่อการ
เรียน 

The aim of the course is to provide additional practice in English-language 
listening, in support of students’ existing core discipline. The class concentrates on 
listening tips and strategies, with particular focus on note-taking skills. Emphasis is 
given to topics in the students’ core discipline and the use of realistic recordings of 
conversations and lectures in their field of study. 

LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน 1(1-0-2) 
Oral Presentation Skills 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการให้ความส าคัญแก่การใช้วัจนะและอวัจนะภาษา การฝึกการออกเสียง การใช้
ภาษาเพื่อส่งสัญญาณบอกนัยให้ผู้ฟังทราบเมื่อมีการเปลี่ยนเรื่อง อ้างถึงหัวข้ออื่น หรือส่วนอื่นๆ ของ
การน าเสนองาน การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเอง
และเพื่อนร่วมช้ันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการน าเสนองานของตน 

The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of 
effective oral presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will 
be highlighted throughout the course. Training on pronunciation, the use of 
transition signals and effective use of visual aids will also be focused. Self and peer 
assessment will also be encouraged to foster further improvement. 
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LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ  1(1-0-2) 
Laboratory Report Writing 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสรมิความรู้ด้านองค์ประกอบของการเขียนทั้งในระดับประโยค ย่อ
หน้าและเนื้อเรื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบัติการตามรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพื่อน าเสนอ
เนื้อหาในทุกข้ันตอนของการฝึกเขียน นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนยังครอบคลุมถึงการสรุปความและ
การถอดความเป็นค าพูดของตนเองเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านปัญหาการคัดลอกข้อมูล 

The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of 
writing at the sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to 
write a report in a format appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. 
Grammar and organization will be combined with student practice at every step. In 
addition, the class will cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills 
in order to reinforce students’ awareness of problems about plagiarism. 

LNG 221 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 
Oral Communication I 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ทั้งด้านวิชาการและ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้สถานการณ์จ าลอง และชุดกิจกรรมจริง เช่น การสัมภาษณ์
ชาวต่างชาติ การน าเสนอผลงาน การให้ผู้เรียนบันทึกเสียงตนเองในแถบบันทึกเสียงซึ่งเป็นการ
ประเมินทักษะการพูดด้วยตนเอง (Cassette Friend)  รายวิชานี้ท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการ
พูดและส่งเสริมให้ได้คล่องแคล่วและถูกต้องยิ่งข้ึน ผู้เรียนสามารถฝึกพูดเรื่องต่างๆในสถานการณ์ที่
หลากหลายโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาพูดและทักษะกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพูดเพื่อการสื่อสาร 

This course is designed to enable students to cope with the spoken English. 
They are likely to encounter in both academic and everyday situations. It aims to 
accomplish this through both simulated and real tasks, such as interviewing non–
Thai speakers, giving presentations, and using the Cassette Friend self-access 
material. By focusing on the language used in oral interactions, the skills and 
strategies appropriate for oral communication, and the requisite attitudes such as 
confidence, the course ensures that students feel comfortable and uninhibited in 
speaking accurately and fluently on a multitude of subjects in a wide range of 
situations. 
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LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน             3 (3 – 0–6) 
Reading Appreciation 
วิชาบังคับก่อน :  LNG 103,  LNG 107 

  หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านสื่อและงาน
เขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการ
พัฒนาความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main idea. 
Critical reading. Reading various genres of texts and media such as documentaries, 
autobiographies, speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the 
development of reading appreciation and critical thinking skills.  
 

LNG 232 การแปลเบื้องต้น  3 (3 – 0–6) 
Basic Translation  
วิชาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
  ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล  
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
หลักการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปลและ
แนวทางแก้ไข  ทิศทางการแปลในปัจจุบัน 
 Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and 
art of translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles 
and conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on 
translation problems and solutions. Current trends in translation.   
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LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
(Intercultural Communication) 

วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
หลักการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษา ปัญหาการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อประเภทต่างๆ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อความส าเร็จในด้านสังคมและการ
ท างาน 

 Principles of communication. Concepts of intercultural communication. 
Verbal and nonverbal communication.  Problems in intercultural communication.  
Language and culture in media. Computer-mediated intercultural communication. 
Strategies in intercultural communication forsuccess in social and professional 
communication. 
 

