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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา              คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย:   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ:   Master of Science Programme in Information Technology  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเตม็ (ไทย):   วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ช่ือยอ่ (ไทย):   วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  
ช่ือเตม็ (องักฤษ): Master of Science  (Information Technology) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):             M.Sc. (Information Technology) 

3. วชิาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
36  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
    5.1 รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัคุณวฒิุปริญญาโท 
    5.2 ภาษาทีใ่ช้  

ภาษาไทย ส่วนเอกสาร ต าราและขอ้สอบของหลกัสูตรเป็นภาษาองักฤษ  
    5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนกัศึกษาไทย และ/หรือ นกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยได ้
     5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

ดา้นสัมมนาเชิงปฏิบติัการทางวทิยาการคอมพิวเตอร์กบัองคก์ารชั้นน าดา้นคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ 
บริษทัออราเคิล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) บริษทั ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัฮิว
เลตต-์แพคการ์ด(ประเทศไทย) จ ากดั 
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     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร   
            หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

   เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
สภาวชิาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 
 วนัท่ี 9 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
สภามหาวทิยาลยัอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 188 
  วนัท่ี 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
ในปีการศึกษา 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) นกัวชิาการคอมพิวเตอร์และหรือเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) ผูจ้ดัการโครงการคอมพิวเตอร์และหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
(4) นกัออกแบบระบบฐานขอ้มูล 
(5) นกัเขียนโปรแกรมประยกุต ์
(6) ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย เป็นตน้ 

9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายนิพนธ์ เจริญกิจการ Ph.D. (Information Systems) University of Toronto, Ontario, Canada (1996) 
  M.Sc. (Engineering Management) California State University, Northridge, California, U.S.A. (1990) 
  B.Sc. (Computer Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (1986) 
2 นายบวร  ปภสัราทร D.Eng. (Electrical Engineering) Chulalongkorn University (1989) 
  M.Eng. (Electronic Engineering) Chulalongkorn University (1983) 
  B.Eng. (Electronic Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Thonburi (1978) 
3 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  Ph.D. (Computer Science) University of Sheffield, U.K. (1994) 
  M.Sc. (Data Engineering) Keele University, U.K. (1991) 
  B.Sc. (Statistics) Chulalongkorn University (1984) 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
      11.1. สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

จากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนบัสนุน
การพฒันาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพยสิ์นทางปัญญาให้กับ
ผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี
สารสนเทศนับเป็นศาสตร์ส าคัญท่ีก่อให้เกิดทั้ งโอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจ จึง
จ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  รวมทั้ งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีก าหนดทิศทางและการ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซ่ึง
ตอ้งการบุคลากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 

      11.2. สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
จากการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุก

แห่ ง (Ubiquitous Computing) ท่ี เพิ่ ม ข้ึนอย่างรวดเร็วผ่าน เค รือข่ ายความ เร็วสู งและห รือ
อินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกและ
รวดเร็ว น าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือ
ได ้จึงจ าเป็นตอ้งใช้นกัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีช่วย
ช้ีน าและขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัวิถี
ชีวติของสังคมและวฒันธรรมไทย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
     12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งกระท าในเชิงรุก โดย
พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อสามารถพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงและมีศกัยภาพในการแข่งขนัระดบัชาติ ภูมิภาคและสากล 
โดยการพฒันาบุคลากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีสามารถทั้งดา้นวิชาการและวชิาชีพ และ
พร้อมปฏิบติังานได้ทนัที รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร 
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12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
จากยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย และการใช้

คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย 
ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งใชใ้นเชิงสร้างสรรค ์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีใน
หวัขอ้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยแีละการวจิยั และการมุ่งสร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง เพื่อ
การพฒันาประเทศและสังคม 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ / ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
       13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ / ภาควชิา / หลกัสูตรอ่ืน 

รายวิชาเลือกในระดบับณัฑิตศึกษาต่าง ๆ ของคณะท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกลงไดเ้พื่อเป็น
การพฒันาและบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

       13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
รายวชิาเลือก  

       13.3 การบริหารจัดการ 
ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจดัให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและองคก์าร 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้น
ให้ผูเ้ข้าศึกษามีความรู้ มีทกัษะและมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อน าความรู้ไปปฏิบติังานจริงในองคก์ารของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ดัง
ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ท าอย่างมีหลกัวิชาการ ท าอย่างมีคุณภาพ ท าอย่าง
สม ่าเสมอ ท าดว้ยความยติุธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส 

1.2 ความส าคัญ 
เทคโนโลยสีารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

สังคมและการด ารงชีพในปัจจุบัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรในองค์การต้องพัฒนาตนเพื่อ
เสริมสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาองคก์ารต่อไป 
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1.3 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่าย ท่ีสามารถ
น าไปประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพระดบัสากล 

2) เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการศึกษาค้นควา้วิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์
วทิยาการอนัน ามาซ่ึงประโยชน์ของตนและสังคม 

3) เพื่อพฒันามหาบณัฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของประเทศ รวมทั้งมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ป รับป รุงหลัก สูตรให้ คงไว้ซ่ึ ง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล  

 

- พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 
  มาตรฐาน ACM/IEEE และมาตรฐาน 
  คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทางวชิาการ 
   และวชิาชีพ กบัองคก์ารภายนอกคณะทั้ง   
  ในและต่างประเทศ 
-  ติดตามประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร  
   ทุก 5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- มีความร่วมมือทางวิชาการและ
วชิาชีพกบัองคก์ารภายนอกคณะทั้ง
ในและต่างประเทศอย่างน้อย 3 
โครงการ 
- มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

-  ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เป ล่ี ยน แป ล งท าง เท คโน โลยี
สารสนเทศ 

- ส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตรจาก 
  ผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ส ารวจความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- มีรายงานการประเมินความพึ ง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- มีรายงานการประเมินความพึ ง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  

การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช.) 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

      1.3. การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 
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2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

นอกวนั – เวลาราชการ  (ภาคค ่า และ/หรือ เสาร์-อาทิตย)์ 
2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาตรีสาขาใดสาขาหน่ึงหรือเทียบเท่าท่ีส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง และมีความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) มีประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หรือ 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

3) มีคุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นกัศึกษาแรกเขา้มาจากหลากหลายสาขา/สาขาวชิา ส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจใน

เทคโนโลยสีารสนเทศไม่เพียงพอ  จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและท าความเขา้ใจกบัศาสตร์น้ี
มากข้ึน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อนกัศึกษาท่ีส่วนใหญ่เรียนควบคู่กบัการท างาน รวมทั้งพื้นฐานทางดา้น
ภาษาองักฤษอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากเอกสารและต าราการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จดัใหมี้ผูส้อนพิเศษ (Tutor) สอนเสริมบางรายวชิาควบคู่ขนานกบัการเรียนการสอนและเปิด

หลกัสูตรระยะสั้นดา้นภาษาองักฤษใหน้กัศึกษาเขา้ฝึกอบรม รวมทั้งมีการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์     
(e-Learning) ใหน้กัศึกษาศึกษาทบทวน 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนรับ 140 140 140 140 140 
ยอดรวม 140 280 280 280 280 
จ านวนจบ - 140 140 140 140 

            หมายเหตุ:  เปิดรับนกัศึกษาแยกเป็น 2 รอบ ทุกภาคการศึกษา 

2.6. งบประมาณตามแผน  
ค่าบ ารุงการศึกษา          16,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา                 32,000 บาท/คน/ปี 
ค่าลงทะเบียน                 1,800 บาท/หน่วยกิต                               32,400 บาท/คน/ปี 
ค่าเล่าเรียนรวม                                                                               64,400 บาท/คน/ปี 

             รวม                             64,400 บาท/คน/ปี 
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 2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)           

รายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา 16,800,000 17,920,000 17,920,000 17,920,000 17,920,000 

ค่าลงทะเบียน 17,010,000 18,144,000 18,144,000 18,144,000 18,144,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 33,810,000 36,064,000 36,064,000 36,064,000 36,064,000 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 8,874,200 9,317,910 9,783,806 10,272,996 10,786,646 

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน   7,357,500 7,830,000 7,830,000 7,830,000 7,830,000 

3.   ทุนการศึกษา 126,400 126,400 126,400 126,400 126,400 

  4.   รายจ่ายเขา้มหาวิทยาลยั 15,750,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,6800,000 

รวม (ก)   
    

32,108,100 34,074,310 34,540,206 35,029,396 35,543,046 

ข. งบลงทุน  00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

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

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

รวม (ก) + (ข) 33,108,100 35,074,310 35,540,206 36,029,396 36,543,046 

จ านวนนกัศึกษา  140 280 280 280 280 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 63,063 62,633 63,465 64,338 65,255 

หมายเหตุ  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  63,751 บาทต่อปี 
ทั้งน้ี อตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยู่กบัประกาศของมหาวิทยาลยั ในแต่ละปีการศึกษา 
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2.7. ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน หรือการเรียนเสริมทางส่ืออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์  

2.8. การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการเทียบโอนความรู้ 

ทกัษะ และประสบการณ์ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลกัสูตร 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลกัสูตร  

3.1.1. จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี   
           แผน ก 2 แผน ข 
ก. หมวดวชิาบงัคบั                   12                    12      หน่วยกิต 
ข. หมวดวชิาเลือก                        12              18       หน่วยกิต 
ค. วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ / การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ      12               6       หน่วยกิต 
              3.1.3. รายวชิา  

- รหัสวชิา 
             รหสัวชิาประกอบดว้ย  3  หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 

