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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา               คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่ว้ป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย:    หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Science Programme in Information Technology  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเต็ม (ไทย):    วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ช่ือยอ่ (ไทย):    วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
ช่ือเต็ม (องักฤษ):  Bachelor of Science (Information Technology) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):    B.Sc. (Information Technology)  

3. วชิาเอก (ถา้มี) 
ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร 
132 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1. รูปแบบ  

  เป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒิปริญญาตรี (4 ปี) 
5.2. ภาษาที่ใช้  

 สอนเป็นภาษาไทย  เอกสารและต าราในวิชาของหลกัสูตร (รหสั INT xxx) เป็นภาษาองักฤษ 
5.3. การรับเข้าศึกษา  

  รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  
5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

 ดา้นสมัมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกบัองค์การชั้นน าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น     
บริษทัไอบีเอม็ ประเทศไทย บริษทัออราเคิล ประเทศไทย และบริษทัทรีคอม ประเทศไทย 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร  
                        หลกัปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี
                        สารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 
                        เปิดสอนใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
                        สภาวิชาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 
                        วนัท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
                        สภามหาวิทยาลยัอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 137 
                        วนัท่ี  20 ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

8. อาชีพที่สามารถประกอบ้ด้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือนกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
(2) นกัวิชาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นกัพฒันาระบบสารสนเทศ 
(5) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
(6) ผูจ้ดัการโครงการสารสนเทศ  
(7) นกัพฒันาเวบ็ไซต ์
(8) ผูจ้ดัการซอฟตแ์วร์ 
(9) ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(10) นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

9.  ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบัที่          ช่ือ-สกุล     
1      นางสาวภคินี  อุปถมัภ ์  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  
พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) 
สถาบนับณัฑิตพฒัน           (2534) 
บริหารศาสตร์     

2      นางอจัฉรา  ธารอุไรกุล พฒันบริหารศาสตร์ 
มหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน           (2530) 
บริหารศาสตร์         

    
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด กรุงเทพ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
11.1.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

จากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนับสนุนการพฒันา
อุตสาหกรรมและบริการภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและทรัพยสิ์นทางปัญญาใหก้บัผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยสีารสนเทศนบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดทั้งโอกาสและภยัคุกคาม 
ทางดา้นเศรษฐกิจ จึงจ  าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองค์ความรู้
อยา่งเป็นระบบ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีก  าหนดทิศทางและการพัฒนา ICT เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการบุคลากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 

 
11.2.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

จากการเปล่ียนแปลงด้านสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง 
(Ubiquitous Computing) ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วผา่นเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกบัราคา
และค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และบริการทางเทคโนโลยี ท่ี ถูกลง รวมทั้ งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลมลัติมีเดียไดส้ะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีจ  าเป็นต้องเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได้ จึงจ  าเป็นต้องใช้นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสงัคมและวฒันธรรมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1.  การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าใหก้ารพฒันาหลกัสูตรตอ้งกระท าในเชิงรุก โดยพฒันาหลกัสูตรให้
มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้นระดบัประเทศและระดบัสากล โดยพฒันาให้บุคลากรดงักล่าวมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานไดท้นัที และมีความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
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12.2.  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
จากยุทธศาสตร์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย และการใชค้อมพิวเตอร์ทุก

หนทุกแห่งซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศตอ้งใชใ้นเชิงสร้างสรรค ์เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยแีละการวิจยั และการมุ่ง
สร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง เพื่อการพฒันาประเทศและสงัคม 

13. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
13.1.  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป ภาษาองักฤษ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ รายวิชา
คณิตศาสตร์เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
              ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่ว้ป                              31 หน่วยกิต 
 ก 1.  กลุ่มวิชาบงัคบั                  16  หน่วยกิต 

-GEN 101 พลศึกษา       1  หน่วยกิต 
-GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ   3  หน่วยกิต 
-GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา   3  หน่วยกิต 
-GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด     3  หน่วยกิต 
-GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ     3  หน่วยกิต 
-GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้  า   3  หน่วยกิต 

 ก 2.  กลุ่มวิชาภาษา                   9  หน่วยกิต 
- LNG 101 ภาษาองักฤษทัว่ไป     3  หน่วยกิต 
- LNG 102 ทกัษะและกลยทุธภ์าษาองักฤษ    3  หน่วยกิต 
- LNG 103 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ    3  หน่วยกิต 

 ก.3 กลุ่มวิชาบงัคบัเลือก                     6  หน่วยกิต  
(เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากวิชาท่ีคณะอนุมติั) 

              ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                9  หน่วยกติ 
           - MTH 111 แคลคูลสั 1       3  หน่วยกิต 
          - LNG XXX ภาษาองักฤษส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  6 หน่วยกิต 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
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13.3 การบริหารจดัการ 
การเรียนการสอนร่วมกบัหลกัสูตรอ่ืน มิไดก้  าหนดเฉพาะหรือเจาะจงกบัคณะใด แต่ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น

ของหลกัสูตรอ่ืน และถา้มี จะมีการเรียนและประเมินผลเป็นปกติ ส่วนการคิดภาระงานให้แก่หลกัสูตรใช้
หลกัเกณฑต์ามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

การเรียนการสอนท่ีตอ้งพ่ึงพาคณะอ่ืน เช่น วิชาศึกษาทัว่ไป วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์จะด าเนินการให ้โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากภาควิชาอ่ืนๆ
ในคณะท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการดา้นเน้ือหาสาระของวิชา การจดัตารางเวลาเรียนและสอบ การจดักลุ่มนกัศึกษา 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญาและความส าคญั 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มีความมุ่งมัน่ในการผลิต บณัฑิต
ท่ีมีความรู้ ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถประยกุตง์านดา้นซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถส่ือสารและท างานร่วมกับผูอ่ื้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติังานไดจ้ริง มีความรู้  ความ
เข้าใจในพ้ืนฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและ
น าไปใช้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี ร่วมสร้างสรรค์งานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 

ดงันั้นหลกัสูตรจึงจดัใหมี้รายวิชาท่ีฝึกปฏิบติัจ  านวนมาก และพฒันาความร่วมมือกบับริษทัชั้นน าทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาไดฝึ้กปฏิบติักบัเคร่ืองมือระดบัมืออาชีพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1.2. วตัถุประสงค์ 

1.2.1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูล และเครือข่าย เพื่อใหส้ามารถออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสนับสนุนการใชง้านในองค์กร สามารถเลือกใชแ้ละ
ดูแลระบบเครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเบ้ืองตน้ในการบริหารหน่วยงาน
สารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.2.2. เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ในงานบริหารธุรกิจ การน าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาเสริมช่องทางการตลาด การใช้
สารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตดัสินใจ การวางแผน และการจ าลองสถานการณ์
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ธุรกิจ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการอินเทอร์เน็ต 
1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบติังานกบัผูอ้อกแบบและพฒันาระบบ มีความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
มีความสามารถในการส่ือสารและท างานเป็นทีมได ้เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจดา้นสงัคม องคก์ร และ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2.4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ดว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหม้ีมาตรฐาน
ไม่ต ่ากว่าท่ี สกอ. ก  าหนดและ/
หรือใหเ้ทียบเคียงกบั ACM-IEEE 
Curriculum Recommendation 

1.พฒันาหลกัสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากแนวหลกัสูตรของ  
ACM/IEEE 

2.ประเมินหลกัสูตรเทียบกบั 
TQF-Computer และ ACM-
IEEE ฉบบัล่าสุด 

1. เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
2.    รายงานผลการประเมนิหลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  รายงานการประเมินความพึงพอใจ
จากผูส้ าเร็จการศึกษา 

2.  รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี้
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศไป
ปฏิบติังานจริง 

1. สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ
เรียนการสอนใหท้ างานบริการ
วิชาการแก่องคก์รภายนอก 

2. อาจารยส์ายปฏิบติัการตอ้งมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชา
ท่ีสอนปฏิบติั (Professional 
Certification) 

1.  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

2.  ใบรับรองวิชาชีพของอาจารย ์
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1. ระบบ  
การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 

       1.2. การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจมีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

1.3. การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

วนั-เวลาราชการปกติ 
2.2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

(1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเนน้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ/หรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

(2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ 
     ขอ้บงัคบัการคดัเลือกของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

(1) โดยระบบคดัเลือกของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 (2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือกเอง 

(3) การคดัเลือกโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษาเขา้ใหม่ส่วนใหญ่ขาดพ้ืนฐานดา้นการเขียนโปรแกรม และมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 
รวมทั้งความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักศึกษา การปรับตวัเขา้กบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา 
และการปรับตวัในการใชต้  ารา เอกสารและขอ้สอบท่ีเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้้ขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
นกัศึกษาท่ีจะรับเขา้ศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ อยูใ่นเกณฑดี์ หรือมีผล

สอบมาตรฐานดา้นดงักล่าวไม่ต ่ากว่าเกณฑท่ี์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศก าหนดในระเบียบการคดัเลือกนกัศึกษาเขา้
เรียน กรณีท่ีนักศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และภาษาองักฤษ จะด าเนินการจดั
อบรมก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 
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         2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีท่ี 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 2 - 100 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 3 - - 100 100 100 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 100 100 
รวม 100 200 300 400 400 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 100 100  
2.6. งบประมาณตามแผน 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2553 2554 2555 2556 2557 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

ค่าลงทะเบียน 3,960,000 7,920,000 11,880,000 15,840,000 15,840,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(1/2 ICL ต่อหวั) 

900,000 1,350,000 1,800,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ 7,260,000 14,520,000 21,780,000 29,040,000 29,040,000 

 
            2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,640,330 3,172,833 3,728,425 4,062,818 4,099,190 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  
(ไม่รวม 3) 

2,934,100 4,854,904 6,499,708 8,144,508 8,144,508 

3. ทุนการศกึษา 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 1,590,000 3,480,000 5,220,000 6,960,000 6,960,000 

รวม (ก) 
 

6,284,430 11,747,737 15,808,133 19,647,326 19,683,698 
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ข. งบลงทุน  00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม (ข) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวม (ก) + (ข) 7,784,430 13,247,737 17,308,133 21,147,326 21,183,698 

จ านวนนกัศกึษา  100 200 300 400 400 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา* 63,144 57,539 51,122 47,918 48,009 

 *หมายเหตุ จ  านวนนกัศกึษารวมหลกัสูตรเก่าและหลกัสูตรปรับปรุง ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศกึษา 54,000 บาทต่อปี  

    2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 

          นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้  
ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี           
(ภาคผนวก ฉ.) 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลกัสูตร  
3.1.1. จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 132 หน่วยกิต  
3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีก  าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
  ก .หมวดวชิาศึกษาทั่ว้ป      31 หน่วยกิต 
 ก 1.  กลุ่มวิชาบงัคบั      16 หน่วยกิต 
 ก 2.  กลุ่มวิชาภาษา        9 หน่วยกิต 
 ก.3 กลุ่มวิชาบงัคบัเลือก                                    6 หน่วยกิต 
  ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน      95  หน่วยกิต 
  ข 1.  วิชาแกนทางคณิตศาสตร์       9  หน่วยกิต 
 ข 2.  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    71  หน่วยกิต 

- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                         3         หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                                            9         หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟตแ์วร์                             12          หน่วยกิต 
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- กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์                                           24        หน่วยกิต 
- กลุ่มประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ                    15        หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพอ่ืน ๆ                                                  8         หน่วยกิต 

              ข 3.  วิชาเลือก        9         หน่วยกิต 
 ข.4 วิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ    6         หน่วยกิต 
              ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                     6         หน่วยกิต 

3.1.3. รายวชิา  
- รหัสวชิา 

 รหสัวิชาประกอบดว้ย  3 หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข   3  หลกั 
- INT XXX    หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- GEN XXX   หมายถึง  กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป 
- LNG XXX   หมายถึง  กลุ่มวิชาทางดา้นภาษา 
- SSC XXX    หมายถึง  กลุ่มวิชาทางดา้นสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- MTH XXX  หมายถึง  กลุ่มวิชาทางดา้นคณิตศาสตร์ 
- หน่วยกิตของวิชาก าหนดเป็น X(ท-ป-ต) หมายถึง หน่วยกิตรวม (ชัว่โมงท่ีสอนเป็นบรรยาย – 

ชัว่โมงปฏิบติั – ชัว่โมงท่ีศึกษาดว้ยตนเอง) ในแต่ละสปัดาห์ 
- รายวชิา 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    31 หน่วยกิต 
o กลุ่มวิชาบงัคบั     16 หน่วยกิต 

GEN 101 พลศึกษา  
(Physical Education) 

1(0-2-2) 

GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ 
(Man and Ethics of Living) 

   3(3-0-6) 

GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา  
(Learning and Problem Solving Skills) 

   3(3-0-6) 

GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 
(Miracle of Thinking) 

   3(3-0-6) 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ 
(Beauty of  Life) 

   3(3-0-6) 

GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้  า 
(Modern Management and Leadership) 
 
 

   3(3-0-6) 
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o กลุ่มวิชาภาษา*                                                                                  9    หน่วยกิต 
LNG 101 ภาษาองักฤษทัว่ไป  

(General English) 
3(3-0-6) 

LNG 102 ทกัษะและกลยทุธภ์าษาองักฤษ  
(English Skills and  Strategies) 

3(3-0-6) 

LNG 103 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  
(Academic English) 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ: *กลุ่มวิชาภาษา นกัศึกษาตอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิตข้ึนอยูก่บัระดบัคะแนน ตามท่ีสายวิชาภาษา  
คณะศิลปศาสตร์ก  าหนด ซ่ึงอาจเป็นวิชาภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ถา้นกัศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ ์

o กลุ่มวิชาบงัคบัเลือก                6    หน่วยกิต 

GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม  
(Holistic Health Development) 

3(3-0-6) 

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

3(3-0-6) 

GEN 311 จริยศาสตร์ในสงัคมฐานวิทยาศาสตร์  
(Ethics in Science Based Society) 

3(3-0-6) 

GEN 321 ประวติัศาสตร์อารยธรรม 
(The History of Civilization) 