LNG 294 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 3(3-0-6) 
Thai for Communication and Careers 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการฟัง
และการพัฒนาทกัษะการฟัง   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการอา่นและการพัฒนาทกัษะการอ่าน   
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการพูดและการพฒันาทักษะการพูด   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและ
การพัฒนาทักษะการเขียน  การประยกุต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพือ่งานอาชีพ 
 General concepts of communication and language for communication.  Basic 
principles of listening and listening skill development.  Basic principles of reading and 
reading skill development.  Basic principles of speaking and speaking skill 
development.  Basic principles of writing and writing skill development.  Applying 
listening,  reading,  speaking and  writing skills for careers. 
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LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย                    3(3-0-6) 
Speaking Skills in Thai      
บังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  การสัมภาษณ์
เพื่อสมัครงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินค้า 

Principles of communication and speaking. Everyday conversation. Job 
interview. Discussion and giving opinion.  Project and product presentation.  
 

LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย          3(3-0-6) 
Writing Skills in Thai 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

Principles of writing.  Writing a paragraph, an essay and an article.  Writing an 
academic report. 
 

LNG 311 ภาษามาเลย์เบื้องต้น                                           3(3-0-6) 
Basic Malay Language 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง ทักษะการสื่อสารเบื้องต้นส าหรับสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน อาทิ การทักทายและการแนะน าตัว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การบอก
วันเวลา การอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมที่น่าสนใจ การสั่งอาหาร การสอบถาม
ราคา การซื้อสินค้า การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems. Basic communication skills for everyday 
situations such as greeting and introducing oneself. Giving information about people 
in the family. Telling time and date. 
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LNG 312 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3 (3–0–6) 
Basic Cambodian  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการสื่อสารเบื้องต้นส าหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอาทิ  การทักทายและการแนะน าตัว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ในครอบครัว   การบอกวันเวลา   การอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมที่น่าสนใจ  
การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซื้อสินค้า  การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหน่ง 
และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for 
every day situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information 
about people in the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities 
and interests.  Ordering food.  Going shopping.  Asking and answering questions 
about places, location, and directions.  
 

LNG 341 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3 (3 – 0–6) 
Basic Vietnamese)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการสื่อสารเบื้องต้นส าหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอาทิ  การทักทายและการแนะน าตัว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ในครอบครัว   การบอกวันเวลา   การอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมที่น่าสนใจ  
การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซื้อสินค้า  การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ต าแหน่ง 
และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for 
every day situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information 
about people in the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities 
and interests.  Ordering food.  Going shopping.  Asking and answering questions 
about places, location, and directions 
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วิชาคณิตศาสตร ์

MTH 111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
Calculus I 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิง พีชคณิตและฟังก์ชันเชิงอดิศัย การ
วาดกราฟ อัตราสัมพัทธ์ รูปแบบยังไม่ ก าหนด พิกัดเชิงข้ัว อินทิกรัลจ ากัดเขตและอินทิกรัลไม่จ ากัด
เขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกต์ของอินทิกรัล ความ ยาวของส่วน
เส้นโค้งในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ได้จากการหมุน พื้นที่ของพื้นผิวที่ได้จากการหมุน อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ การหมุนแกน 

Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and 
transcendental functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar 
coordinates. Definite integrals and indefinite integrals, techniques of integration, 
numeral integration, application of integrals, lengths of curves in the plane, volumes 
of solids of revolution, areas of surfaces of revolution, improper integrals, rotation or 
axes. 