  INT หมายถึง กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
              ตวัเลข มีความหมาย ดงัน้ี 

 เลขหลกัร้อย   แสดงระดบัของวิชา 
 เลขหลกัสิบ    แสดงกลุ่มวิชา 
             เลขหลกัหน่วย    แสดงล าดบัท่ีของวิชา 
และหลกัสิบแสดงกลุ่มวิชา ดงัน้ี 

0 หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1-2   หมายถึง  หมวดวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3-4   หมายถึง  หมวดวิชาเทคโนโลยีซอฟตแ์วร์ 
5-6   หมายถึง  หมวดวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย 
7-8   หมายถึง  หมวดสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
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- รายวชิา 
ก. หมวดวชิาบังคับ     12 หน่วยกติ (เลือกเรียนจาก) 

INT 601 แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของการประกอบการ    3(3-0-9) 
  Enterprise Computing Platform 
INT 602 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ     3(3-0-9) 
  Design and Analysis of Algorithms 
INT 603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ      3(3-0-9) 
  Management Information Systems 
INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล       3(3-0-9) 
  Database Management Systems 
INT 605 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-9) 
  Systems Analysis and Design 
INT 606 เครือข่าย        3(3-0-9) 
  Networking 

ข. หมวดวชิาเลือก   
แผน ก 2      12            หน่วยกติ    
แผน ข     18        หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากวชิาในกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเปิด ดงัน้ี   

ข.1 กลุ่มเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
INT 619 สัมมนา        3(3-0-9) 
 Seminar 
INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต์       3(3-0-9) 
 Object-Oriented Technology 
INT 632  ปัญญาประดิษฐ์        3(3-0-9) 
   Artificial Intelligence 
INT 636  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์    3(3-0-9) 
    Human-Computer Interaction 
INT 640   เทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล      3(3-0-9) 
    XML Technology 
INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม       3(3-0-9) 
 Telecommunication Technology 
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INT 652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต       3(3-0-9) 
 Internet Engineering 
INT 653        เทคโนโลยโีมบาย       3(3-0-9) 
 Mobile Technology 
INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการประยกุต ์    3(3-0-9) 
                         Cloud Computing and Application 
INT 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1     3(3-0-9) 
 Selected Topic in Information Technology I       
INT 691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2    3(3-0-9) 
 Selected Topic in Information Technology II 
INT 692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3    3(3-0-9) 
 Selected Topic in Information Technology III 
INT 702*         ระเบียบวธีิการวจิยั       3(3-0-9) 
 Research Methodology 
*ส าหรับแผน ก 

ข.2 กลุ่มสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) 
INT 613   การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ     3(3-0-9) 
    Information Security Management 
INT 615   การจดัการคุณภาพสารสนเทศ      3(3-0-9) 
    Information Quality Management 
INT 630  เทคโนโลยฐีานขอ้มูล       3(3-0-9) 
   Database Technology 
INT 633  เทคโนโลยมีลัติมีเดีย       3(3-0-9) 
   Multimedia Technology 
INT 635  การคน้คืนสารสนเทศ       3(3-0-9) 
   Information Retrieval  
INT 637   การจดัการความรู้       3(3-0-9) 
    Knowledge Management 
INT 638   การท าเหมืองขอ้มูล       3(3-0-9) 
    Data Mining 
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ข.3   กลุ่มการบริหารระบบ (System Administration) 
INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ      3(3-0-9) 
 Decision Support Systems 
INT 611   การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-9) 
    Financial Strategies for Information Technology 
INT 612   การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-9) 
    Information Technology Project Management 
INT 616  การวางแผนทรัพยากรองคก์ร      3(3-0-9) 
  Enterprise Resource Planning 
INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-9) 
 Information Technology Adoption 
INT 639   มาตรวดัระบบสารสนเทศ      3(3-0-9) 
    Information System Metrics 
INT 641   การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-9) 
    Information Technology Control and Audits 
INT 650   ความมัน่คงของเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-9) 
 Information Technology Security 
หรือวชิาเลือกอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ค. วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

  INT 670 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและการจดัการฐานขอ้มูล 
Database Programming and Administration Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 671 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Management Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 672 สัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล 
Data Warehouse Builder Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 673 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับส านกังาน 
Office Networking Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 674 สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ 
Enterprise Networking Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 675 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวา 
Java Programming Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 676 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซด์  
Java-Server Side Programming Workshop   

3(2-2-9) 
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  INT 677              สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้บ ริการด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ                     
Information Technology Service Standard Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 678 สัมมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์  
Cloud Computing Workshop 

3(2-2-9) 

  INT 698 สัมมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
Information Technology Workshop I 

3(2-2-9) 

  INT 699 สัมมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Information Technology Workshop II 

3(2-2-9) 

  INT 700 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

12(0-24-48) 

  INT 701* การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
Special Project Study 

6(0-12-24) 