3(3-0-6) 

GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล  
(Man and Reasoning) 

3(3-0-6) 

GEN 34 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย  
(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6) 

GEN 411 การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ 
(Personality Development and Public Speaking) 

3(2-2-6) 

GEN 421 สงัคมศาสตร์บูรณาการ  
(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) 

GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเท่ียว  
(Culture and Excursion) 

3(2–2-6) 

GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(Technology and Innovation for Sustainable Development) 
 

3(3–0-6) 
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GEN 353 จิตวิทยาการจดัการ  
(Managerial Psychology) 

3(3–0-6) 

GEN XXX วิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนและคณะฯ อนุมติั x(x-x-x) 
LNG XXX วิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนและคณะฯ อนุมติั  x(x-x-x) 

 หมวดวิชาเฉพาะดา้น                             95    หน่วยกิต 
o วิชาทางดา้นคณิตศาสตร์                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 แคลคูลสั 1  
(Calculus I) 

3(3-0-6) 

o วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยสีารสนเทศ                         71  หน่วยกิต 

 -        กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                     3   หน่วยกิต 
INT 107 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  

(Computing Platform Technology) 
3(2-2-6) 

- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                                         9    หน่วยกิต 
INT 201 เครือข่าย 1  

(Network I) 
3(2-2-6) 

INT 205 เครือข่าย 2  
(Network II) 

3(2-2-6) 

INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1  
(Information Assurance and Security I) 

3(2-2-6) 

         - กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟตแ์วร์                            12  หน่วยกิต  

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 (Computer Programming I) 

  3(2-2-6) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
(Computer Programming II) 

   3(2-2-6) 

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1  
(Software Development Process I) 

   3(2-2-6) 
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INT 206  กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 
 (Software Development Process II) 

3(2-2-6) 

 - กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์                                         24    หน่วยกิต  
INT 106  เทคโนโลยเีวบ็ 

(Web Technology) 
3(2-2-6) 

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 
(Information Management I) 

3(2-2-6) 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 
(Information Management II) 

3(2-2-6) 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
(Web Programming) 

3(2-2-6) 

INT 305 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3(2-2-6) 

INT 306 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Business) 

3(3-0-6) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Project) 

6(0-12-18) 

 - กลุ่มประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ                   15    หน่วยกิต  

INT 101 หลกัเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Fundamentals) 

3(3-0-6) 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
(Business Information Systems) 

3(3-0-6) 

INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Infrastructure  Management) 

3(2-2-6) 

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Services Management) 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพอ่ืน ๆ                                                   8     หน่วยกิต 
INT 100 การเรียนรู้ในระดบัอุดมศกึษา 

(University Study) 
1(1-0-2) S/U 
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INT 103 ปฏิบติัการการใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปในส านกังาน 
(Office Software Applications Workshop) 

1(0-2-2) 

INT 351 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  
(Information Technology Seminar I) 

1(1-0-2) 

INT 352 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
(Information Technology Seminar II) 

1(1-0-2) 

INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Professional Communication) 

3(3-0-6) 

INT 451 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 
(Information Technology Seminar III) 

1(1-0-2) 

                                วิชาเลือก เลือกจากวิชาต่อไปน้ี                                            9     หน่วยกิต 

INT 397* เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(Preparation for Career Training) 

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

INT 398* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
(Career Training)   ไม่นอ้ยกว่า 240 ชม. 

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

INT 399* สหกิจศึกษา  
(Cooperative Study)   ไม่นอ้ยกว่า 16 สปัดาห์ 

6(0-35-18) 

 *นกัศกึษาท่ีตอ้งการฝึกงานใหล้งทะเบียนเรียนวิชา INT 397 และ INT 398 
ส่วนนกัศกึษาท่ีตอ้งการฝึกสหกิจศกึษาใหล้งทะเบียนเรียนวิชา INT 399  

 

INT 462 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 2 
(Information Assurance and Security II) 

3(3-0-6) 

INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพิวเตอร์  
(Computer Graphic Design) 

3(2-2-6) 

INT 464 การสร้างส่ือดิจิทลั  
(Digital Media Production) 

3(2-2-6) 

INT 465 กรรมวิธีเชิงวตัถุขั้นสูง   
(Advanced Object Oriented Methodology) 

3(3-0-6) 

INT 467 เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วิส 
(Web Services Technology) 

3(2-2-6) 

INT 469 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Technology Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

INT 470 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล 
(Database Programming Workshop) 
 

3(2-2-6) 
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INT 472 ปฏิบติัการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานขอ้มูล  
(Database Architecture and Administration Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 473 ปฏิบติัการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
(Enterprise Resource Planning Workshop)  

3(2-2-6) 

INT 474 ปฏิบติัการจดัการการแบบซพัพลายเชน 
 (Supply Chain Management Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1-8  
(Selected Topics in Information Technology I-VIII) 

x(x-x-x) 

                            วิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ                                     6     หน่วยกิต 

LNG 221 การพูดเพ่ือการส่ือสาร 1 
(Oral Communication I)  

3(3-0-6) 

LNG 411 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ 
(English for Employment) 

3(3-0-6) 

หรือวิชาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ท่ีคณะอนุมติั 

 วิชาเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่า                                                                      6  หน่วยกิต 

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาสหกิจศึกษานั้นเหมือนกนัจนถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 3 
และจะแตกต่างกันในภาคการศึกษาท่ีเหลือ วิชาภาษาองักฤษท่ีเรียนข้ึนอยู่ก ับพ้ืนฐานทางภาษาองักฤษของ
นกัศึกษา จ  านวนหน่วยกิตในหวัขอ้ในตาราง (ท ป ต) หมายถึง ทฤษฎี ปฎิบติั และศึกษาดว้ยตนเอง 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาท ี ่ 1 หน่วยกติ (ท ป ต) 
INT 100 การเรียนรู้ในระดบัอุดมศกึษา 1 (1 0 2) 
INT 101 หลกัเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2 2 6) 
INT 103 ปฏิบติัการการใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปในส านกังาน 1 (0 2 2) 
INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
GEN101 พลศึกษา 1 (0 2 2) 
LNG 101 หรือ  
LNG 102 

ภาษาองักฤษทัว่ไป หรือ 
ทกัษะและกลยทุธภ์าษาองักฤษ 

3 (3 0 6) 

GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 3 (3 0 6) 
รวม 57 ชัว่โมง /สปัดาห์ 18 (15 6 36) 
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                                    ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่                                       2  หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2 2 6) 
INT 106 เทคโนโลยเีวบ็ 3 (2 2   6) 
INT 107 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3 (2 2 6) 
LNG 102 หรือ 
LNG 103 

ทกัษะและกลยทุธภ์าษาองักฤษ หรือ 
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

3 (3 0 6) 

GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ 3 (3 0 6) 
MTH 111 แคลคูลสั 1 3 (3 0 6) 

รวม 57 ชัว่โมง /สปัดาห์ 18 (15 6 36) 
 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1  หน่วยกติ (ท ป ต) 
INT 201 เครือข่าย 1 3 (2 2 6) 
INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1 3 (2 2 6) 
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกดา้นศึกษาทัว่ไป 1 3 (3 0 6) 
LNG 103 หรือ 
LNG xxx 

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ หรือ 
วิชาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีคณะอนุมติั 

3 (3 0 6) 

รวม 57 ชัว่โมง /สปัดาห์ 18 (15 6 36) 
 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2   หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 (3 0 6) 
INT 205 เครือข่าย 2 3 (2 2 6) 
INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 3 (2 2 6) 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3 (2 2 6) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกดา้นศึกษาทัว่ไป 2 3 (3 0 6) 
LNG xxx วิชาบงัคบัเลือกทางดา้นภาษาองักฤษ 1 3 (3 0 6) 

รวม 57 ชัว่โมง /สปัดาห์ 18 (15 6 36) 
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ปีที ่3 / ภาคการศึกษาที ่1  หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (2 2 6) 
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3 (2 2 6) 
INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 305 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3 (2 2   6) 
INT 351 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  1 (1 0 2) 
LNG xxx วิชาบงัคบัเลือกทางดา้นภาษาองักฤษ 2 3 (3 0 6) 

รวม 60 ชัว่โมง /สปัดาห์ 19 (16 6 38) 

แผนการเรียนปกต ิ

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 306 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3 0 6) 
INT 307 ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 (3 0 6) 

INT 352 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 (1 0 2) 
INT 398 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (1 0 2) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x x x) 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ 3 (3 0 6) 
INT 398* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อยา่งนอ้ย 240 ชม.) 2 (0  35 6) 

รวม xx ชัว่โมง /สปัดาห์ 19 (x x x) 
 

หมายเหตุ *ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนวิชา INT 398 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศกึษาท่ี 3 แต่ใหฝึ้กประสบการณ์ใน
ภาคฤดูร้อนปีการศกึษาท่ี 3 

 
ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ  (ท ป ต 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (180 ชัว่โมงต่อคน) 6 (0 12 18) 
INT 451 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 1 (1 0 2) 

รวม 33 ชัว่โมง /สปัดาห์ 7 (1 12 20) 
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ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที่  2  หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้  า 3 (3 0 6) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี   2  3 (x x x) 

รวม xx ชัว่โมง /สปัดาห์ 15 (x x x) 
 
แผนการเรียนสหกจิศึกษา 

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาที่  2 หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 306 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3 0 6) 
INT 307 ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 (3 0 6) 

INT 352 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 (1 0 2) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3 (x x x) 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x x x) 

รวม xx ชัว่โมง /สปัดาห์ 19 (x x x) 
 

        ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที่     1  หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 399 สหกิจศึกษา (16 สปัดาห์) 6 (0 35 18) 

รวม 53 ชัว่โมง /สปัดาห์ 6 (0 35 18) 
 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที่  2  หน่วยกติ  (ท ป ต) 
INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (180 ชัว่โมงต่อคน) 6 (0 12 18) 
INT 451 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 1 (1 0 2) 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้  า 3 (3 0 6) 

รวม 61 ชัว่โมง /สปัดาห์ 16 (9 14 38) 
         



 

19 

 

      3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา  

                 ค  าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสูตรกบัองค์ความรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคผนวก ค.)  

3.2. ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ 
ช่ือ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการและ 
 เลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด (สาขาวิชา) 

 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

 ปีการศึกษา 

 2552 2553 2554 2555 2556 
1 นางสาวภคินี  อุปถมัภ ์

 
พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (สถิติ
ประยุกต)์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ (2534) 

 6 6 6 6 6 

2 นางอจัฉรา  ธารอุไรกุล 
 

พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (สถิติ
ประยุกต)์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์(2530) 

- 6 6 6 6 6 

3 นายพิชยั  โฆษิตพนัธวงศ ์
 

บริหารธุรกจิ
มหาบณัฑิต
(บริหารธุรกจิ) 

มหาวิทยาลยัรังสิต
(2539) 

- 6 6 6 6 6 

4 นายเอกพงษ ์ จึงเจริญสุขย่ิง 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(2546) 

- 6 6 6 6 6 

5 นายกติติพนัธ์  พวัพลเทพ 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี
(2551) 

- 6 6 6 6 6 

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร) 

3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ล าดบั  
ช่ือ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการและ 
 เลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด (สาขาวิชา) 

 

สถาบันทีส่ าเร็จ ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)  

การศึกษา ปีการศึกษา 

 2552 2553 2554 2555 2556 

1 นายสุเมธ  องัคะศิริกุล 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2537) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

2 นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรานนัต์ 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2542) 

- 6 6 6 6 6 

3 นายสนิท  ศิริสวสัด์ิวฒันา 
 

M.B.A 
(Finance) 

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

- 6 6 6 6 6 



 

20 

 

4 นายมนตรี สุภทัทธรรม 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี (2543) 

- 6 6 6 6 6 

5 นายธนิตสรณ์  จิระพรชยั 
 

บริหารธุรกจิ
มหาบณัฑิต
(บริหารธุรกจิ) 

มหาวิทยาลยัรังสิต
(2539) 

- 6 6 6 6 6 

6 นางสาวศศิภา  กลัยาวินยั 
 

พฒันบริหารศาสตร์
มหาบณัฑิต (สถิติ
ประยุกต)์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์(2534) 

- 6 6 6 6 6 

7 นางสาวสุณิสา สถาพรวจนา 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี (2546) 

- 6 6 6 6 6 

8 นางสาวอนัฮวา นิลรัตนศิ์ริกลุ 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี (2544) 

- 6 6 6 6 6 

9 นายกติติพงศ ์วะระทรัพย ์
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี (2548) 

- 6 6 6 6 6 

10 นายโอฬาร โรจนพรพนัธ์ุ 
 

Ph.D. 
(Computer 
Engineering) 

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

- 6 6 6 6 6 

11 นางสาวอุมาพร สุภสิทธิเมธี 
 

ปร.ด. 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6 6 6 

3.2.3. อาจารย์พเิศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกจิศึกษา)  
จากความต้องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้ นหลักสูตรได้

ก  าหนดให้มีรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาท่ีตอ้งการฝึกงานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือได้

อยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้
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4.2. ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 (สหกิจศึกษา); ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา (ฝึกงาน) 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  
จดัเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  
5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักศึกษาสนใจ ประยุกต์ใชท้ฤษฎีท่ีไดศ้ึกษามาใชใ้นการท าโครงงาน และ
โครงงานมีขอบเขตท่ีสามารถท าเสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือซอฟต์แวร์ในการท าโครงงาน โครงงาน

สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3. ช่วงเวลา  

แผนการศึกษาปกติ ท าโครงงานในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4  
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา ท าโครงงานในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4. จ านวนหน่วยกติ 
6 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
จดัใหม้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานมีการก าหนดชัว่โมงการประชุมนกัศึกษา การใหค้  าปรึกษา จดัท าบนัทึกการ

ใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงาน
ใหศ้ึกษา 

5.6. กระบวนการประเมนิผล  
ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน มีสมุดบนัทึกโครงงาน เอกสารประกอบโครงงาน และการ

น าเสนอตามระยะเวลา โดยโครงงานตอ้งสามารถท างานไดใ้นขั้นตน้ โดยเฉพาะการท างานหลกัของโปรแกรม และ
การจดัสอบการน าเสนอตอ้งมีกรรมการสอบไม่ต ่ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าท่ีเป็น 

พลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
 

ส่งเสริมและสอดแทรกใหน้กัศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาสงัคมท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ีอาจมีการ
จดัค่ายพฒันาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือ
เผยแพร่ความรู้ท่ีไดศ้ึกษามา 

(2) มี ค วาม รู้ พ้ื น ฐาน ใน ศาสต ร์ ท่ี เก่ี ยวข้องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ไดอ้ย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดบัสูง 

รายวิชาบังคับของหลกัสูตรตอ้งปูพ้ืนฐานของศาสตร์และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มี
ปฏิบติัการ แบบฝึกหดั โครงงาน และกรณีศึกษาใหน้กัศึกษา
เขา้ใจการประยกุตอ์งคค์วามรู้กบัปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทนัสมยั ใฝ่รู้ และมีความสามารถพฒันา
ความรู้ เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางานและพฒันา
สงัคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาค
บงัคบั และปรับตามวิวฒันาการของศาสตร์ มีโจทยปั์ญหาท่ี
ทา้ทายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในการพฒันาศกัยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง  
     เป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตอ้งมีโจทยปั์ญหา แบบฝึกหดั หรือโครงงาน ให้
นกัศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหา แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการ
บริหารจดัการและท างานเป็นหมู่คณะ 

 

โจทยปั์ญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจดัแบบ
คณะท างาน แทนท่ีจะเป็นแบบงานเด่ียว เพื่อส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดฝึ้กฝนการท างานเป็นหมู่คณะ  

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูล รวบรวม
ความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดน้ าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ท่ีได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผูส้นใจ
ภายนอก 

(7 )  มี ค ว ามสาม ารถใน ก ารใช้ภ าษ าไท ยและ
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยี
ไดดี้ 

 

มีระบบเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่นกัศึกษา
หรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ี
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปล่ียน
ความรู้ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ติดตั้ง 
และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ขอ้ก าหนด 

มีวิชาท่ี บูรณาการองค์ความ รู้ ท่ีได้ศึกษามา (เช่น  วิชา
โครงงาน) ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามขอ้ก าหนดของโจทยปั์ญหา
ท่ีไดรั้บ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต  
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้  าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสงัคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นักศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม
นอกจากนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้  ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสตัยไ์ม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม และเสียสละ 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลาท่ีมอบหมาย และ  การ 

ร่วมกิจกรรม 
       (2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศกึษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
       (3) ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบ 
      (4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
          2.2. ความรู้  

2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และ

การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหต้รงตามขอ้ก าหนด 
(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้และววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
(5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
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(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เลง็เห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ
เทคโนโลยใีหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน

สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.2.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       2.3. ทักษะทางปัญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศกึษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
2.3.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์  
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2.4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท

ของผูน้  า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
(2) การใชก้รณีศึกษา 
(3) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
(4) ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ 

             2.4.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
             (1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
             (2)  สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง 
                    ประเด็นของขอ้มูล 

(3) สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
        2.5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ  าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการ

น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
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               2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

            (1)    มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
 (2)   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือน

จริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
   (3)   การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

              2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  (1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ  ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การ 
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ้ 2) โดย

ระบุว่าเป็นความรับผดิชอบหลกัหรือรับผดิชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บา้งเร่ืองก็ได ้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้วชิาศึกษาทั่ว้ป 
 
 

         
 

             เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒ ิ  
                  ระดบัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
          
 
         รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทักษะ
ทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข การ

สือ่สาร และการใช ้
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กลุม่วชิาบงัคบั                           

GEN 101 พลศกึษา  
 

                           

GEN 111 มนุษยก์บัหลักจรยิ
ศาสตรเ์พือ่การด าเนนิชวีติ   

                          

GEN 121 ทักษะการเรยีนรูแ้ละการ
แกปั้ญหา  

                          

GEN 231 มหัศจรรยแ์หง่ความคดิ                        
 

 
 

   

GEN 241 ความงดงามแหง่ชวีติ                       
 
 

 
 

   

GEN 351 การบรหิารจัดการยคุใหม่
และภาวะผูน้ า  

                          

LNG 101 ภาษาอังกฤษท่ัวไป 
 

                          

LNG 102 ทักษะและกลยทุธ์
ภาษาองักฤษ  

                          

LNG 103 ภาษาอังกฤษเชงิ
วชิาการ  
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             เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒ ิ  
                  ระดบัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
          
 

         รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทักษะ
ทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้นการ
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กลุม่วชิาบงัคบัเลอืก                           

GEN 301การพัฒนาสขุภาพแบบ
องคร์วม  

                          

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  

                          

GEN 311 จรยิศาสตรใ์นสังคมฐาน
วทิยาศาสตร ์ 

                          

GEN 411 การพัฒนาบคุลกิภาพ
และการพดูในทีส่าธารณะ 

    
 
 

 
 

 
 

                   

GEN 321 ประวัตศิาสตรอ์ารยธรรม 
  

                          

GEN 421 สังคมศาสตรบ์รูณาการ  
 

                          

GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตผุล  
 

                          

GEN 341 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ไทย  
 

                          

GEN 441 วัฒนธรรมและการ
ทอ่งเทีย่ว  

                          

GEN 352 เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

                          

GEN 353 จติวทิยาการจัดการ                            

LNG 211 การฟังอยา่งมี
ประสทิธผิล  
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             เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒ ิ  
                  ระดบัอุดมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
          
 

         รายวชิา 

1. ดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทักษะ
ทางปัญญา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ดา้นทักษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน  
 

                          

LNG 213 การเขยีนรายงานการ 
ปฏบิัตกิาร)  

                          

LNG 293 ภาษาไทยเพือ่การ
สือ่สารและงานอาชพี  

                          

 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผดิชอบรอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) วชิาคณติศาสตร์  

   ความรับผดิชอบหลกั       ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

MTH 111  แคลคูลสั 1                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิาเฉพาะด้านสอนโดยภาคคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสตัยสุ์จริต  
      (2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
      (3)  มีภาวะความเป็นผูน้  าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

     (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องคก์ร สงัคมและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

    (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบใน
ฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.  ด้านความรู้  
    (1)  มีความรู้เก่ียวกบัขอบข่ายและลกัษณะของ

สาขาวิชาท่ีเรียน  
    (2)  รู้ลึกในความรู้บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฎี 

แนวคิด และหลกัการท่ีส าคญั 
    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศกึษากบั 

ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสม รวมถึงการประยกุตเ์คร่ืองมือท่ี
เหมาะสม  

   (5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน 
ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา   
     (1)  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีดี  
     (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 

สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
     (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหา

ดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล
ประกอบการตดัสินใจในการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    (4)   มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการ
ปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เหมาะสม 

    (5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหา   
          ความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง  เพื่อการ  
          เรียนรู้ตลอดชีวิต  และทนัต่อการ 
          เปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และ 
          เทคโนโลยใีหม่ ๆ  
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     (1)   สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถใชค้วามรู้ในวิชาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้น
ประเด็นท่ีเหมาะสม 

      (2)   สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
      (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเอง  
      (4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ี

มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้  าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ
รับผดิชอบ 

      (5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ  ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     (1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

     (2)  สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ และคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมใน
การศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา 

     (3)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ และสามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

     (4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน 
และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัญลกัษณ์ 

     (5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาเฉพาะด้านของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (Curriculum Mapping) 

ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 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 100 การเรียนรู้ในระดบัอุดมศกึษา                              

INT 101 หลกัเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                             

INT 103 ปฏิบติัการการใชซ้อฟตแ์วร์
ส าเร็จรูปในส านกังาน 

                             

INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                             

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                             

INT 106 เทคโนโลยเีวบ็                              
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 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 107 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์                               

INT 201 เครือข่าย 1                              

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1                             

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1                             

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                             

INT 205 เครือข่าย 2                             

INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2                              

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2                              

INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                            

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ                             

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็                              
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 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 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ                             

INT 305 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์                             

INT 351 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                              

INT 306 ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์                             

INT 307 ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรม
ส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                            

INT 352 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                             

INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             

INT 398 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             

INT 399 สหกิจศึกษา                             
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 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 401 การประกนัและความมัน่คง 
               สารสนเทศ 1 

                            

INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ 

                            

INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ                             

INT 451 สมัมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3                             

INT 462 การประกนัและความมัน่คง
สารสนเทศ 2                             

INT 463 การออกแบบกราฟฟิกบน    
คอมพิวเตอร์ 

                            

INT 464 การสร้างส่ือดิจิทลั                             

INT 465 กรรมวิธีเชิงวตัถุขั้นสูง                              

INT 467 เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วิส                              
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร 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 469 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                             

INT 470 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม
ฐานขอ้มูล 

                            

INT 472 ปฏิบติัการสถาปัตยกรรมและการ  
บริหารฐานขอ้มูล 

                            

INT 473 ปฏิบติัการระบบวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ 

                             

INT 474 ปฏิบติัการการจดัการแบบซพัพลาย
เชน 

                            

INT 491–498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-8 

                            

หมายเหตุ: วิชา INT 491-498 การศกึษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1-8 ผูส้อนสามารถก าหนด ผลการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของรายวิชาไดเ้มื่อมีการ
เปิดสอน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาเฉพาะด้านของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      (1)  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสตัยสุ์จริต 
      (2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
      (3)  มีภาวะความเป็นผูน้  าและผูต้าม สามารถท างานและ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
     (4)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
    (5)   เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและ

สงัคม 
    (6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อ   

บุคคล องคก์รและสงัคม 
    (7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  ด้านความรู้  
    (1)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัใน

เน้ือหาท่ีศึกษา  
    (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทาง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

 (3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ใหต้รงตามขอ้ก าหนด 

    (4)  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิวฒันาการ
คอมพิวเตอร์  

    (5)  รู้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อยา่งต่อเน่ือง 

  (6)  มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศกึษาเพื่อใหเ้ลง็เห็นการ 
        เปล่ียนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
  (7)  มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ 
         ท่ีใชง้านไดจ้ริง 
  (8)  สามารถบูรณาการความรู้ในท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  
         ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา   
     (1) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็น

ระบบ  
     (2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน

สารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ 

     (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

     (4)  สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบั
การแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อยา่งเหมาะสม 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
      (1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายวิชาชีพและวฒันธรรม อีกทั้งสามารถสนทนา

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
      (2)  สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ 
            ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้  า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
      (3)  สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ท่ีเหมาะสม 
      (4)  มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
    (5)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
    (6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
    (1)  มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ  าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์  
    (2)  สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค์ 
    (3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของ

ส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
   (4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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หมวดที่ 5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ว่าดว้ย

การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
 (1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 (2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและการวดัผลการสอบ  

 (3) มีการสมัภาษณ์นกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒินอกหลกัสูตร 
2.2. การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1)  ภาวะการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
(2)  การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานในสถาน  

 ประกอบการนั้น ๆ  
(3)  การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี  

             เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

         ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ฉ.)  

หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลยั คณะและหลกัสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอนัดบัแรก การ
สนับสนุนดา้นการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ  

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1. การพฒันาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล  
 (1)  ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

     (2)  การจดัอาจารยพ่ี์เล้ียงเพ่ือแนะน าการจดัการเรียนการสอน 
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2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ือง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(5) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยั 
(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวิจยัต่าง ๆ ของคณะ 

    (7)  จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
                คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัให้แก่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อวางแผนการ
จดัการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
1. มีหลกัสูตรให้ทันสมยัโดย
อ าจ า ร ย์แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผูน้  าในการสร้างองค์ความรู้
ใ ห ม่  ๆ  ใ น ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ใหน้ักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
คว าม รู้ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ  

3.ป รับป รุงหลัก สู ตรให้ มี
คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
ACM/IEEE และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5  ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั และมีแนวทางการเรียนรู้ 

   ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 
4. จดัให้มีผูส้นับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ 
ผูช่้วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 

5.ก  าหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวุฒิไมต่  ่า
กว่าปริญญาโทและ/หรือเป็นผูม้ีต  าแหน่ง
ทางวิชาการ และ/หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น  

.1   หลกัสูตรสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ 
.2 จ  านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั และ
วิชาเรียนท่ีมีแนวทางให้นักศึกษา
ไดศ้ึกษาคน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ย
ตนเอง 
.3 จ  านวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจ า    
ประวติัอาจารยด์า้นคุณวฒิุ
ประสบการณ์และการพฒันาอบรม 
ของอาจารยเ์ป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. 