 

กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 

GEN 101 พลศึกษา 1(0-2-2) 
Physical Education 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิด
กีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมี
น้ าใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, 
care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, 
including basic skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students 
can choose one of several sports provided, according to their own interest. This 
course will create good health, personality and sportsmanship in learners, as well as 
develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good 
spectators. 
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กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEN 111 มนุษย์กับหลักจรยิศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
Man and Ethics of Living 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมี
วินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นต้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ ได้
อย่างมีความสุข                                                                                               

This course studies the concept of living and working based on principles of 
religion, philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics 
through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be 
able to gain desirable characteristics such as faithfulness, social responsibility, 
respect of others, tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for 
democracy, public awareness, and harmonious co-existence. 

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
Learning and Problem Solving Skills 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการ
ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ
ข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง 
การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน                         

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long 
learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge 
and be familiar with learning processes through projects based on their interest. 
These include setting up learning targets; defining the problems; 
searching for information; distinguishing between data and fact; generating 
ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the 
project. 
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GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 
The Philosophy of Sufficiency Economy 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด 
ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในรปูแบบต่างๆ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic 
development approaches, the problems and impacts of the development, the 
rationale for applying the concept of sufficiency economy to Thai society, the 
meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and 
the application of this philosophy to lifestyles at individual, community, 
organization, and national levels. The study covers relevant case studies as well as 
the Royal Projects.  
 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3(3-0-6) 
Miracle of Thinking 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเช่ือมโยง
ความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิด
เชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and 
nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic 
thinking, systems thinking. Critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking 
Hats concept is included. Moreover, idea connection/story line and writing are 
explored. Examples or case studies are used for problem solving through systematic 
using the knowledge of science and technology, social science, management, and 
environment, etc. 
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GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
Beauty of Life 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ 
รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์ 

This course aims to promote the understanding of the relationship between 
humans and aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with 
the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value. 
Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the 
beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural 
environments. 

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม                 3(3-0-6) 
Holistic Health Development 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสรมิทั้งสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสขุภาพที่ดี ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามัย การ
พัฒนาสมรรถนะทางกายการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเข้าใจชีวิตการด าเนินชีวิตอย่างบุคคลที่มี
สุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสขุภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on 
heath development for good life quality. The course emphasizes both physical and 
mental health care promotion, including composition of wellness;factors affecting 
health; integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; 
competent reinforcement of physical activities to empower the smartpersonality 
and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional development; 
preventing and solving problems on mental health; practices in concentration, 
meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and information 
on general health check up and physical fitness tests. 
 

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251
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GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร ์                  3(3-0-6) 
Ethics in Science-based Society 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสงัคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เรียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่าน้ีกับกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์บทบาท
ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรร มซึ่ ง
นักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ ก าลังประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การ
วิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความ
เข้าใจต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถ
ให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาข้ึนจากการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน
จากทัศนะต่างๆ ได้ 

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 
technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. 
They will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will be 
asked to critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware 
of complex ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will 
be used extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. 
The goal of the course is to enable each student to develop an understanding of 
conflicting opinions regarding science and technology, and to define and refine their 
own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing 
viewpoints. 
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GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม 3(3-0-6) 
The History of Civilization 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับต้นก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส ากคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฎการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เกิดจากค่านิยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และนวัตกรรม 
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารผา่นงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัย 
ต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

This subject covers the study of the origin and development of civilization 
during the five historical periods-prehistoric, ancient, middle age, modern, and the 
present period. The study will focus on significant social, economic and political 
events resulting from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, 
including the ability to communicate through art and literature based on several 
perspectives and periods.  

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
Man and Reasoning 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนทักษะการคิดวิเราะหแ์ละการใช้เหตุผล หลักการแสวงความรู้แบบอุปนัยและ
นิรนัย การใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใช้เหตุผลในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับากรด ารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and 
reasoning; deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East 
and the West; and, a case study of formal and informal reasoning of everyday life. 
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GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
Thai Indigenous Knowledge 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลักการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถ่ินต่าง ๆ สามารถช้ีให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองว่า
เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนได้ตลอดชีวิต สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบได้ด้วย
ตนเอง 

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a 
holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science 
and anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value 
of indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been 
accumulated-lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer 
between generations. Students will learn to become systematic, self-taught learners. 

GEN 351 การบริหารจัดการยคุใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
Modern Management and Leadership 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์
ต่าง ๆ 

This course examines the modern management concept including basic 
functions of management-planning, organizing, controlling, decision-making, 
communication, motivation, leadership, human resource management, management 
of information systems, social responsibility-and its application to particular 
circumstances. 
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GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 3(3-0-6) 
Technology and Innovation for Sustainable Development 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสรา้งสรรค์ที่ยั่งยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการ
สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology 
and innovation in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. 
The course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and 
developing technology and innovation for a wisdom-based society together with 
ethics in management. Students will study the exploitation and protection of 
intellectual as a result of technology and innovation. 

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ 3(3-0-6) 
Managerial Psychology 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ซึ่งรวมถึง
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร 
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น าและความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and 
management of human behavior in an organization, including psychological factors 
and their effect on human working behavior such as attitude, communication, social 
influences and motivation. Moreover, it will incorporate organizational behavior 
modification, conflict management, and leadership and organizational effectiveness. 
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GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ 3(2-2-6) 
Personality Development and Public Speaking 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

วิชาน้ีมีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผูเ้รียน โดยพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาใน
การสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น 
เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ การน าเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of 
students. The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good 
manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal 
languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving reasons, 
discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for 
communication. 

GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) 
Integrative Social Sciences 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธ์ุ ปัญหาการกระจาย
ทรัพยากร ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and 
culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers 
interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource 
distribution, political instability, and environmental deterioration. 
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GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 3(2-2-6) 
Culture and Excursion 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้
ภาษาในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and 
culture exchange on both local and international aspects. Students will 
comprehend the diversities of ways of life through excursion-based learning, and 
understand the key role of language used for communication and tourism 
management. 
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ข. เปรยีบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 

 
 

GEN 101 
 

GEN 111 
GEN 121 
GEN 231 
GEN 241 
GEN 351 

กลุ่มวิชาบังคบั 16 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาสุขพลามัย 1 หน่วยกิต 
พลศึกษา 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 15 หน่วยกติ 
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต 
ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
มหัศจรรย์แห่งความคิด 
ความงดงามแห่งชีวติ 
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 

 
 

GEN 101 
 

GEN 111 
GEN 121 
GEN 231 
GEN 241 
GEN 351 

กลุ่มวิชาบังคบั 16 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาสุขพลามัย 1 หน่วยกิต 
พลศึกษา 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 15 หน่วยกติ 
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต 
ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 
มหัศจรรย์แห่งความคิด 
ความงดงามแห่งชีวติ 
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 

 
GEN 301 
GEN 211 
GEN 311 
GEN 321 
GEN 331 
GEN 341 
GEN 411 
GEN 421 
GEN 441 
GEN 352 
GEN 353 
LNG 211 
LNG 212 
LNG 213 
LNG 294 

กลุ่มวิชาบังคบัเลือก 6 หน่วยกติ 
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร ์
ประวัติศาสตร์อารยธรรม 
มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
สังคมศาสตร์บูรณาการ 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จิตวิทยาการจัดการ 
การฟังอย่างมีประสิทธิผล 
ทักษะการน าเสนองาน 
การเขียนรายงานการปฏิบัติการ 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 

 
GEN 301 
GEN 211 
GEN 311 
GEN 321 
GEN 331 
GEN 341 
GEN 411 
GEN 421 
GEN 441 
GEN 352 
GEN 353 
LNG 211 
LNG 212 
LNG 213 
LNG 294 

กลุ่มวิชาบังคบัเลือก 6 หน่วยกติ 
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร ์
ประวัติศาสตร์อารยธรรม 
มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 
สังคมศาสตร์บูรณาการ 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จิตวิทยาการจัดการ 
การฟังอย่างมีประสิทธิผล 
ทักษะการน าเสนองาน 
การเขียนรายงานการปฏิบัติการ 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 

 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกติ  กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกติ 
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LNG 101 
LNG 102 
LNG 103 