    *หรือวชิาสัมมนาเชิงปฏิบติัการอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 
          3.1.4.1 แผนการเรียนการสอน แผน ก 2 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง) 
INT XXX วชิาบงัคบั (1) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาบงัคบั (2) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาเลือก (1) 3 (3 0  9) 

รวม 9 (9 0 27) 
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที ่ 2 หน่วยกติ  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

INT XXX วชิาบงัคบั (3) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาบงัคบั (4) 3 (3 0  9) 
INT 702   ระเบียบวธีิการวจิยั 3 (3 0  9) 
 รวม 9 (9 0 27) 
                                ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1           หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT XXX วชิาเลือก (2) 3 (3 0  9) 
INT XXX          วชิาเลือก (3) 3      (3        0  9) 
INT 700 วทิยานิพนธ์ 3      (0 6 12) 

รวม 9 (6 6 30) 
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ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่    2   หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT 700 วทิยานิพนธ์ 9 (0 18  36) 
รวม 9 (0 18  36) 

       3.1.4.2 แผนการเรียนการสอน แผน ข 
ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT XXX วชิาบงัคบั (1) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาบงัคบั (2) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาเลือก (1) 3 (3 0  9) 

รวม 9 (9 0  27) 
ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT XXX วชิาบงัคบั (3) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาบงัคบั (4) 3 (3 0  9) 
INT XXX วชิาเลือก (2) 3 (3 0  9) 

รวม 9 (9 0 27) 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT XXX วชิาเลือก (3) 3 (3 0 9) 
INT XXX วชิาเลือก (4) 3 (3 0 9) 
INT 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง* 3 (0 6 12) 

รวม 9 (6 6 30) 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่  2    หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

INT XXX วชิาเลือก (5) 3 (3 0 9) 
INT XXX วชิาเลือก (6) 3 (3 0 9) 
INT 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง* 3 (0 6 12) 

รวม 9 (6 6 30) 
*หรือวชิาสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา  
                  ค  าอธิบายรายวชิาแสดงในภาคผนวก ก. 
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3.2. ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

ล า
ดบั 

ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน 

2557 2558 2559 2560 

1 นายนิพนธ์ เจริญกิจการ 
 

Ph.D. 
(Information Systems) 

University of Toronto, Ontario, 
Canada (1996) 

รศ. 6 6 6 6 

  M.Sc.  
(Engineering Management) 

California State University, 
Northridge, U.S.A. (1990) 

     

  B.Sc.   
(Computer Engineering) 

King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang (1986) 

     

2 นายบวร  ปภสัราทร 
 

D.Eng.  
(Electrical Engineering) 

Chulalongkorn University 
(1989) 

รศ. 
 

6 6 6 6 

  M.Eng.  
(Electronic Engineering) 

Chulalongkorn University (1983)      

  B.Eng.  
(Electronic Engineering) 

King Mongkut's Institute of 
Technology Thonburi (1978) 

     

3 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  
 

Ph.D. (Computer Science) University of Sheffield, U.K. 
(1994) 

รศ. 6 6 6 6 

  M.Sc. (Data Engineering) Keele University, U.K. (1991)      
  B.Sc. (Statistics) Chulalongkorn University (1984)      
4  นางสาววิทิดา จงศุภชยัสิทธ์ิ Ph.D.  

(Information Technology) 
King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi (2008) 

- 6 6 6 6 

  M.Sc.  
(Computing Science) 

University of Newcastle upon 
Tyne, U.K.(1997) 

     

  M.A. (Media Technology 
for TEFL) 

University of Newcastle upon 
Tyne, U.K. (1996) 

     

  M.A. (Applied Linguistic: 
English for Science and 

Technology)       

King Mongkut’s Institute of 
Technology Thonburi 
(1992) 

     

  B.Sc. (Biotechnology) Mahidol University (1990)      
5 นายโอฬาร  โรจนพรพนัธ์ุ 

 
Ph.D.  

(Electrical Engineering) 
University of New South Wales, 
Sydney, Australia (2007) 

- 6 6 6 6 

  B.Eng.  
(Computer Engineering) 

University of New South Wales, 
Sydney, Australia (1998) 

     

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวชิาการของอาจารยใ์นภาคผนวก ค. 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า  

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง 
วชิาการ 

ภาระงานสอน 

2557 2558 2559 2560 

1 นายกิตติชยั ลวนัยานนท ์
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University  of Wales 
College of Cardiff (1996) 

รศ. 6 6 6 6 

2 นายกิตติพนัธุ์  พวัพลเทพ วท.ม. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6 6 

3 นายเกรียงไกร  ปอแกว้ 
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign (2000) 

ผศ. 6 6 6 6 

4 นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Alabama 
(2001) 

ผศ. 6 6 6 6 

5 นายบณัฑิต  วรรธนาภา 
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชีย  (2547) 

ผศ. 
(IT) 

6 6 6 6 

6 นายประเสริฐ  คนัธมานนท ์
 

Ph.D. 
(Computer Engineering) 

 University of New South 
Wales (1998) 

ผศ. 6 6 6 6 

7 นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรนนัต ์
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2542) 

- 6 6 6 6 

8 นายวชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
 

Ph.D. 
(Information Science) 

Japan Advanced Institute 
of Science and Tech.(2004) 

ผศ. 6 6 6 6 

9 นายสนิท  ศิริสวสัด์ิวฒันา 
 

M.Sc. (Finance) 
 

B.Eng. (Electrical Eng.) 