4. จ  านวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ 
    เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ

สนบัสนุนการเรียนรู้ 
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6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอน เป็นผู ้น า
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ หรือในดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้ไปดู
งานในหลกัสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

8.มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอก
อยา่งนอ้ยทุก 4ปี 

9. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับ ต่ างประเทศ  ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน โดยผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 

.5 ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 
.6 ผลประเมินโดยคณะกรรมการท่ี  

   ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในคณะฯ  
   ทุกปี 
.7 ผลประเมินโดยคณะกรรมการ   
  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ทุก ๆ  4 ปี 
.8 ผลประเมนิโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ 
  การศึกษาทุกปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พ่ือจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
        2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 

ล าดบั ช่ืออุปกรณ์ 
บริหารจดัการ 
งานส านกังาน 

บริหารจดัการดา้นการ
เรียนการสอน 

หน่วยนบั 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 86 284  เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 7 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 20 8 เคร่ือง 
4 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั (Digital Copy) 1 - เคร่ือง 
5 อุปกรณ์แม่ข่ายพิมพง์าน (Print Server)  8 เคร่ือง 
6 เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 5 30 เคร่ือง 
7 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) 1 15 เคร่ือง 
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8  เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 4 3 เคร่ือง 
9 กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 
10 กลอ้งดิจิทลั 6 3 เคร่ือง 
11 กลอ้งวิดีโอ 2 2 เคร่ือง 
12 เคร่ืองขยายเสียง (Amplifier) - 23 เคร่ือง 
13 ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - 26 ชุด 
14 เกา้อ้ี - 575 ตวั 
15 ระบบกลอ้งวงจรปิด 35 - ระบบ 
16 ระบบ Access Control 38  ระบ 
17 ระบบ VDO Conference - 4 ระบบ 
18 ระบบปรับการรับส่งขอ้มูลบนเครือข่าย - 4 ระบบ 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์(Print Control) - 1 ระบบ 
21 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Storage e-Learning 1 TB) - 2 ระบบ 

22 
ระบบจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์                      
(E-Document) 

1 - ระบบ 

23 
เครือข่ายส าหรับระบบมหาวิทยาลยัเสมือนจริง  
(Virtual University Network) 

- 1 ชุด 

24 เคร่ืองแม่ข่ายพร้อมซอฟตแ์วร์บริหารจดัการ - 4 ชุด 
25 WirelessLAN 11 17 ชุด 
26 Layer 3 Switch 1 - ระบบ 
27 MainFrame - 1 ระบบ 
28 ระบบ E-learning - 1 ระบบ 
29 Network Switch - 27 ตวั 

 
 
จ านวนส่ือการเรียนรู้ 

   

 ส่ือการเรียนรู้ วิทยาเขตบางมด 
 
ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด 

ประเภท 
 

ไทย 
ต่าง 

ประเทศ 
รวม 

 1 หนงัสือ (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 701 4,223 4,924 
  วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 1,163 907 2,170 
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3 วิทยานิพนธ/์
โครงงาน (เล่ม 

โครงงานระบบสารสนเทศ  (ป.ตรี) 791 - 791 

การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง (ป.โท) 784 - 784 

4 ซีดีรอม (แผน่) ซีดีรอมการศึกษา  
ซีดีรอมการศึกษา (ป.โท) 

5,989 
2,948 

- 
- 

5,989 
2948 

ดีวีดี (แผน่) ดีวีดีรอมการศึกษา  827 - 827 
 

2.3. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 
ประสานงานกบัส านกัหอสมุด ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาได้

คน้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีให้อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมามีส่วนในการ
เสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับใหส้ านกัหอสมุด จดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัด
เคร่ืองมือและส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์เช่นซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ เคร่ือง
มลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด ์

2.4. การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
คณะฯ มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเขา้ส านักหอสมุด 

และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความ
สะดวกในการใช้ส่ือของอาจารยแ์ลว้ยงัต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมี
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
จดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร ส่ือและ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ีเพียบพร้อม 
เพ่ือสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จดัให้มีห้องมลัติมีเดีย ท่ีมีความพร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 

2.จัด เต รียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี
เค ร่ืองมือทันสมัยและเป็นเคร่ืองมือ
วิชาชีพในระดบัสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบติังานในวิชาชีพ 

3.จัดให้มี เครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ท่ีมีทั้ งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และพ้ืน ท่ีท่ีนัก ศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง 

1 .ร ว บ รว ม จั ด ท าส ถิ ติ จ  าน ว น
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา 
ชัว่โมงการใชง้านห้องปฏิบติัการ 
และเคร่ืองมือ ความเร็วของระบบ
เครือข่ายต่อหวันกัศึกษา 

2. จ  านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์
ต่าง ๆ  

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
ส่ือดิจิทลั ท่ีมีให้บริการ และสถิติ
การใชง้านหนงัสือต ารา ส่ือดิจิทลั  

4.ผลส ารวจความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า ร
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ด้ว ย จ าน วน และป ระ สิ ท ธิภ าพ ท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และส่ือดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้ ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
ออนไลน์ 

5. จดัให้มีเคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ 

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ  

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2. การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร และผูส้อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และบณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
            พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมวีฒิุการศึกษาขั้นต ่าระดบั
ปริญญาโทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมติั และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อไป 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.2. การเพิม่ทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 

บุคลากรตอ้งเข้าใจโครงสร้างของหลกัสูตร และสามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่าง
สะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหม้ีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านกัศึกษา 

5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาสามารถปรึกษากบัอาจารย์

ท่ีปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะต้องท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ และทุกคนตอ้ง
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ก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้นอกจากน้ี ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค  าปรึกษาแนะน า
ในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 

5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ภาคผนวก ฉ.) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

1. ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลงัส าเร็จการศึกษา บัณฑิตจ านวน 80% สามารถหางานท าได้ ดังนั้ นความ
ตอ้งการบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในตลาดแรงงานและสงัคมจึงยงัมีอยูม่าก 

2. จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร พบว่าผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศและ
ดา้นการฝึกปฏิบติัคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของ
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 

 

 

ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  (ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ท่ีก  าหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นกัศกึษามีงานท าภายใน 1 ปี หลงัจากส าเร็จการศกึษา ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 80 

    X 

(14) บณัฑิตท่ีไดง้านท าไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เฉล่ียไมต่  ่ากว่าเกณฑ ์
ก.พ. ก  าหนด 

    X 

หมวดที ่8. การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
1.1. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 
        (1) การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ค  าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยทุธใ์น 

การสอน 
        (2) การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการสอน 

                (3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
1.2. การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถท าโดยการ 
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(1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวิชา 
(2) การสงัเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
(3) ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

(1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
(2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(3) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งส ารวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7. ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน 
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกบัการ
ประกนัคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

(1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และรายงาน 
       จาก มคอ.7 
(2) วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ ์(ถา้มี) 

 
เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ก.  ค  าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก  ข.  เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก  ค.  เปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสูตรกบัองคค์วามรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา 
                       คอมพิวเตอร์ 
ภาคผนวก  ง.  ประวติัอาจารยผ์ูส้อน 
ภาคผนวก  จ.  ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
ภาคผนวก  ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปริญญาตรี  
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา  

INT 100 การเรียนรู้ในระดบัอดุมศึกษา   1 (1-0-2) S/U 
University Study     

วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
แนวทางการเรียนรู้และศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต   การปรับปรุงทศันคติ  การปรับตวัและการท างานร่วมกัน  การส่ือสารและการใชบ้ริการ
ต่าง ๆ เพื่อการศึกษา 

How to learn effectively at the higher education level, how to use library facilities, how to 
search on the Internet and online databases, how to adjust study habits and attitudes, how to work 
together and how to use various education services 

 
INT 101 หลกัเบ้ืองต้นของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)  

Information Technology Fundamental  

วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอ้น กระบวนการการเปล่ียนแปลงและ
ประยกุต์ระบบเขา้สู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกนัและรักษาความ
มัน่คงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแขนงวิชาการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต WWW ผลกระทบท่ีเกิดต่อสงัคม การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นต่าง ๆ  

Pervasive themes in IT, system model, data and information, management of complexity, 
redesigning processes and application of IT in business, project management, information 
management, information assurance and security, information and communication technologies, IT 
professionalism, IT and related disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet 
and World Wide Web, social impact, application domains 
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INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3 (2-2-6) 
  Computer Programming I 

  วชิาที่บังคบัก่อน: ้ม่ม ี 
หลกัการทั่วไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ตวัแปร ค่าคงท่ี 

เคร่ืองหมายกระท าการ นิพจน์ ชนิดขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสัง่แบบล าดบั แบบ
เลือกท า และแบบวนซ ้า การสร้างโปรแกรมยอ่ย การส่งผา่นค่าภายในโปรแกรม แนะน าแนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ การบนัทึกและอ่านขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล การฝึกปฏิบติั การใชเ้คร่ืองมือในการพฒันา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใช้ภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไข
โปรแกรม 

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

 
INT 103   ปฏิบัตกิารการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน  1 (0-2-2) 

Office Software Applications Workshop 

วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
พฒันาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้แพร่หลายในส านักงาน เช่น โปรแกรมการ

ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมน าเสนอผลงาน 
ซอฟตแ์วร์ดา้นการส่ือสารในองคก์ร และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ  

Develops students’ skills in using a suite of office related applications: word processing, 
spreadsheet, presentation, database management system, organizational communication software, and 
other software of interests  

 
INT 104   คณติศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 

  Discrete Mathematics for Information Technology 

วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
ตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ สัจพจน์ของเขต พีชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ

อุปนัยและการเรียกซ ้ า ความสัมพนัธ์และไดกราฟ การจดัท าความสัมพนัธ์แบบอนัดบั และโครงสร้าง
แบบอนัดบั เซตอนัดบับางส่วน แลตทิซ พีชคณิตบูลีแบบจ ากดั การแสดงฟังก์ชันแบบบูลีนในรูปพหุ
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นามแบบบูลีน ตน้ไมแ้ละภาษา ตน้ไมท่ี้มีป้าย ตวัแทนของไวยกรณ์พิเศษและภาษา การคน้แบบตน้ไม ้
ตน้ไมไ้ม่ระบุทิศทาง การด าเนินการทวิภาค เซมิกรุป เคร่ืองสถานะจ ากดัและภาษา 

Mathematical logic, axiomatic of sets, Boolean algebras, algorithm and pseudo-codes, 
induction and recursion, relations and digraphs, order relations and structures, partially ordered sets, 
lattices, finite Boolean algebra, expression Boolean functions as Boolean polynomials, trees and 
languages, labeled trees, representations of special grammar and languages, tree searching, undirected 
trees, binary operation, semigroups, finite state machines and languages 

 
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3 (2-2-6) 

Computer Programming II 
วชิาบังคบัก่อน:  INT 102 Computer Programming I  

องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวตัถุ คลาส ออ็บเจกต์ แอตทริบิวส์ เมธอด 
การสืบทอดคุณสมบติั และโพลีมอร์ฟิซึม หลกัการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดลอ้มแบบวินโดวส์ การ
สร้างโปรแกรมประสานผูใ้ชแ้บบกราฟฟิก การเช่ือมต่อกับฐานขอ้มูล การจดัการกบัขอ้ผิดพลาดใน
โปรแกรม เอพีไอของภาษาส าหรับโครงสร้างขอ้มูล ลิงคลิ์ส อาเรยลิ์ส เซ็ต แฮส และแมป็ การฝึกปฏิบติั 
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การใช้ส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ไลบรารีฟังก์ชัน   และ
เคร่ืองมือส าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์ 

Object oriented programming paradigm: class, object, attribute, method, inheritance, 
polymorphism;  programming concept under the windows environment, GUIs programming, 
connecting the database, exception handling,  API for datastructures framework: linkedlist, arraylist, 
set, hash and map;  laboratory work: object oriented programming, using API, library functions and 
software development tool 

 
INT 106 เทคโนโลยเีวบ็ 3 (2-2-6)  

Web Technology 

วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
หลกัการของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบดว้ยไฮเปอร์เท็กซ์โพรโทคอล โครงสร้างและ

องค์ประกอบของเวบ็ไซต์ ระบบการน าทาง ส่ือดิจิทลัประเภทต่าง ๆ สภาวะแวดลอ้มของเว็บแอปปลิเค
ชัน  การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ  ฝ่ังไคลเอนต์และฝ่ังเซิ ร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเอ็น เทียร์ 
กระบวนการพฒันาท่ีเนน้ผูใ้ช้ การใชป้ระโยชน์ไดแ้ละความสะดวกในการเขา้ใช ้วิศวกรรมสารสนเทศ 
เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาแอปปลิเคชนั เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิซ ประเด็นทางสงัคมและความมัน่คงของ



 

52 

 

ระบบ การฝึกปฏิบติั การออกแบบ และสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยการใชเ้คร่ืองมือช่วย โดยเน้นการใชป้ระโยชน์
ได ้การสร้างส่ือประกอบท่ีเหมาะสม 

Principles of World Wide Web technology including 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 
with appropriately selected content type and format and usability issues concerned 

 
INT 107 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์  3 (2-2-6)  

Computing Platform Technology  

วชิาบังคบัก่อน : ้ม่ม ี
แนะน าเบ้ืองต้น เก่ียวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

ประกอบดว้ย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่ หน่วยประมวลผล ระบบบสัและระบบเช่ือมต่ออุปกรณ์
ภายนอก หน่วยความจ า หน่วยเก็บบนัทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น ส่วนประกอบและหน้าท่ี
ภายในระบบปฏิบติัการ โดยใชก้รณีศึกษาระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นปัจจุบนั การฝึกปฏิบติั หลกัการและ
การฝึกหัดดา้นการบริหารระบบ เช่น การจดัการบญัชีผูใ้ช ้บริการการพิมพ ์การจดัสรรพ้ืนท่ีเก็บบนัทึก
ขอ้มูล การเฝ้าสงัเกตและการแกไ้ขปัญหา 

Introduction to computer architecture and operating systems, hardware components and 
functions; processor, bus, memory, storage subsystems, components and functions of operating 
systems using modern OS's as case studies, laboratory component: system administration concepts, 
user accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting 

 
INT 201 เครือข่าย 1 3 (2-2-6) 

Network I 

วชิาบังคบัก่อน : INT 107 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์  
ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ โมเดล และ 

อินเทอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแลน ชั้นกายภาพ การสลบั
เสน้ทาง และการคน้หาเส้นทาง มีการฝึกปฏิบติัครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการอุปกรณ์สลบัเสน้ทางและ
อุปกรณ์คน้หาเส้นทาง บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล การจดัแอดเดรสไอพี การท าสับเน็ต และการ
ก าหนดค่าการหาเสน้ทางแบบคงท่ี 
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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 covers LAN switching and basic routing technologies, bridging, spanning tree 
protocol, IP addressing, subnet and static routing 

 

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 1  3 (2-2-6)  
Software Development Process I 
วชิาบังคบัก่อน : INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  

องคป์ระกอบของระบบ วิธีการพฒันาระบบ การวิเคราะห์ความตอ้งการ การศึกษาขอ้มูลเป็นไป
ได ้การออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียด การน าเขา้ การแสดงผล การประมวลผล การเก็บบนั 
ทึกขอ้มูล การสร้างซอฟต์แวร์ตน้แบบ แบบจ าลอง การวิเคราะห์และออกแบบ เอกสารความตอ้งการ 
น าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ การฝึกปฏิบติัโดยใชก้รณีศึกษาเพื่อท าการวิเคราะห์ ออกแบบ 
จดัสร้างตน้แบบ โดยใชว้ิธีการและเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  