ภาษาอังกฤษทั่วไป 
ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะเริ่มเรียนจากวิชา 
LNG 101, LNG 102 หรือ LNG 103 

LNG 101 
LNG 102 
LNG 103 

ภาษาอังกฤษทั่วไป 
ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะ
เร่ิมเรียนจากวิชา LNG 101, LNG 102 หรือ LNG 103 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหต ุ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์    กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์   
 INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครตีส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครตีส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

MTH 111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) MTH 111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)   

 กลุ่มวิชาหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ    กลุ่มวิชาหลักเทคโนโลยีสารสนเทศ     
INT 100 การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 1(1-0-2)S/U INT 100 

  
ยกเลิก 

INT 101 หลักเบ้ืองต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 101 หลักเบ้ืองต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-6) INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 INT 103 ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน 1(0-2-2) INT 103  

 
ยกเลิก 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-6) INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 INT 106 เว็บเทคโนโลย ี 3(2-2-6) INT 106 เว็บเทคโนโลย ี 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 INT 201 เครือข่าย 1 3(2-2-6) INT 201 เครือข่าย 1 3(2-2-5) 
 INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 3(2-2-6) INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) ปรับเนื้อหาและชื่อ 

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3(2-2-6) INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6)   
INT 205 เครือข่าย 2 3(2-2-6) INT 205 เครือข่าย 2 3(2-2-5) 

 INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 3(2-2-6) 
  

 ยกเลิก 

   
INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) ย้ายมาจากวิชาเลือกและ 

      เปลี่ยนรหัสจาก 

      INT 381 เป็น INT 206 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3(2-2-6) INT 207 การบริหารสารสนเทศ 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ 
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INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-6) INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-6) INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

   INT 320 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) ย้ายมาจากวิชาเลือก 

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(1-0-2) INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) เปลี่ยนชื่อ 
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(1-0-2) INT 352   ยกเลิก 

   INT 353 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   2(0-4-4) วิชาใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 หมายเหต ุ

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3(2-2-5) INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3(2-2-5)  

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-12-18) INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2(0-4-4) ลดหน่วยกิตและปรับชื่อ 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1(1-0-2) INT 451 
  

ยกเลิก 

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต 
 INT 320 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6)    ย้ายเป็นวิชาบังคับ 

INT 370 การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) INT 370 การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)  
INT 371 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) INT 371 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)  

INT 372 การสร้างเครือข่ายเพ่ือรองรับการขยายตัว 3(2-2-5) INT 372 การสร้างเครือข่ายเพ่ือรองรับการขยายตัว 3(2-2-5)  

INT 373 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) INT 373 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5)  
INT 374 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์ 3(2-2-5) INT 374 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์ 3(2-2-5)  

INT 380 การบริหารการด าเนินงาน 3(3-0-6) INT 380 การบริหารการด าเนินงาน 3(3-0-6)  

INT 381 การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)    ย้ายเป็นวิชาบังคับ 
INT 382 การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) INT 382 การท าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)  

INT 383 การโปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่าย 3(3-0-6) INT 383 การโปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่าย 3(3-0-6)  

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 3(3-0-6) INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
 INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 INT 464 การสร้างสื่อดิจิทัล 3(2-2-6) INT 464 การสร้างสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
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INT 465 กรรมวิธีเชิงวัตถุขั้นสูง 3(3-0-6) INT 465 ระเบียบวิธีเชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง 3(3-0-6) ปรับชื่อตามราชบัณฑิต 

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-6) INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
 INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 3(2-2-6) INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 INT 472 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล 3(2-2-6) INT 472 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-6) INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(2-2-5) 
 INT 474 ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน 3(2-2-6) INT 474 ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
    INT 475  ปฏิบัติการคลังข้อมูลและการวิเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5) วิชาใหม่ 

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 3(x-x-x) INT 491-492 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 3(3-0-6) 
ยกเลิก INT 494-498 

   INT 493 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3(2-2-5) 
INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(1-0-2) S/U INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(1-0-2) S/U  