University of Texas at San 
Antonio (1997) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 6 6 6 6 

10 นายวิชยั เอ่ียมสินวฒันา Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Leeds, 
United Kingdom (2011) 

- 6 6 6 6 

11 นางสาวสุรีย ์ ฟนิูลกุล 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2551) 

ผศ. 6 6 6 6 

12 นายอนุชาติ ทศันวิบูลย ์ Ph.D. 
(Electrical and Computer 

Engineering) 

University of Waterloo 
(2012) 

- 6 6 6 6 
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นางสาวอุมาพร  สุภสิทธิเมธี 
 

ปร.ด. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2551) 

- 6 6 6 6 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ   
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง 

วชิาการ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน 

1 นายกวา้น สีตะธนี Ph.D. 
(Engineering Management) 

University of Missouri-
Rolla (1995) 

- ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

2 นายบรรจง  หะรังษี 
 

Ph.D. 
(Computer Sci. Engineering) 

University of  New  South 
Wales (1999) 

- ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่มี 
4.2. ช่วงเวลา       ไม่มี 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน    ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย   
   แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินการ
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยกุต์ความรู้ พฒันาทกัษะ ตลอดการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา 
การคน้ควา้และการพฒันางานจริงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  
วิทยานิพนธ์/โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามา

ประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์/โครงงาน ประโยชน์ท่ีจะได้รับและมีขอบเขตของงานท่ีสามารถท าเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท าโครงงานและการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาการปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้ และสามารถเขียนแผน
โครงงานและงานวิจยัเพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3. ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

5.4. จ านวนหน่วยกติ 
6, 12 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
นักศึกษาท่ีลงรายวิชาบังคับครบและมีความประสงค์จะท าโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียน

แบบฟอร์มเสนอหัวขอ้โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยแจง้ภายในสัปดาห์แรก
ของการเปิดภาคการศึกษา 

5.6. กระบวนการประเมินผล  
แผน ก 2 มีการสอบหัวขอ้วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้ งน้ีจะมีการคณะกรรมการสอบหัวขอ้

วิทยานิพนธ์ 3 ท่านเป็นผูพ้ิจารณา จากนั้นนักศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาตอ้งไดรั้บการตอบรับผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ซ่ึงไม่ใช่รูปเล่มท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  ทั้ งน้ีมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก 1 ท่านและคณะกรรมการภายใน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  

แผน ข มีรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา กระทัง่เสร็จส้ินการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 1. มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 

2. เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 
มีความรับผดิชอบ และมีวนิยั 1. มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาทความเป็นผูน้ า

และผูต้าม เพื่อใหน้กัศึกษาปรับบทบาทได ้  
2. ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  
3. สร้างวนิยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาสังคม ใหเ้ขา้ใจถึง 
ผลกระทบต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา  

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น อยา่ง

รอบรู้ ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุป
ท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นใชก้ารวนิิจฉยั
ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
              2.1.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั เช่น การเขา้ชั้นเรียนให้
ตรงเวลา และการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท า 
      ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
4) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

 2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

และการร่วมกิจกรรม 
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2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3) ความสุจริตใจในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2. ความรู้  
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทฤษฎีท่ีส าคญั
และน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ 

2) มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวิจยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัแนวหนา้ 
3) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัใน

ปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) สามารถปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
2.2.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน 
สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

2) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

3) จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3. ทกัษะทางปัญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กบัองคค์วามรู้
เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั การวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือการปฏิบติัการทาง
คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการ
วิจยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน

ชั้นเรียนและการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
2) สังเกตพฤติกรรม 

2.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
3) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นเพื่อจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา 
4) แสดงออกความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

2.4.2. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
2) การใชก้รณีศึกษา 
3) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
4) ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็น 
3) สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิง
ตีพิมพท์างวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 



20 

 2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
3) การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอ 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 คุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวชิาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น อยา่ง 
      รอบรู้ ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุป 
      ท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  
2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นใชก้ารวนิิจฉยั

ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน  
     สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนทฤษฎีท่ี  
     ส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
2)  มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวจิยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัแนวหนา้ 
3)  มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยัใน 
     ปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) สามารถปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมี  
     ผลกระทบต่อสาขาวชิา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
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ทกัษะทางปัญญา 
1)  ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางเทคโนโลย ี
      สารสนเทศ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
2)  สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช ้
     ผลงานวจิยั ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กบัองคค์วามรู้ 
     เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 
3)  สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่ง 
     สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั การวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือการปฏิบติัการทาง

คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการ
วจิยัและใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
2)  สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ 
     ปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 
3)  มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้ 
      และปัญหาต่าง ๆ  
4) แสดงออกความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา 
    และเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการและ 
    ชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพ ์
    ทางวชิาการ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 



3.แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั  o ความรับผดิชอบรอง   

รายวชิา 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT 601 แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของการ

ประกอบการ 
○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 602 การออกแบบและวเิคราะห์ 
             ขั้นตอนวธีิ 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

INT 603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

INT 605 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
INT 606 เครือข่าย ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับ  
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT 613 การบริหารความมัน่คงของ

สารสนเทศ 
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 615 การจดัการคุณภาพสารสนเทศ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
INT 616 การวางแผนทรัพยากรองคก์ร ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

INT 619 สัมมนา ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 
INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

INT 631 เทคโนโลยเีชิงอ็อบเจกต ์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
INT 632 ปัญญาประดิษฐ์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
INT 635 การคน้คืนสารสนเทศ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 636 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์ 
              กบัมนุษย ์

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

INT 637 การจดัการความรู้ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซ์เอ็มแอล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 641 การควบคุมและตรวจสอบ 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลย ี
             สารสนเทศ 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
INT652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT653 เทคโนโลยโีมบาย ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละ  
                 การประยกุต ์

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

INT670  สัมมนาเชิงปฏิบติัการเขียน  
              โปรแกรม และการจดัการฐานขอ้มูล 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT671  สัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการ

ฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ 
○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT672  สัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงั 
               ขอ้มูล 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT673  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย 
               ส าหรับส านกังาน 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT674  สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย 
              ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT675 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน 
             โปรแกรมจาวา 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT676 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน 
             โปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซต์ 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT677 สัมมนาเชิงปฏิบติัการ มาตรฐานการ 
              ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี 
              สารสนเทศ 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 



26 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT678  สัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
               คอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT698 สัมมนาเชิงปฏิบติัการทาง  
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT699 สัมมนาเชิงปฏิบติัการทาง  
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT700 วทิยานิพนธ์ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

INT701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 

INT702 ระเบียบวธีิการวจิยั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

(ภาคผนวก ช.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและ/หรือการวดัผลการสอบ  
3) มีการสัมภาษณ์นกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒินอกหลกัสูตร 

2.2. การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) ภาวการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
2) การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานในสถาน 

ประกอบการนั้น ๆ  
3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ
ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี  
        (1)  แต่ละรายวชิาบงัคบัตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 2.5 จากระบบ 4 
        (2)  สอบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษเทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของ 
        มหาวทิยาลยั คณะ และหลกัสูตรท่ีสอน 
2) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิยัอยา่ง 
        ต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม 
        ทางวชิาการและ/หรือวิชาชีพในองคก์รต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ  

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
2) การจดัอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าการจดัการเรียนการสอน 
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2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อการสอนและการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การ
ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร  
 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เพื่อวางแผนการจดัการ

เรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั
โดยอาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆในสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1.2 ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัทุก ๆ 5 ปี 

1.1 หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.2 จ านวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจ า 
ประวติัอาจารยด์า้นคุณวฒิุประสบการณ์ 
และการพฒันาอบรมของอาจารย ์

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวชิาการท่ีทนัสมยั 

 

2.1 จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั และมีแนวทางการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยั 

2.2 จดัใหมี้นกัพฒันาการเรียนรู้ เพ่ือช่วย
กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

2.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพมาตรฐาน 

 

3.1 ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีคุณวฒิุไม่ต ่า
กวา่ปริญญาเอกหรือเป็นผูมี้ต าแหน่งทาง
วิชาการหรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น   

3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ า
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์ 

3.3 ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ 

3. การประเมินผลโดยคณะกรรมการ
หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยอาจารยภ์ายใน
คณะทุกปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลกัสูตร

อยา่งสม ่าเสมอ 
4.1 มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรม 

การผูท้รงคุณวฒิุภายในทกุปี และ
ภายนอกอยา่งนอ้ยทกุ 5 ปี 

4.2 จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา 
อาจารย ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั 
งบประมาณ ความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
ผลงานทางวชิาการทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
เป็นขอ้มูลในการประเมินของคณะ
กรรมการฯ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร
และการเรียนการสอนโดยผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

4.1 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ทกุ ๆ 5 ปี 

4.2 ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ 
การศึกษาทกุปี 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

  คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือหนงัสือและต ารา ส่ือการ
เรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
ล าดับ ช่ืออุปกรณ์ บริหารจัดการ 