System components, software development methodology, requirement analysis, feasibility 
study, system design, detail design, input, output, process, data, data storage, prototyping, analysis and 
design model, requirement specifications document, analysis and design presentation, laboratory 
component: case study analysis, design and implementing a prototype of a small project using popular 
methodology and professional development tools 

 
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1  3 (2-2-6)  

Information Management I 
วชิาบังคบัก่อน : INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 

หลกัส าคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์
รวบรวมและรักษาขอ้มูล การส ารองและกูคื้นสารสนเทศ ภาษาส าหรับเขา้ถึงขอ้มูล เอสคิวแอลและเอกซ์
เอมแอล การสืบคน้และแสดงรายงาน การจดัสถาปัตยกรรมการจดัระเบียบขอ้มูลแบบล าดบัชั้น แบบ
เครือข่าย แบบสมัพนัธฐ์านขอ้มูลเชิงอ็อบเจกต์ การท านอร์มอลฟอร์ม การจดัท าแบบจ าลองขอ้มูล การรี
เอนจิเนียร์ฐานข้อมูล มาตรฐานการจ าลองข้อมูล การบูรณาการข้อมูล ระบบคลังข้อมูล และการใช้
เคร่ืองมือดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ การฝึกปฏิบติั การใชร้ะบบบริหารฐานขอ้มูล การใชค้  าสัง่สืบคน้ และ
การสร้างโปรแกรมท่ีท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล 

Information management concepts and fundamentals, properties of data, database system, data 
analysis/collection/retention, information backup and recovery, database query language: SQL and 
XML; query and reports, data organization architecture: hierarchical, network,  object relational 
model; normal form, data modeling, reengineering of databases, standardized modeling, CASE tools, 
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data integration, data warehouse, laboratory: using a database management system, query by query 
language and database application development  

 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 3 (3-0-6) 
Business Information Systems 

วชิาบังคบัก่อน : ้ม่ม ี 
การใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานดา้นต่าง ๆ ของธุรกิจ ครอบคลุมเน้ือหาการใช้

ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร และกิจการของวิสาหกิจ เช่น บริหารทรัพยากร
บุคคล บริหารการเงิน การบญัชี การผลิต และสินคา้คงคลงั พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ งานขาย การบริการ 
การบริหารเครือข่ายผูผ้ลิตและการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อด าเนิน
กิจการ เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ เพ่ือส่ือสารทั้งในองค์กร นอกองคก์รและระหว่างองค์กรดว้ยระบบ
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอกซท์ราเน็ต 

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

 

 

INT 205 เครือข่าย 2  3 (2-2-6)  
Network II 
วชิาบังคบัก่อน : INT 201 เครือข่าย 1 

การสลบัเสน้ทางในเครือข่ายบริเวณกวา้ง โพรโทคอลการจดัเสน้ทางขั้นสูง แนวคิดการบริหาร
เครือข่าย เครือข่ายไร้สาย และบริการบนระบบเครือข่าย เมล ์มลัติมีเดีย และการพิสูจน์ตวัจริง การฝึก
ปฏิบติั เทคนิคของการบริหารอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบริเวณกวา้ง การแปลงแอดเดรส และ การก าหนด
แอดเดรส  

WAN switching, advanced routing protocols, network management concepts, WLAN, and 
network services: mail, multimedia, and authentication; the laboratory work: WAN technologies,  
network services address translation, and address assignment 

 

INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 2  3 (2-2-6)  
Software Development Process II 
วชิาบังคบัก่อน : INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 1 

การจดัสร้าง การทดสอบการติดตั้งและน าเขา้ใชใ้นระบบงานการบ ารุงรักษา การบริหารการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ การบริหารโครงการ การบริหารโครงร่างของซอฟตแ์วร์และการจดัรุ่นของซอฟตแ์วร์ 
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การวิเคราะห์และบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การประมาณการค่าใช้จ่าย และการ
ประกนัคุณภาพของการพฒันาซอฟตแ์วร์ ฝึกปฏิบติั การใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อบริหารโครงการ การประเมิน
ราคา เคร่ืองมือบริหารโครงร่างและรุ่นซอฟตแ์วร์ การเขียนเอกสารประกอบโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

Software implementation, testing, installation and deployment, maintenances, management 
issues software project management, change and configuration management, risk analysis and 
management, version control, cost estimation and software quality assurance, laboratory work: using 
software for project management, cost estimation, configuration management and versioning control, 
writing software development document  

 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2  3 (2-2-6)  

Information Management II 
วชิาบังคบัก่อน : INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 

การจดัการฐานขอ้มูล การบริหารขอ้มูล การใชง้านขอ้มูลพร้อมๆ กนั การก าหนดความปลอดภยั
ของขอ้มูล การส ารองและกูคื้นขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจายและแบบลูกข่ายแม่ข่าย โครงสร้าง
แบบ N-tiers การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ระบบฐานข้อมูลเฉพาะทาง ฐานข้อมูลส่ือประสม ฐานขอ้มูล
แผนท่ี ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ ระบบคลงัข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล และ
ระบบหอ้งสมุดดิจิทลั การฝึกปฏิบติั การฝึกเป็นผูบ้ริหารระบบฐานขอ้มูลบนแม่ข่ายฐานขอ้มูล การเขียน
โปรแกรมประยกุตเ์ช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูล 

Database management, data administration, concurrency database, security, backup and 
recovery, distributed database, client-server databases, n-tier architectures and database connectivity, 
special purposes database: multimedia database, geometry database, scientific database; knowledge 
management, data warehouse, data mining and digital library laboratory work: database server 
administration database application software development 

 
INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 (2-2-6)  

Information Technology Infrastructure Management 
วชิาบังคบัก่อน : INT 201 เครือข่าย 1 

ภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ บริการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประเภทต่าง ๆ การจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผา่นกรณีศึกษา ศึกษาความตอ้งการ เขียนขอ้เสนอ
โครงการ ขอ้ก  าหนดความตอ้งการ และน าเสนอโครงการ ประเด็นต่าง ๆ ในการจดัหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบ ารุงรักษาและประเด็นองคก์ร 
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Integrated view of IT hardware, services and infrastructure management, IT procurement 
process through a case study, requirements gathering, project proposal, requirement specifications  
presentation, operational issues: project management, testing, maintenance and other organizational 
issues 

 
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 (3-0-6) 

Information Technology Services Management 
วชิาบังคบัก่อน : INT 201 เครือข่าย 1 

การบริหารบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจดัหา/การเลือกผูใ้ห้บริการ ผูใ้ช ้
พฤติกรรมองค์กร และการบริหารองค์กร ขอ้ตกลงระดบัการให้บริการ เทคโนโลยแีละเทคนิคเพื่อการ
ให้บริการ การบริหารบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตน้ทุนของการให้บริการ ปัจจยัหลกั
ของความส าเร็จ ตวัอยา่งกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็  3 (2-2-6)  

Web Programming 
วชิาบังคบัก่อน : INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2, INT106 เทคโนโลยเีวบ็ 

การสร้างโปรแกรมบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก 
โปรแกรมฝ่ังลูกข่ายและแม่ข่าย กลไกคุกก้ีและการสร้างเวบ็ท่ีเก็บสถานะ การใชบ้ริการ/ทรัพยากรบนแม่
ข่าย การท างานร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน การฝึกปฏิบัติ  เขียน
โปรแกรมท่ีท างานบนเวบ็ทั้งท่ีประมวลผลในฝ่ังแม่ข่ายและลูกข่าย 

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 
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INT 304 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
Statistics for Information Technology 
วชิาบังคบัก่อน : ้ม่ม ี

การประยกุต์งานทางสถิติส าหรับงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นธุรกิจ และ วิทยาศาสตร์ 
ความน่าจะเป็น การกระจาย การสุ่ม ตวัอยา่งการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าของการ
ถดถอย 

Applications of statistic in information technology, business and science, probability, 
probability distribution, sampling, distribution, estimation, hypothesis testing, elements of regression 

 
INT 305 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์  3 (2-2-6)  

Human Computer Interaction 
วชิาบังคบัก่อน : INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2, INT 106 เทคโนโลยเีวบ็ 

หลกัการเบ้ืองต้นของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ ปัจจยัด้านมนุษย ์การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใชง้านได ้สภาวะแวดลอ้มของการใชง้าน แนว
ทางการออกแบบระบบท่ีมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การพฒันาวิธีติดต่อผูใ้ชท่ี้มีประสิทธิผล มาตรฐานดา้น
ความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย ์ส่ วน
สนับสนุนผูบ้กพร่องในการรับรู้ การฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชข้อง
อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ 

Introduction to concepts of human-computer interaction, human factors, performance analysis, 
cognitive processing, usability studies, environment, human centered desing, 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 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

Electronic- Business  
วชิาบังคบัก่อน : INT 106 เทคโนโลยเีวบ็, INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 

หลกัการในการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์
ใชง้านภายในองคก์ร การใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อส่ือสารกบับุคลากร และการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตใน
การส่ือสารกบัลูกคา้และผูจ้  าหน่ายสินคา้ภายนอกองคก์ร กรณีศึกษาของธุรกิจท่ีประสบผลส าเร็จในการ
จัดท าระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างระบบ
ฐานความรู้ และการวางแผนการตลาด 
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Input data into an electronic information system in order for use inside the organization, using 
an intranet to communicate with personnel, using the Internet to communicate with customers and 
vendors outside the organization, case studies of businesses that have successfully created an 
electronic business system by using fundamental knowledge of the business structure, building a 
knowledge base, and making marketing plans 

 
INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6)  

Social Issues and Ethics for IT professional 
วชิาบังคบัก่อน : ้ม่ม ี

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมออนไลน์  และ
ผลกระทบทางสังคม ความหลากหลาย การเขา้ถึงโลกาภิวติั ช่องว่างดิจิทลั ขอ้ค  านึงทางเศรษฐศาสตร์ 
ประเด็นทางกฏหมายอย่างขอ้บังคบั นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายท่ีเก่ียวข้องทั้งไทยและ
สากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติส าหรับนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 (1-0-2) 

Information Technology Seminar I 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 

การจัดสัมมนาโดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นควา้หาหัวข้อหรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีนกัศึกษาสนใจ กลุ่มนักศึกษาตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีเอง เช่น 
เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีสนใจนั้ น จัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการสัมมนา 
ประเมินผลและจดัท 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.  
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INT 352 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 1 (1-0-2) 
Information Technology Seminar II 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษาอย่างน้อย 75 หน่วยกติ 

การจดัสัมมนาโดยมอบหมายให้นักศึกษาจดักลุ่มคน้ควา้หาขอ้มูลและเทคโนโลยีท่ี เก่ียวขอ้ง 
และมีความส าคญักบัการจดัท าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา น าเสนอต่อท่ีประชุมกลุ่ม
สมัมนา จดัท ารายงาน และบนัทึกการเรียนรู้จากการไดรั้บความรู้จากการน าเสนอของกลุ่มอ่ืน 

A seminar in which group of students pursue intensive study of current literature or 
technology that essential for making information technology senior project.   Group of students must 
present in seminar class, making report and record learning issue that they have get from other groups 
presentation. 

 

INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1(1-0-2) (S/U) 
Preparation for Career Training 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษาอย่างน้อย 60 หน่วยกติ   

เตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบ เง่ือนไข
ในการฝึก ลกัษณะการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบติังาน การแกไ้ข
ปัญหาต่าง 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.  

 

INT 398   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      2(0-35-6) (S/U) 
 Career Training ้ม่น้อย กว่า 240 ชม. 
                    วชิาบังคบัก่อน : ให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมกบัวชิา INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

นกัศึกษาไปท างานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า  240 
ชัว่โมง นกัศึกษาตอ้งท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร 

Students will enter a work study program with the industrial sector, the business sector, or other 
public organizations for a period of at least 240  hours. Students are required to submit training report 
and the program provide lecturer visitation at the training site 
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INT 399 สหกจิศึกษา 6(0-35-18) 
                Cooperative Study       ้ม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
               วชิาบังคบัก่อน : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ขึน้้ป 

นักศึกษาไปท างานตามท่ีตกลงกบัภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการเป็นเวลา ไม่
นอ้ยกว่า  16 สปัดาห์ นกัศึกษาตอ้งท ารายงานประกอบ และมีการนิเทศจากคณาจารยใ์นหลกัสูตร 

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 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1  3 (2-2-6)  
Information Assurance and Security I  
วชิาบังคบัก่อน : INT 205 เครือข่าย 2 

ความมัน่คงของเครือข่ายและสารสนเทศ หลกัการเบ้ืองตน้ ประเภทของภัยรุกราน กลไกการ
โจมตีและการป้องกนั นโยบายและการปฏิบติัเพ่ือความมัน่คงของระบบอียูยู การพิสูจน์ทราบ บริการ
ดา้นความมัน่คง การวิเคราะห์การคุกคาม การฝึกปฏิบัติ การจดัการดา้นความมัน่คง เช่น การบริหาร
ระบบป้องกนัการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแ์วร์ต่อตา้นไวรัส โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบกุญแจสาธารณะ  

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 

 
INT 402 การส่ือสารทางวชิาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 (3-0-6) 

Information Technology Professional Communication 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 

แนะน าการพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการส่ือสารทางวิชาชีพ รวมทั้งการน าเสนอโครงการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ รายงาน การน าเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยา่งเป็นทางการ 

Introduces techniques for speaking, writing, presentation, and professional communication of 
technical content.  Presentation for IT project proposal, and writing professional reports 
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INT 450 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  6 (0-12-18) 
Information Technology Project 
วชิาบังคบัก่อน :  INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 2 
                            INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 
                           ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาปี 4 การน าเสนอโครงงาน การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบ การพฒันา  การทดสอบ การติดตั้ง รายงานและการน าเสนอ
ผลงาน 

Information technology project for senior students; IT project proposal, feasibility study 
report, system analysis and design, implementation, testing, installation, report and project 
presentation  

 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 1 (1-0-2) 
Information Technology Seminar III 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 

การจดัสัมมนาโดยมอบหมายให้นกัศึกษาจดักลุ่มน าเสนอประสบการณ์ในวิธีการและเทคนิคท่ี
น ามาใชใ้นการจดัท าโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ซ่ึงผ่านการทดลองแลว้ หรือกลุ่ม
นกัศึกษาอาจมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญในเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงงานนกัศึกษา มาใหค้วามรู้
และเทคนิคเพ่ิมเติม น าเสนอต่อท่ีประชุมกลุ่มสมัมนา จดัท ารายงาน และบนัทึกการเรียนรู้จากการไดรั้บ
ความรู้จากการน าเสนอของกลุ่มอ่ืน 

A seminar in which group of students  are present experience in trialed technique that used in 
making information technology senior project.   Group of students may invite specialists for fulfill 
technique. Student group must making report and record learning issue that they have get from other 
groups presentation. 