INT 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-35-6) S/U INT 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(0-35-6) S/U  

INT 399  สหกิจศึกษา 6(0-35-18) INT 399  สหกิจศึกษา 6(0-35-18)  
LNG 221 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) LNG 221 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6)  

LNG 411 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาชีพ  3(3-0-6) LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 3(3-0-6)  

ค. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรูม้าตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  โครงสร้างหลักสตูรตามเกณฑ ์ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ดงันี ้
  

โครงสร้างหลักสตูรไมน่้อยกว่า 129 หน่วยกติ ดังนี ้
  รายละเอียดหลักสูตร หน่วยกิต 

 
รายละเอียดหลักสูตร   หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 

31 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 

 
 1.1 กลุ่มวิชาบังคับ 

 
16 

 2.1  วิชาแกน  9 
 

 1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก 
 

6 

- คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
 

9 

- พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 

92 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 45 

 
 2.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร ์

 
9 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 
 

 - INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3 
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต ์ 18 

 
 - INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3 

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์ 12 
 

 - MTH 111 แคลคูลัส 1 
 

3 
 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 

 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  

 
68 



 

104 

2.3 วิชาเลือก   
 

 กลุ่มฮารด์แวรแ์ละสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร ์ 
 

3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

 
 - INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์   3 

4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีและมีหน่วยกิตให้นับส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 
 

 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
 

9 
4.1 ฝึกงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (0-3 หน่วยกิต) หรือ   

 
 - INT 201 เครือข่าย 1 3 

4.2 ท าสหกิจศึกษากับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (6-9 หน่วยกิต)   
 

 - INT 205 เครือข่าย 2 
 

3 

 
  

 
 - INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 

   
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแ์วร ์

 
15 

 
  

 
 - INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 
3 

 
  

 
 - INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 
3 

   
 - INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 
3 

   
 - INT 206 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

 
3 

    - INT 320 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม   3 

   
 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต ์

 
22 

   
 - INT 106 เทคโนโลยีเว็บ 

 
3 

   
 - INT 203 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 
3 

   
 - INT 207 การบริหารสารสนเทศ 

 
3 

   
 - INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

 
3 

   
 - INT 305 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

 
3 

   รายละเอียดหลักสูตร   หน่วยกิต 
    - INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3 
    - INT 353 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  2 

    - INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  2 

   
กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 

 
15 

   
 - INT 101 หลักเบ้ืองต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
 - INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

 
3 

   
 - INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3 

   
 - INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
 - INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
 2.3 วิชาเลือก 

 
6 

   
3. หมวดวชิาภาษาอังกฤษส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
6 
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   - LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2   3 
   - LNG 221 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1  3 
  

 
4. หมวดวชิาเลือกเสร ี

 
6 
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ง. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อัจฉรา ธารอุไรกลุ  
Atchara Tran u-raikul 

 
1. ประวัติการศึกษา 
1987 M.Sc. (Applied Statistics) , NIDA, Thailand  
1985 B.Sc. (Statistics), Kasetsart University, Thailand 
 
2. ภาระงานสอน  
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธใ์นปัจจุบนั  
ระดับปริญญาตรี รายวิชา 
INT 202 Software Development Process                         3       หน่วยกิต 
INT 304 Statistics for Information Technology                        3       หน่วยกิต 
INT 381 Software Project Management                                 3       หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project 6  หน่วยกิต 
  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา 
INT 202 Software Development Process                              3       หน่วยกิต 
INT 304 Statistics for Information Technology                          3       หน่วยกิต 
INT 206 Software Project Management                                 3       หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project 6       หน่วยกิต 