งานส านักงาน 
บริหารจัดการด้าน
การเรียนการสอน 

หน่วยนับ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โสตทศันูปกรณ์ และอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 31 285 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 24 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพ ์แบบเลเซอร์ 17 6 เคร่ือง 
4 ชุดเคร่ืองเสียง - 16 เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 8 17 เคร่ือง 
6 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) - 23 เคร่ือง 
7 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั 1 - เคร่ือง 
8 เคร่ือง Scanner 9 3 เคร่ือง 
9 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 
10 กลอ้งดิจิทลั 16 - เคร่ือง 
11 กลอ้งวดีิโอ 4 - เคร่ือง 
12 Lecture Chairs (ในหอ้งเรียน) - 603 ตวั 
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ระบบป้องกนัความมั่นคงปลอดภัย 
13 ระบบ CCTV 1 - ระบบ 
14 กลอ้งวงจรปิด 54 - ตวั 
15 ประตูอตัโนมติั (Access Control) 45 - ตวั 

ระบบและอุปกรณ์ บริหารจัดการแม่ข่าย และเครือข่าย 
16 Server & Mainframe (Hardware) 

Mainframe Computer IBM z10 BC 
IBM DS6800 Storage System Expansion 
IBM Tape Library 
IBM Blade Server HS21 
IBM Blade Server HS22 

  
1 
1 
1 
7 
5 

 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

 HP MSA P2000G3 
HP MSA P2000fc 
NAS Buffalo LSGVL 12 TB 
NAS Buffalo LSGVL 8 TB 

 1 
2 
1 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

17 Server & Mainframe (Software) 
Mainframe: z/VM Version 6.1 
Mainframe: z/OS Release 11  

  
1 
1 

 
ระบบ 
ระบบ 

18 Network 
Network Switch 
Router 
Wireless LAN Controller (WLAN) 
Access Point 

  
68 
10 
9 

18 

 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 

ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริหาร 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์Print Control - 1 ระบบ 
21 ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 1 - ระบบ 
22 ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) - 1 ระบบ 
23 ระบบการประชุม (Conference) - 1 ระบบ 
24 ระบบลงเวลาเขา้เรียน - 1 ระบบ 
25 ชุดวเิคราะห์ Voice Over IP (VOIP Analyzer) - 1 ระบบ 
26 ระบบจดัเก็บขอ้มูล - 1 ระบบ 
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จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่าง ปท. รวม 
1 หนงัสือ (เล่ม) 

หนงัสือ (อิเลก็ทรอนิกส์) 
เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 
McGraw-Hill eBook Library ประกอบดว้ย 
- หมวด Computing 
- หมวด Consumer Computing 
- หมวด Schaum’s Course Outlines 

757 3,926 
 

236 
91 
168 

4,683 
 

495 

2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอ่ืน ๆ 822 146 968 
3 วทิยานิพนธ์ /โครงงาน (e-

Project) 
วทิยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองระดบั
บณัฑิตศึกษา 

 830     830 

4 ซีดีรอมการศึกษา นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามรายวิชาภายใน
หอ้งสมุดไดด้ว้ยตนเอง โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
จ านวน 3 เคร่ือง 

   

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
   ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละ

นกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา
จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ E-book  ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอน
บางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจดัซ้ือหนังสือดว้ย ในส่วน
ของคณะจะมีห้องสมุดเฉพาะ เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนๆ เพื่อ
ใชป้ระกอบการเรียนรู้   เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจกตเ์ตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด ์ 

2.4. การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
   เจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเขา้หอสมุดกลาง และท าหน้าท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ต  ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้
ส่ือของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารย ์โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.จดัใหมี้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการอยา่ง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
1.1  จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการท่ีมีเคร่ืองมือ

ท่ีทนัสมยัในระดบัสากล เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั สร้างความ
พร้อมในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

1.2  จดัใหมี้หอ้งมลัติมีเดีย ท่ีมีความพร้อม
ใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียนรู้ 

 
 

1.1 จ านวนนกัศึกษาลงเรียนในวชิา
เรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์
ต่าง ๆ 

1.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบติัการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. จดัใหมี้ระบบเครือข่าย แม่ข่าย 
อุปกรณ์การทดลอง และทรัพยากร 

2.1 จดัใหมี้เครือข่ายและหอ้งปฏิบติัการ
ทดลองเปิด ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนท่ีท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง 
หาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง ดว้ย
จ านวนและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 

2.2 . จดัใหมี้เคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบ
แม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือขา่ย 
เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการการ
บริหารระบบ 

2.1 รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา ชัว่โมงการ
ใชง้านหอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหวั
นกัศึกษา 

2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบติัการ 

3. ส่ือและช่องทางการเรียนรู้ท่ี
เพียบพร้อม เพ่ือสนบัสนุนทั้งการศึกษา
ในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และเพื่อ
การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเพียงพอมี
ประสิทธิภาพ  