 
INT 462 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 2 3 (3-0-6)  

Information Assurance and Security II 
วชิาบังคบัก่อน : INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 

รูปแบบการประกันสารสนเทศ หลกัการออกแบบระบบ วฏัจักรของระบบสารสนเทศและ
ระบบความมัน่คง กลไกการติดตั้งระบบความความมัน่คง การให้บริการความมัน่คงของสารสนเทศ 
รูปแบบการวิเคราะห์การประกนัสารสนเทศ การก าหนดนโยบาย การกูร้ะบบกลบัคืน ขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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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 

 
INT 463 การออกแบบกราฟิกส์คอมพวิเตอร์  3 (2-2-6)  

Computer Graphic Design 
วชิาที่ต้องศึกษามาก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 

ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบภาพกราฟิกส์  2 มิติ  ระบบสี  คุณสมบติัดา้นต่าง ๆของภาพ
กราฟิกส์ ชนิดของไฟลภ์าพกราฟิกส์ รูปแบบการจดัเก็บไฟลก์ราฟิกส์ เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสม
กบังาน อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตท่ีใชก้บังานกราฟิกส์ การสร้างงานกราฟิกส์ดว้ยซอฟตแ์วร์กราฟิกส์ การ
ฝึกปฏิบติัใชโ้ปรแกรมกราฟิกส์และอุปกรณ์เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบ 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 การสร้างส่ือดิจทิลั  3 (2-2-6)  
Digital media production 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 

ส่ือดิจิทลัประเภทและชนิดต่าง ๆ เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียงและผลิตส่ือ และการจดัเก็บส่ือ
ดิจิทลัในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอ้มูล การใช้เคร่ืองมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างส่ือดิจิทัล เสียง 
ภาพน่ิง วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว การสร้างโปรแกรมเพ่ือใช้ส่ือเป็นส่วนประกอบท่ีเหมาะสมกับการ
น าเสนอทั้งบนส่ือจดัเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย การฝึกปฏิบติั การใชโ้ปรแกรมเพื่อสร้างส่ือ
ดิจิทลัประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 

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 

 
INT 465 กรรมวธิีเชิงวตัถุขั้นสูง  3 (3-0-6) 

Advanced Object Oriented Methodology 
วชิาบังคบัก่อน : INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 2  

การออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงวตัถุ กรอบ
การออกแบบ แบบแผนและกฎเกณฑต่์าง ๆ เกณฑก์ารประเมินคุณภาพของระบบเชิงวตัถุท่ีน ามาใชซ้ ้าได ้
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาระบบท่ีมีขนาดใหญ่และเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีสามารถใชใ้นการแกปั้ญหา
เหล่าน้ี 

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

INT 467 เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วสิ  3 (2-2-6) 
Web Services Technology 
วชิาบังคบัก่อน :  INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็  

หลกัการส าคญัของเวบ็เซอร์วิส มาตรฐานโพรโทคอลและภาษาเก่ียวกบัเวบ็เซอร์วิส การก าหนด
นิยามเอกสารและแผนแบบ สภาพแวดลอ้มของเว็บเซอร์วิส ไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บเซอร์วิส 
หน่วยงานผูก้  าหนดมาตรฐาน ประเด็นดา้นความมัน่คง เวบ็เซอร์วิสกบัสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การฝึก
ปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเวบ็เซอร์วิสเพื่อสร้างตวัอยา่งบริการ และการใชบ้ริการเวบ็เซอร์วิสผา่นเครือข่าย 

Web services principles, web services standard, protocol and languages, document type 
definition and schema definition, web services environment, web services directory, standard body, 
security issues, service-oriented architecture, laboratory: develop a web service application, invoke the 
web service from an application across the network 

INT 469 ผู้ประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
Information Technology Entrepreneurship 
วชิาบังคบัก่อน : ผ่านการศึกษา้ม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ 

กระบวนการในการเร่ิมตน้เป็นผูป้ระกอบการ การประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการ การ
ประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับก่อตั้งและพฒันาการลงทุนทางธุรกิจ
ส าหรับผูป้ระกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม รวมทั้งการลงทุนในองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 

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

INT 470 ปฏิบัตกิารการเขยีนโปรแกรมฐานข้อมูล  3 (2-2-6)  
Database Programming Workshop  
วชิาบังคบัก่อน : INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1 

ค าสั่งภาษาเอสคิวแอล การเขียนนิพจน์ การเรียงล  าดบั การคดัเลือกขอ้มูล การเรียกขอ้มูลจาก
หลายตาราง ฟังก์ชนัการรวมกลุ่มขอ้มูล ค  าสั่งเรียกใช้ขอ้มูลย่อย ค  าสั่งดา้นการปรับเปล่ียนขอ้มูล การ



 

64 

 

สร้างและปรับปรุงตาราง การสร้างขอ้จ ากดั การสร้างวิว การก าหนดการเขา้ถึงส าหรับผูใ้ช ้การใชต้วัแปร 
ค  าสัง่ประมวลผล การโตต้อบกบัแม่ข่ายและการใชค้  าสัง่ควบคุม  

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 

INT 472 ปฏิบัตกิารสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล  3 (2-2-6)  
Database Architecture and Administration Workshop 
วชิาบังคบัก่อน : INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 

ฝึกปฏิบติัการบริหารระบบบริหารฐานขอ้มูล เขา้ใจโครงสร้างและส่วนประกอบ ติดตั้งและตั้ง
ค่าระบบบริการฐานขอ้มูล การสร้างและจดัการฐานขอ้มูล ตาราง ความสมัพนัธ ์บริหารพ้ืนท่ีจดัเก็บ การ
ยอ้นกลบั การตั้งค่าและวิเคราะห์เพ่ือปรับประสิทธิภาพ ความมัน่คง ดชันี ผูใ้ช ้รหัสผ่าน สิทธิการใช ้
บทบาท การน าขอ้มูลเขา้ การส ารองและน าคืน  

Practice as database 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  ปฏิบัตกิารระบบวางแผนทรัพยากรวสิาหกจิ  3 (2-2-6) 
Enterprise Resource Planning Workshop  
วชิาบังคบัก่อน : INT208 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 

หลกัการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบญัชี การสร้างระบบบญัชีทัว่ไปเบ้ืองตน้ 
การบริหารระบบ สร้างสมุดลงบญัชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมัน่คงของ
ระบบการใชง้านพร้อมกนั การจดัการดา้นรายงาน การจดัพิมพ ์ล  าดบัของเอกสาร และตวัเลือกโปรไฟล์ 

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 
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INT 474  ปฏิบัตกิารจดัการการแบบซัพพลายเชน 3 (2-2-6) 
Supply Chain Management Workshop 
วชิาบังคบัก่อน : INT 208 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 

ความรู้หลกัการการบริหารเครือข่ายผูผ้ลิต รูปแบบการด าเนินการจดัซ้ือจนถึงการช าระ ระบบ
สนบัสนุนในการซ้ือและช าระโดยเนน้ตามกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ กระบวนการจดัหา จดัซ้ือ การ
ช าระ ผูจ้  าหน่าย รายช่ือผูจ้  าหน่ายท่ีรับรอง การสร้างเอกสารในกระบวนการโดยอตัโนมติั ความปลอดภยั
ของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมติั การตั้งคลงัสินคา้ องคป์ระกอบ สินคา้และช่ือหน่วยสินคา้ 

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 491-498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1-8  3 (x-x-x)  
Selected Topic in Information Technology I-VIII 
วชิาบังคบัก่อน: ขึน้อยู่กบัอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาในหัวขอ้ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอนปกติ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนั้น ซ่ึงจะก าหนดรายละเอียดวิชาข้ึนตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัส
วิชาเดิมไดห้ากหวัขอ้ของวิชาแตกต่างจากเดิม 

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 

 
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

LNG 101 ภาษาองักฤษทั่ว้ป 3(3-0-6) 
 General English 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ทักษะการเรียน รู้
ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการในรายวิชา ผ่านเน้ือหาและปริบทท่ี
หลากหลาย และกิจกรรมท่ีเนน้การส่ือสารและการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ดา้นการอ่าน และไวยากรณ์มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ประโยคท่ีซบัซอ้นได ้สามารถใชก้ล
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ยทุธก์ารอ่านท่ีเหมาะสมในการท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองและการสรุปใจความส าคญัดา้นการเขียน สามารถ
เขียนขอ้ความสั้น ๆ และสามารถใชพ้จนานุกรมประกอบการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นการพูด 
สามารถพูดบทสนทนาสั้น ๆ ใชชีวิตประจ าวนั ใชภ้าษาองักฤษในชั้นเรียนและใชภ้าษาองักฤษในการเล่า
เร่ือง และอธิบายเร่ืองราวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดา้นการฟังสามารถฟังและเขา้ใจขอ้ความหรือ
บทสนทนาได ้โดยใชก้ลยทุธก์ารฟังท่ีเหมาะสม  

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. 

 
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ               3(3-0-6)  
 English Skills and Strategies 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ทักษะและกลยุทธ์
ภาษาองักฤษ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การจัดการ
เรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในรายวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การท างานเป็นกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การแกปั้ญหา การจดัการขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสมจุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน เนน้การใชก้ลยทุธ์การอ่านท่ีเหมาะสมทั้งเพ่ือ
การแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั การสรุปความ และการบนัทึก
การอ่าน ด้านการเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนในระดับย่อหน้าการใช้แหล่งอา้งอิง รวมถึง
พจนานุกรม และหนังสือไวยากรณ์ประกอบการเขียน และการแกไ้ขงานเขียนตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิ
ภาะ ดา้นการพูด เนน้การน าเสนอผลงาน และกลุยทธก์ารส่ือสารการพูดเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดง
ความคิดเห็นในหัวขอ้ต่าง ๆ ดา้นการฟัง เน้นกลยุทธ์การฟัง การฟังระดบัยอ่หน้า การจบัใจความส าคญั 
และการฟังเพื่อขอ้มูลเฉพาะอยา่ง  
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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.  

 
LNG 103 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ               3(3-0-6) 
 Academic English 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น ทกัษะการคิด ภาษาองักฤษในเชิงวิชาการ 
กลยทุธก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษ การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การ
เรียนรู้ในรายวิชาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การบูรณาการนวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการเรียน
การสอน และการใชภ้าษาองักฤษในการเรียนรู้และเพ่ิมพูนความรู้ และการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน มุ่งใหผู้เ้รียน สามารถอ่านบทความเชิงวิชาการและสรุปสาระส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้พร้อมทั้งสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ และ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดา้น
การเขียน สามารถเขียนเรียงความโดยใช้ข้อมูลอา้งอิงได้อย่างเหมาะสม ด้านการฟังและพูด ผูเ้รียน
สามารถ ฟังบรรยาย น าเสนองาน ตอบขอ้ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึง
สามารถพูดภาษาองักฤษแบบฉบัพลนัได ้

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 
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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. 

 
LNG 211 การฟังอย่างมปีระสิทธผิล  1(1-0-2) 
 Effective Listening  
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือเสริมการฝึกทักษะการฟัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลักใน
สาขาวิชาของนักศึกษา การเรียนการสอนเนน้กลยทุธแ์ละวิธีการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การจดบนัทึกจากการฟัง ผา่นเน้ือเร่ือง หรือหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาในสาขาของนกัศึกษา มีการ
น าบทเรียนหรือบทสนทนาท่ีบทึักจากสถานการณ์จริงในสาขาวิชาต่าง ๆ มาใหเ้ป็นส่ือการเรียน 

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 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการให้ความส าคญัแก่การใชว้จันะและอวจันะภาษา การฝึกการออกเสียง การใชภ้าษา
เพื่อส่งสัญญาณบอกนัยให้ผูฟั้งทราบเมื่อมีการเปล่ียนเร่ือง อา้งถึงหัวข้ออ่ืน หรือส่วนอ่ืนๆ ของการ
น าเสนองาน การใชส่ื้อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาการน 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 การเขียนรายงานการปฏบิัตกิาร    1(1-0-2) 
 Laboratory Report Writing 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบัประโยค ย่อ
หน้าและเน้ือเร่ือง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบัติการตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งด้านไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพ่ือน าเสนอ
เน้ือหาในทุกขั้นตอนของการฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการเรียนยงัครอบคลุมถึงการสรุปความและการ
ถอดความเป็นค าพูดของตนเองเพื่อเสริมสร้างความตระหนกัดา้นปัญหาการคดัลอกขอ้มูล 

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  การพูดเพ่ือการส่ือสาร 1        3(3-0-6) 
 Oral Communication I 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการพูด ทั้งดา้นวิชาการและ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้สถานการณ์จ าลอง และชุดกิจกรรมจริง เช่น การสัมภาษณ์
ชาวต่างชาติ การน าเสนอผลงาน การให้ผูเ้รียนบนัทึกเสียงตนเองในแถบบนัทึกเสียงซ่ึงเป็นการประเมิน
ทกัษะการพูดดว้ยตนเอง )dniis  s tessaC ( รายวิชาน้ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการพูดและส่งเสริม
ให้ได้คล่องแคล่วและถูกตอ้งยิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถฝึกพูดเร่ืองต่างๆในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดย
มุ่งเนน้การใชภ้าษาพูดและทกัษะกลยทุธท่ี์เหมาะสมในการพูดเพ่ือการส่ือสาร 

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 293 ภาษา้ทยเพ่ือการส่ือสารและงานอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Careers 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะ ในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร เน้ือหาวิชา
เนน้การใชภ้าษาตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  การวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทยให้
ถูกตอ้งตามหลกัอกัขรวิธี โดยการบูรณาการทกัษะภาษาทั้ง 4 ทกัษะ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการ
เขียน กิจกรรมต่าง ๆ จะเนน้การพฒันาทกัษะ การใหเ้หตุผล การวิเคราะห์ การตีความ และสรุปประเด็น
ในข่าวสาร ข้อความ บทสนทนา และบทความ จากส่ือประเภทต่าง ๆตลอดจนพฒันาทักษะในการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวตัถุประสงค ์โดยสอดคลอ้งกบัความสนใจ
ของผูเ้รียนและการน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในงานอาชีพ 

The purpose of this course is to develop knowledge and skills for communication. The content 
of the course emphasizes the use of language for specific purposes, analysis and solving problems in 
communication. The course also emphasizes the accurate use of Thai language according to accurate 
grammatical features. The course integrates the four language skills: reading, listening, speaking and 
writing. The activities aim to equip the students with the skills of reasoning, analyzing interpreting and 
summarizing of news, messages, conversations, and articles from different kinds of media. The 
activities also focus on  effective and efficient communication for specific purposes, serving learners’ 
interest and applications according to their future careers. 