 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• โครงการวิจัยเพื่อจัดท าศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) ปี 2554 
• โครงการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบจัดท าข้อก าหนดและรายละเอียด (TOR) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2554 
• โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานอัยการสูงสุด ปี 2554-56 
• โครงการวิจัยเพื่อจัดท าศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งขาติ (NEIS) ปี 2555 
• โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบก (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559) 
• โครงการศึกษาแนวทางการเช่ือมโยงข้อมลูของการขนสง่ทางถนนระหว่างประเทศ ปี 2556-2558 
• โครงการจัดท าแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 
พ.ศ.2557-2560 
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• โครงการทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาส ารวจจัดท าสถาปัตยกรรมข้อมลูฯ 
(กรมบัญชีกลาง) 2556 
• โครงการควบคุมการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการขนสง่ทางบก 2555-2558 
• โครงการทีป่รกึษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบกปี 2556-2557 
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เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิ่ง  

Ekapong Jungcharoensukying 
 

1. ประวัติการศึกษา 
2003 M.Sc.(Information Technology), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 
Thailand 
2001 B.Sc. (Computer Science), Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 

2. ภาระงานสอน  
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธ์ในปัจจุบนั  
ระดับบณัฑิตศึกษา รายวิชา 
BIS 672/EBT672 Supply Chain Management Workshop               3        หน่วยกิต 
BIS 700 Thesis       12  หน่วยกิต 
BIS 701 Business Information System Project Study                   6  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี รายวิชา 
INT 100 University Study                                                        1         หน่วยกิต 
INT 103 Office Software Applications Workshop                        1         หน่วยกิต 
INT 351 Information Technology Seminar I                               1         หน่วยกิต 
INT 473 Enterprise Resource Planning Workshop                       3         หน่วยกิต 
INT 474 Supply Chain Management Workshop                          3         หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project      6   หน่วยกิต 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา 
INT 102 Computer Programming I                                            3         หน่วยกิต 
INT 104 Discrete Mathematics for Information Technology          3         หน่วยกิต 
INT 351 Information Technology Seminar I                               1          หน่วยกิต 
INT 473 Enterprise Resource Planning Workshop                       3          หน่วยกิต 
INT 474 Supply Chain Management Workshop                          3          หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project      6   หน่วยกิต 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• โครงการควบคุมการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการขนสง่ทางบก 2555-2558 
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• โครงการทีป่รกึษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบกปี 2556-2557 
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พิชัย โฆษิตพันธวงศ ์ 
Pichai Kositpantavong 

 
1. ประวัติการศึกษา 

1996 MBA (MIS), Rangsit University, Thailand 
1987 B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi 
 

2. ภาระงานสอน  
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธใ์นปัจจุบนั  
ระดับปริญญาตรี รายวิชา 
INT 201 Network I                                                              3           หน่วยกิต 
INT 205 Network II                                                              3           หน่วยกิต 
INT 302 Information Technology Services Management           3           หน่วยกิต 
INT 352 Information Technology Seminar II                           1           หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project            6           หน่วยกิต 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา 
INT 201 Network I                                                              3           หน่วยกิต 
INT 205 Network II                                                              3           หน่วยกิต 
INT 302 Information Technology Services Management           3           หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project 6           หน่วยกิต 
 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ มจธ. ปี 2553-2556 
• ที่ปรกึษาทางเทคนิคด้านระบบศูนย์ส ารองข้อมูล กรมศลุกากร 2553-2557 
• โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานอัยการสูงสุดปี 2553-2556 
• โครงการทีป่รึกษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของส านักงานประกันสังคมปี 2552-
2555 
• โครงการทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
กรมการขนสง่ทางบก 2553-2554 
• โครงการควบคุมงานการปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานอาคารศูนย์เก็บเอกสารให้เป็นศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศหลกั กรมการขนส่งทางบก 2554-2555 
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• โครงการควบคุมการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการขนสง่ทางบก 2555-2558 
• โครงการทีป่รกึษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบกปี 2556-2557 
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ภคิน ีอุปถัมภ์  
Pakinee Upatham 

 
1. ประวัติการศึกษา 
1991 M.Sc. (Applied Statistics) , NIDA, Thailand  
1985 B.Ed. (Science), Ayuthaya Teacher College, Thailand 
 