 
LNG 411  ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชีพ               3(3-0-6) 
    English for Employment 
                  วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

จุดประสงค์รายวิชาน้ีเพ่ือฝึกทักษาภาษาองักฤษท่ีจ  าเป้นให้แก่ผูเ้รียนในการสมคัรงาน และ
ทกัษะภาษาองักฤษพ้ืนฐานท่ีใชใ้นสถานประกอบการไดแ้ก่ การอ่าน และท าความเขา้ใจ ประกาศแจง้
ความ การสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงาน การจดัท าประวติัส่วนตัว การโทรศพัท์ติดต่องาน
ตลอดจนทกัษะในการสมัภาษณ์ โดยฝึกจากสถานการณ์จ าลอง ฝึกการใชภ้าษาองักฤษในการถามและ
ตอบไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ส าหรับการฝึกทกัษะพูดท่ีใชใ้นสถานประกอบการ ผูเ้รียนจะไดรั้บ
การฝึกทกัษะพูดต่างๆ เช่น การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดแสดงความเห็นชอบหรือขดัแยง้ การพูดขอ
ความช่วยเหลือ การแนะน า หรือการพูดเพ่ือเปรียบเทียบ การถาม และตอบเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม เป็นตน้ 
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This course aims to train students to communicate effectively in English in the following 
situations: 

  I. Pre-employment which includes 
a. finding a job: interpreting adverts, writing letters on spec; 
b. applying for a job: letter of application, telephoning for appointments, application forms; 
c. interviewing: one to one with Personnel Officers, with Committee, selling yourself, asking 

questions, making statements. 
II. Working which includes 
a. induction to job/pre-job training: preparing oneself to understand native speakers with 

various accents, to ask intelligent questions, to give monologues and to make polite 
interruptions; 

b. on the job: asking for information, help, clarification, etc, explaining process, describing 
objects, apologies for misunderstandings or late coming etc., making friends with native 
speakers, etc. 

III. Beyond the job: training courses, in-country and overseas. 
 

วชิาคณติศาสตร์ 
MTH 111 แคลคูลสั 1 3 (3-0-6) 

Calculus I 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

ลิมิต ความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธข์องฟังกช์นัเชิง พีชคณิตและฟังก์ชนัเชิงอดิศยั การวาด
กราฟ อตัราสัมพทัธ์ รูปแบบยงัไม่ ก าหนด พิกดัเชิงขั้ว อินทิกรัลจ ากดัเขตและอินทิกรัลไม่จ  ากดัเขต 
เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตวัเลข การประยกุตข์องอินทิกรัล ความ ยาวของส่วนเสน้โคง้ใน
ระนาบ ปริมาตรของทรงตนัท่ีไดจ้ากการหมุน พ้ืนท่ีของพ้ืนผวิท่ีไดจ้ากการหมุน อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
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. 
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กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 

GEN 101 พลศึกษา     1 (0-2-2) 
Physical Education 

               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

หลกัการออกก าลงักาย การป้องกนัการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลาย
ชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพ่ือพฒันาความเป็นผูมี้สุขภาพและบุคลิกท่ีดีมีน ้ าใจนักกีฬา รู้จกักติกา
มารยาท ท่ีดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

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. 

 
กลุ่มวชิาบูรณาการ 

GEN 111 มนุษย์กบัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติ     3 (3-0-6)  
Man and Ethics of Living 

               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา ปรัชญา

และจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ่ื้น ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง 
เคารพในหลกัประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นตน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 

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. 
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GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
                Learning and Problem Solving Skills 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

วิชาน้ีเน้นการพฒันาการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืของนักศึกษา ฝึกทกัษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ
จดัการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย ์การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับ
ขอ้เท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้าง
แบบจ าลอง การตดัสินใจ 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. 

 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ     3 (3-0-6) 
                Miracle of Thinking 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

วิชาน้ีจะใหค้วามหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ
พฒันานักศึกษาใหม้ีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงความคิด/การผูก
เร่ือง การเขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสงัคม บริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ 

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 ความงดงามแห่งชีวติ     3 (3-0-6) 
                Beauty of Life 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม เนน้ท่ีการรับรู้คุณค่า การสมัผสัความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย ์รับรู้
และเรียนรู้เก่ียวกบัคุณค่าและความงามในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตมนุษย ์เช่น ชีวิตกบัความ
งามในดา้นศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตวัมนุษย ์

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 351 การบริหารจดัการยุคใหม่และภาวะผู้น า     3 (3-0-6) 
                 Modern Management and Leadership 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

แนวคิดการบริหารจดัการยุคใหม่ หน้าท่ีพ้ืนฐานของการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน การ
จดัองค์กร การควบคุม การตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้  า การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ
จดัการระบบสารสนเทศ ความรับผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่าง 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. 

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง      3 (3-0-6) 
                 The Philosophy of Sufficiency Economy 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

ศึกษาแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด
ความหมาย และปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรุปแบบต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในระดบับุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งและ
กรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ 
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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. This study covers relevant case studies as well as the Royal Projects. 

GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม      3(3-0-6) 
Holistic Health Development 

               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม เพ่ือใหมี้

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเนน้การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคป์ระกอบของสุขภาพท่ีดี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุม้กนั สุขนามยัการพฒันา
สมรรถนะทางกาย การออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเขา้ใจชีวิต การด าเนินชีวติอยา่งบุคคลท่ีมีสุขภาพดี
ตามนิยามของ WHO และขอ้มูลการตรวจสุขภาพทัว่ไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
              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 smart 
personality 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. 

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์     3 (3-0-6) 
                 Ethics in Science-based Society 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผูเ้รียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองต้นของตะวนัตกและตะวนัออก ผูเ้รียนจะต้องเรียนรู้การ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเหล่าน้ีกบัการศึกษากรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั และจะตอ้งวิเคราะห์วิจารณ์
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซอ้นในประเด็นทางจริยธรรมซ่ึง
นักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ก  าลงัประสบอยู่ โดยมุ่ง เน้นการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การ
วิเคราะห์และการวิจารณ์ในหอ้งเรียน จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาความเขา้ใจ
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ต่อความคิดเห็นท่ีขัดแยง้กันในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสามารถให้
ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซ่ึงพฒันาข้ึนจากการวพิากษว์ิจารณ์ร่วมกนัจากทษั
นะต่าง ๆ ได ้

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 a 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. 

GEN 321 ประวตัศิาสตร์อารยธรรม     3 (3-0-6) 
                The History of Civilization 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

ศึกษาเก่ียวกบัต้นก าเนิดและพฒันาการของมนุษยใ์น 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมยั และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเนน้เหตุการณ์ส ากคญัซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปรากฎการณ์ท่ีส่งผลในทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองท่ีเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ีสัมพนัธ์กับขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และนวตักรรม รวมถึ ง
ความสามารถในการส่ือสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ีหลากหลายจากยุคสมยั ต่าง ๆ
จนถึงปัจจุบนั 

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 มนุษย์กบัการใช้เหตุผล     3 (3-0-6) 
                 Man and Reasoning 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

รายวิชาน้ีมุ่งสอนทกัษะการคิดวิเราะห์และการใชเ้หตุผล หลกัการแสวงความรู้แบบอุปนัยและ
นิรนัย การใชเ้หตุผลของคนในโลกตะวนัออกและตะวนัตก กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลในดา้นต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัากรด ารงชีวิต 
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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. 

GEN 341 ภูมปัิญญาท้องถิน่้ทย     3 (3-0-6) 
                 Thai Indigenous Knowledge 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
                          ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศ์าสตร์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลกัการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถช้ีให้เห็นไดว้่าการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองว่าเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดชีวิต สร้างทกัษะวิธีในการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง 
            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 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน     3 (3-0-6) 
                 Technology and Innovation for Sustainable Development 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

             ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อการสร้างสรรค์ท่ีย ัง่ยืน
และผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เคร่ืองมือส าหรับการสังเคราะห์
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและสงัคมฐานปัญญา 
ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจดัการ การใชป้ระโยชน์ และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิด
จากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
                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. 
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GEN 353 จติวทิยาการจดัการ     3 (3-0-6) 
                Managerial Psychology 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
               ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัจิตวทิยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ร ซ่ึงรวมถึงปัจจยั

ทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทศันคติ การส่ือสาร อิทธิพลของ
สงัคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ความขดัแยง้ การ
บริหารความขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้  าและความมีประสิทธิภาพขององคก์าร 

           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. 

GEN 411 การพฒันาบุคลกิภาพและการพูดในที่สาธารณะ      3 (2-2-6) 
                 Personality Development and Public Speaking 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี

วิชาน้ีมีวตัถุประสงคจ์ะพฒันาบุคลิภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเ้รียน โดยพฒันา
คุณลกัษณะและทกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการ
ส่ือสาร การใชภ้าษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และ
ชกัชวนโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้การน าเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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 
               วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
                               วิชาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลกัทางสังคมศาสตร์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคมวฒันธรรม 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีไดรั้บ
ความสนใจในปัจจุบนั เช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทางชาติพนัธุ ์ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหา
ความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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                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. 

GEN 441  วฒันธรรมและการท่องเที่ยว     3 (2-2-6) 
                  Culture and Excursion 
                วชิาบังคบัก่อน: ้ม่ม ี
                            วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผูเ้รียนรู้จักว ัฒนธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้ งภายในและ

ต่างประเทศ วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการใชภ้าษาใน
การส่ือสารและการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียว 

                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. เปรียบเทยีบรายวชิาที่เปลีย่นแปลง้ประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่้ป 31 หน่วยกติ  หมวดวิชาศึกษาทัว่้ป  31 หน่วยกติ 

 
SSC 101 
SSC 210 
SSC 360 
 

กลุ่มวิชาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   13 หน่วยกติ 
พลศึกษา 
มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 
สังคมศาสตร์บูรณาการ 
เลือกอย่างนอ้ย 2 รายวิชา จากรายวิชาท่ีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เปิดสอน 6 หน่วยกติ 

 
 

GEN 101 
 

GEN 111 
GEN 121 
GEN 231 
GEN 241 
GEN 351 

 
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 

กลุ่มวิชาบังคบั   16 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาสุขพลามัย 1 หน่วยกติ 
พลศึกษา 
กลุ่มวิชาบูรณาการ  15  หน่วยกติ 
มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต 
ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา 
มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 
ความงดงามแห่งชีวิต 
การบริหารจดัการยุคใหม่และภาวะผูน้  า 
กลุ่มวิชาบังคบัเลือก   6  หน่วยกติ 
การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์อารยธรรม 
มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย 
การพฒันาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ 
สังคมศาสตร์บูรณาการ 
วฒันธรรมและการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
จิตวิทยาการจดัการ 
การฟังอย่างมีประสิทธิผล 
ทกัษะการน าเสนองาน 
การเขียนรายงานการปฏิบติัการ 
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LNG 293 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและงานอาชีพ 

 
LNG 101 
LNG 102 
LNG 103 
LNG 104 
 

กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกติ 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  หรือ 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 
การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 
กรณีนกัศึกษามีความถนดัดา้นภาษาองักฤษใหเ้รียน LNG 104 แทน LNG 101 

 
LNG 101 
LNG 102 
LNG 103 

กลุ่มวิชาภาษา    9  หน่วยกติ 
ภาษาองักฤษทัว่ไป 
ทกัษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจากคะแนนภาษาองักฤษของนกัศึกษาจะ
เร่ิมเรียนจากวิชา LNG 101, LNG 102 หรือ   LNG 103 

 
 
FST 010 
MIC 011 
MIC 101 
CHM 013 
MTH 010 
MTH 011 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์  9  หน่วยกติ 
เลือกเรียน 9 หน่วยกติ จากวิชาต่อไปน้ี หรือวิชาอ่ืน ๆ ท่ีคณะอนุมติั 
อาหารกบัสุขภาพ 
จุลชีววิทยากยัชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
มหศัจรรยพ์นัธุศาสตร์ 
เคมีในชีวิตประจ าวนั 
คณิตศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์      
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหต ุ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกติ หมวดวิชาเฉพาะด้าน หน่วยกติ   

            กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     

INT 104 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6) INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  เปล่ียนช่ือ 

INT 304 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  เปล่ียนช่ือ 

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

            กลุ่มวิชาหลกัเทคโนโลยีสารสนเทศ               กลุ่มวิชาหลกัเทคโนโลยีสารสนเทศ     

INT 100 การเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา 1(1-0-2) INT 100 การเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา 1(1-0-2) S/U เพ่ิม S/U 

INT 101 หลกัส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 101 หลกัเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือ 

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-6) INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-6) 
 INT 103 ปฏิบติัการการใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปในส านกังาน 1(0-2-2) INT 103 ปฏิบติัการการใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปในส านกังาน 1(0-2-2) 
 INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-6) INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-6) 
 INT 106 เวบ็เทคโนโลย ี 3(2-2-6) INT 106 เวบ็เทคโนโลย ี 3(2-2-6) 
 INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) 
 INT 201 เครือข่าย 1 3(2-2-6) INT 201 เครือข่าย 1 3(2-2-6) 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหต ุ

 
หน่วยกติ 

 
หน่วยกติ   

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1 3(2-2-6) INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1 3(2-2-6) 
 INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3(2-2-6) INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3(2-2-6) 
 INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 3(3-0-6) INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 3(3-0-6)   

INT 205 เครือข่าย 2 3(2-2-6) INT 205 เครือข่าย 2 3(2-2-6) 
 INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 3(2-2-6) INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 3(2-2-6) 
 INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3(2-2-6) INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3(2-2-6) 
 INT 301 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-6) INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-6) เปล่ียนช่ือ 

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INT 303 การโปรแกรมในระบบเวบ็ 3(2-2-6) INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-6) เปล่ียนช่ือ 

INT 305 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 305 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) 
 INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) INT 306 ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือ 

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(1-0-2) INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(1-0-2)   

INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(1-0-2) INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(1-0-2)   

INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 3(2-2-6) INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 3(2-2-6) 
 INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-12-24) INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-12-18) 
 INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1(1-0-2) INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1(1-0-2)   
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหต ุ

หมวดวิชาเลือก  หน่วยกติ หมวดวิชาเลือก  หน่วยกติ   

INT 460 การพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 3(2-2-6) INT 460     ยกเลิก 

INT 461 ปฏิบติัการการโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-6) INT 461     ยกเลิก 

INT 462 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 2 3(3-0-6) INT 462 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 2 3(3-0-6)   

INT 463 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) INT 463 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) 
 INT 464 การสร้างส่ือดิจลั 3(2-2-6) INT 464 การสร้างส่ือดิจลั 3(2-2-6) 
 INT 465 กรรมวิธีเชิงวตัถุขั้นสูง 3(3-0-6) INT 465 กรรมวิธีเชิงวตัถุขั้นสูง 3(3-0-6)   

INT 466 ปฏิบติัการโปรแกรมจาวาฝ่ังแม่ข่าย 3(2-2-6) INT 466     ยกเลิก 

INT 467 เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส 3(2-2-6) INT 467 เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส 3(2-2-6) 
 INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 468     ยกเลิก 

INT 469 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) INT 469 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)   

INT 470 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล 3(2-2-6) INT 470 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูล 3(2-2-6) 
 INT 471 ปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมประยุกตฐ์านขอ้มูลบนเวบ็ 3(2-2-6) INT 471     ยกเลิก 

INT 472 ปฏิบติัการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานขอ้มูล 3(2-2-6) INT 472 ปฏิบติัการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานขอ้มูล 3(2-2-6) 
 INT 473 ปฏิบติัการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ 3(2-2-6) INT 473 ปฏิบติัการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ 3(2-2-6) 
 INT 474 ปฏิบติัการบริหารเครือข่ายผูผ้ลิต 3(2-2-6) INT 474 ปฏิบติัการการจดัการแบบซัพพลายเชน 3(2-2-6) เปล่ียนช่ือ 

INT 475 ปฏิบติัการเครือข่ายในส านกังาน 3(2-2-6) INT 475     ยกเลิก 

INT 476 ปฏิบติัการเครือข่ายระดบัวิสาหกจิ 3(2-2-6) INT 476     ยกเลิก 

INT 490 การศึกษาหวัขอ้อิสระ 3(0-6-9) INT 490     ยกเลิก 

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 3(3-0-6) INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 x(x-x-x) 
 

   
INT 397 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1(1-0-2) S/U วิชาใหม่ 

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

   
INT 399           สหกจิศึกษา 6(0-35-18) วิชาใหม่ 
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 ค. เปรียบเทียบรายวชิาในหลกัสูตรกบัองค์ความรู้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ ้ม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ดังนี ้

  
โครงสร้างหลักสูตร้ม่น้อยกว่า 132 หน่วยกติ ดังนี ้

  รายละเอยีดหลกัสูตร หน่วยกติ 
 

รายละเอยีดหลกัสูตร   หน่วยกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป             30 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่้ป 
 

31 

2. หมวดวิชาเฉพาะ             84 
 

    1.1 กลุ่มวิชาบงัคบั 
 

16 

     2.1 วิชาแกน  9 
 

    1.2 กลุ่มวิชาบงัคบัเลือก 
 

6 

- คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

    1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
 

9 

- พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

95 

2.2 วิชาเฉพาะดา้น 45 
 

   2.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร์ 
 

9 

3.                กลุ่มประเด็นดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 9 
 

       - INT 104 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3 

               กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต ์ 18 
 

       - INT 304 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

3 

               กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร์ 12 
 

       - MTH 111 แคลคูลสั 1 
 

3 

               กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 
 

   2.2 วิชาเฉพาะดา้น  
 

71 

2.3 วิชาเลือก   
 

     กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
 

3 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
 

        - INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์   3 

4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จะมีหรือไม่มีกไ็ด ้ถา้มีและมีหน่วยกติ   
 

     กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
 

9 

ใหน้บัส่วนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ    
 

         - INT 201 เครือข่าย 1 3 3 

   4.1 ฝึกงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (0-3 หน่วยกติ) หรือ   
 

         - INT 205 เครือข่าย 2 
 

3 

   4.2 ท าสหกจิศึกษากบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (6-9 หน่วยกติ)   
 

         - INT 401 การประกนัและความมัน่คงสารสนเทศ 1 3 3 

   
      กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

 
12 
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         - INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

 
3 

   
         - INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 
3 

 
  

 
         - INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 1 

 
3 

 
  

 
         - INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 

 
3 

   
  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 

 
24 

   
         - INT 106 เทคโนโลยีเวบ็ 

 
3 

   
         - INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 

 
3 

   
         - INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 

 
3 

   
         - INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 

 
3 

   
         - INT 305 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 

 
3 

   

         - INT 306 ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส ์
         - INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3 
6 

   
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

 
15 

   
            - INT 101 หลกัเบ้ืองตน้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
            - INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 

 
3 

   
           - INT 301 การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3 

   
           - INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
           - INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3 

   
   2.3 วิชาเลือก 

 
6 

   
3. หมวดวิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
6 

   
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
6 
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ง. ประวตัอิาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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อจัฉรา ธารอุ้รกลุ                                                                                                                                                       
Atchara Tran u-raikul 

 
1.  ประวตักิารศึกษา 

1986 M.Sc. (Applied Statistics) , NIDA, Thailand     
1984 B.Sc. (Statistics), Kasetsart University, Thailand 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 304 Statistics for Information Technology                                           3                         หน่วยกิต 
INT 351  Information Technology Seminar I                         1                         หน่วยกิต 
INT 352  Information Technology Seminar II                         1                         หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project              6           หน่วยกิต 
INT 451  Information Technology Seminar III                                             1            หน่วยกิต 
INT 494  Selected Topic in Information Technology IIII                             3                         หน่วยกิต 
               (Software Project) 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
INT 304 Statistics for Information Technology                                           3                          หน่วยกิต 
INT 351  Information Technology Seminar I                         1                         หน่วยกิต 
INT 352  Information Technology Seminar II                         1                         หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project              6           หน่วยกิต 
INT 451  Information Technology Seminar III                                             1           หน่วยกิต 
INT 494  Selected Topic in Information Technology IIII                             3                         หน่วยกิต 
               (Software Project) 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  Atchara Tran u-raiku, and the committee of the Framework of the National Higher Education Qualifications 
(TQF) and Qualifications Framework in the Field of Computing “Report in the Thai Qualification 
Framework in the Field of Computing and Program –Course-Field Experience Specifications”, May, 2009. 
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ภคนิ ีอุปถัมภ์                                                                                                                                                       
Pakinee Upatham 

 

1.  ประวตักิารศึกษา 
1991 M.Sc. (Applied Statistics) , NIDA, Thailand     
1985 B.Ed. (Science), Ayuthaya Teacher College, Thailand 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 104 Discrete Mathematics for Information Technology                          3                           หน่วยกิต 
INT 306 Electronic Business                                                                           3                           หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project                 6  หน่วยกิต 
INT 496  Selected Topic in Information Technology IIII                                3                          หน่วยกิต 
               (Operations Management) 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
INT 104 Discrete Mathematics for Information Technology                          3                           หน่วยกิต 
INT 306 Electronic Business                                                                           3                           หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project                 6  หน่วยกิต 
INT 496  Selected Topic in Information Technology IIII                                3                          หน่วยกิต 
               (Operations Management) 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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พชัิย โฆษิตพนัธวงศ์                                                                                                                                                       
Pichai Kositpantavong 

 

1. ประวตักิารศึกษา 
1996  MBA (MIS), Rangsit University, Thailand 
1986   B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 201 Network I                                                                                                            3               หน่วยกิต 
INT 205  Network II                                                                    3              หน่วยกิต 
INT 302  Information Technology Infrastructure Management                                       3               หน่วยกิต 
INT 402  Information Technology Professional Communication           3               หน่วยกิต 
INT 450   Information Technology Project                           6              หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
INT 201 Network I                                                                                                            3              หน่วยกิต 
INT 205  Network II                                                                    3             หน่วยกิต 
INT 302  Information Technology Infrastructure Management                                       3              หน่วยกิต 
INT 402   Information Technology Professional Communication           3             หน่วยกิต 
INT 450   Information Technology Project                           6            หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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เอกพงษ์ จงึเจริญสุขยิง่                                                                                                                                                       
Ekapong Jungcharoensukying 

 

1. ประวตักิารศึกษา 
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/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑติศึกษา                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
EBT 672/678 Supply Chain Management Workshop                                     3                    หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 101 Information Technology Fundamentals                                            3                   หน่วยกิต 
INT 103 Office Software Applications Workshop                                         1                    หน่วยกิต 
INT 474  Supply Chain Management Workshop                                           3                    หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project         6               หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
INT 101 Information Technology Fundamentals                                            3                    หน่วยกิต 
INT 103 Office Software Applications Workshop                                          1                    หน่วยกิต 
INT 474  Supply Chain Management Workshop                                            3                    หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project          6               หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน   
  ไม่มี 
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กติตพินัธ์ุ พวัพลเทพ                                                                                                                                                      
Kittiphan Puapholthep 

 
1. ประวตักิารศึกษา 

2008 M.Sc. (Information Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi. 
2000 B.Sc. (Information Technology, Data communication), King Mongkut's University of Technology 
Thonburi. 

2. ภาระงานสอน                                                                                                                                                                       
2.1ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน                                                                                             
ระดับบัณฑติศึกษา                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 673 Office Networking Workshop                                                        3                      หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                 
รายวชิา 
INT 201  Network I                                                                                       3                      หน่วยกิต 
INT 205  Network II                                                3  หน่วยกิต 
INT 305  Human Computer Interaction                                                        3                      หน่วยกิต 
INT 450   Information Technology Project       6              หน่วยกิต 
INT 498   Selected Topic in Information Technology                                  3                      หน่วยกิต 
                 (IT System Implementation) 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
INT 201  Network I                                                                                      3                       หน่วยกิต 
INT 205  Network II                                               3  หน่วยกิต 
INT 305  Human Computer Interaction                                                       3                        หน่วยกิต 
INT 450  Information Technology Project      6  หน่วยกิต 
INT 498  Selected Topic in Information Technology                                  3                       หน่วยกิต 
               (IT System Implementation) 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน    ไม่มี 
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จ. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ค าสัง่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                                                 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
----------------------------- 

 

      ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าเดือน
เมษายน 2553 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2553 และมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2553 (26 เมษายน 
2553)ไดใ้หค้วามเห็นชอบอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร จ  านวน 7 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ  านวน 2 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก จ  านวน 2 
หลกัสูตร เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกลของการจดัท าหลกัสูตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
ดงันั้น คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตร ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 
1.หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.ภคินี  อุปถมัภ ์ ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 อ.อจัฉรา  ธารอุไรกุล ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 

4 รศ.ดร.บุญวฒัน์  อตัชู 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั  

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ดร.มนู   อรดีดลเชษฐ ์ ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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2.หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.พิเชฏฐ ์ ล่ิมวชิรานนัต ์  

 
ป.โท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 อ.สยาม  แยม้แสงสงัข์ ป.โท (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 

4 รศ.ดร.สุรพงศ ์ เอ้ือวฒันามงคล คณบดีคณะสถิติประยกุต ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ประภาส  จงสถิตวฒันา 
 

หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการระบบอจัฉริยะ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 
3.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ 

 
ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 

อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

2 ดร.บณัฑิต  วรรธนาภา ป.เอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)      
 

อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

3 ดร.สุรีย ์ ฟูนิลกุล ป.เอก (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)  

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of  Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 
4.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.นิพนธ ์ เจริญกิจการ 

 
ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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5.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท ์ ป.เอก (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 ดร.พรชยั มงคลนาม 

 
ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ วานิชชา ป.เอก (วิทยาการสารสนเทศ)      อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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6.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 
 

รศ.ดร.กิตติชยั  ลวนัยานนท ์ ป.เอก (ปัญญาประดิษฐ)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

2 ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

3 ผศ.ดร.ประเสริฐ คนัธมานนท ์ ป.เอก (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 

4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.)  

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of Information, University 
of Vienna, Austria & School of 
Computer and Information Science 
University of South Australia, 
Australia 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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7.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 รศ.ดร.นิพนธ ์ เจริญกิจการ 

 
ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      ศาสตราจารยภ์าควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Distributed and Multimedia Systems, 
Department of 
Information, University of Vienna, 
Austria & School of Computer and 
Information Science University of 
South Australia, Australia 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 
 

Institute of Informatics in Business 
and Government, University of 
Linz, Austria 
 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 
                      สัง่   ณ  วนัท่ี  4  พฤษภาคม   พ.ศ . 2553 

     
                                           (รองศาสตราจารย ์ดร.บวร  ปภสัราทร) 
                คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ฉ.ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ช.  เอกสารความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 