2. ภาระงานสอน  
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธใ์นปัจจุบนั  
ระดับปริญญาตรี รายวิชา 
INT 100 University Study 1 หน่วยกิต 
INT 104 Discrete Mathematics for Information Technology         3      หน่วยกิต 
INT 351 Information Technology Seminar I                              1       หน่วยกิต 
INT 380 Operations Management                                           3       หน่วยกิต 
INT 381 Software Project Management                                  3       หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project     6       หน่วยกิต 
  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา 
INT 101 Information Technology Fundamentals                        3       หน่วยกิต 
INT 203 Database Management Systems                                 3       หน่วยกิต 
INT 206 Software Project Management                                  3       หน่วยกิต 
INT 351 Information Technology Seminar I                               1       หน่วยกิต 
INT 380 Operations Management                                            3       หน่วยกิต 
INT 450 Information Technology Project     6       หน่วยกิต 

 
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานอัยการสงูสุด ปี 2553-2554 
• โครงการทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
กรมการขนสง่ทางบก 2553-2554 
• โครงการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบจัดท าข้อก าหนดและรายละเอียด (TOR) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2554 
• โครงการวิจัยเพื่อจัดท าศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (NEIS) ปี 2554-2555 
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• โครงการจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบก (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559) 
• โครงการจัดท าแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ 
พ.ศ.2557-2560 
• โครงการควบคุมการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการขนสง่ทางบก 2555-2558 
• โครงการทีป่รกึษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมการขนส่งทางบกปี 2556-2557 

 

ศรีผการชัติ ศรีนิชานันท์ 
Sriphagaarucht Srinhichaarnun 

 
1. ประวัติการศึกษา 

1990 M.Sc. (Applied Statistic), NIDA, Thailand 
1988 B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi 
 

2. ภาระงานสอน  
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิทยานิพนธใ์นปัจจุบนั  
ระดับบณัฑิตศึกษา รายวิชา 
EB 623: Data Mining for Customer Relationship Management      3      หน่วยกิต 
 
ระดับปริญญาตรี  
รายวิชา 
INT 206: Software Development Process II                               3       หน่วยกิต 
INT 437: Introduction to Software Engineerin                            3       หน่วยกิต 
INT 438: Introduction to Object-Oriented Technology             3       หน่วยกิต 
INT 401: Introduction to System Analysis and Design                 3       หน่วยกิต 
INT 491: Data Mining                                                             3 หน่วยกิต 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รายวิชา 
INT 206: Software Development Process II                               3       หน่วยกิต 
INT 437: Introduction to Software Engineerin                            3       หน่วยกิต 
INT 438: Introduction to Object-Oriented Technology             3       หน่วยกิต 
INT 401: Introduction to System Analysis and Design                 3       หน่วยกิต 
INT 491: Data Mining                                                             3 หน่วยกิต 
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปีท่ีสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 IBM Certified Designer Cognos 10 BI Reports, June 22 2012. 

 IOS 5 Developer 
 
ที่ปรกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงการทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
กรมการขนสง่ทางบก 2553-2554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

 
 



 

116 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
----------------------------- 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการประชุมครัง้ที่ 7 เดือนมกราคม 
2557 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 และมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครัง้ที่ 2/2557 (17 กุมภาพันธ์ 

2557) ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกลของการจัดท าหลกัสูตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาหลักสูตร  
ดังรายนามต่อไปนี ้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.อัจฉรา ธารอุไรกลุ ป.โท (สถิติประยุกต)์ อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
2 อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขยิ่ง ป.โท (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
3 ศ.ดร.ชิดชนก เหลอืสินทรัพย ์ ศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

4 รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู 
 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

5 นางศิรินุช ศรารัชต์  ISV and Developer Relations IBM 
Innovation Center Software Group 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6 น.ส.ประไพลักษณ์ วรยศโกวิท   

 

QA Manager บริษัท ซีดีจี ซสิเตม็ส์ 
จ ากัด                                      
QA Manager, CDG System Co.,Ltd. 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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(รองศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์ เจริญกจิการ) 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ฉ.เอกสารความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
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ช.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