 

3. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือ
ต ารา และส่ือดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้ ทั้ง
หอ้งสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

 

3.1 ขอ้มลูจ านวนหนงัสือต ารา และส่ือ
ดิจิทลัท่ีมีใหบ้ริการ และสถิติการใช้
งานหนงัสือต าราและส่ือดิจิทลั  

3.2  ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนรู้ ประเมินผลและให้

ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

     3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมีวฒิุการศึกษาขั้นต ่า

ระดบัปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมติั และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษ
ต่อไป 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนตอ้งมีวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร และสามารถบริการอาจารย์ให้ใช้ส่ือการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง

สะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวิชาท่ีมี
การฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นกัศึกษา และอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) หรือนดัหมาย
ตามตอ้งการเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้นอกจากน้ีควรมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าใน
การจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 

    5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี ว่าด้วย  วินัยนัก ศึกษา  

(ภาคผนวก ฉ.) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1) ตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความช านาญท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งความเป็นผูน้ า มีกระบวนการคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการพฒันาตนเองและ
องคก์ร และสามารถท างานเป็นทีม 

2) ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได ้สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ และมีทกัษะดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยั  

3) ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปี 1   ปี 2   ปี 3 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

  X    X    X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน 

    คุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 
  X    X    X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3  
    และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

  X X    X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  ปี 1   ปี 2   ปี 3 
4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ   
   ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั       
   หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั 
    ส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน  
    มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 
    การศึกษา 

X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมิน 
    ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียน   
    การสอน 

X X X 

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่ง 
    นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/ 
      หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร  
      เฉล่ียมากกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่ 3.5 จาก 
      คะแนนเตม็ 5.0 

  X 

 

หมวดที ่8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหค้ าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยทุธ์ใน    
 การเรียนรู้ 

2)  การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
3)  ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา (ถา้มี) 
2) การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ์ี่เล้ียง 
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2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
            การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม ่
2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7. ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 1 คน (ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ และรายงานจาก  
     มคอ.7 
2) วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 

เอกสารแนบ 
     ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวชิา 
     ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

ภาคผนวก ค. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ง. ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
ภาคผนวก จ. เอกสารความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
ภาคผนวก ฉ. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย วนิยันกัศึกษา 
ภาคผนวก ช. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา  
INT 601  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของการประกอบการ     3(3-0-9) 
        Enterprise Computing Platform     
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์รและการประยกุตใ์ชง้าน 
Overview of computer architecture, fundamental of computing, computer system and components, 
server visualization, cloud services, overview of enterprise architecture and applications  
     
INT 602     การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ       3(3-0-9) 
 Design and Analysis of Algorithms 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวธีิเบ้ืองตน้ การท าซ ้ า แนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวธีิ ลิงคลี์ส 
สแต็กและงานท่ีเก่ียวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การ
จดัล าดบัคิวฮีปและไบโนเมียลคิว การจดัเรียง ขั้นตอนวธีิของกราฟ และเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวธีิ 
Introduction to analysis and design of algorithms, recursion, fundamental concepts of algorithm 
analysis, linked list, stack and their applications, queue and trees, binary search trees and AVL trees, B-
trees and hashing, priority queues, heaps and binomial queues, sorting, graph algorithms, and algorithm 
design techniques 
 
INT 603     ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ      3(3-0-9) 

 Management Information Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

การจดัการองค์กรดิจิทลั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจดัการ
และกลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การ
จดัการกระบวนการท างาน การว่าจา้งคนภายนอกมาท างาน ความเขา้ใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและ
การจดัการการเปล่ียนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการศูนยข์อ้มูล 
Managing the digital firm, introduction to information age, information systems in the enterprise, 
organization, management and strategy, ethics and social issues, redesign the organization with 
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information system, managing operation, outsourcing, understanding the business value of systems and 
managing change, information technology economics, and data center management. 
 
INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล        3(3-0-9) 
 Database Management Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบจดัการฐานขอ้มูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพนัธ์ พีชคณิตเชิงสัมพนัธ์ 
ภาษาการสืบค้นเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บข้อมูลและดัชนี การประมวลผลรายการ การ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การท าบรรทดัฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การปรับฐานขอ้มูล และความ
มัน่คงของฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงกระจาย และการรวมขอ้มูล 
Introduction to database management system, entity-relationship model, relational model, relational 
algebra, structured query language (SQL), storage and index, query processing, transaction processing, 
relational database design, normalization, database tuning and security, distributed database 
management system, and integration 
 
INT 605  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ      3(3-0-9) 
 Systems Analysis and Design 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบ
สารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวเิคราะห์ความตอ้งการ โมเดลและการวิเคราะห์
ขอ้มูล การศึกษาความเป็นไปได ้การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบการ
น าเข้าข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การน าระบบสารสนเทศไปใช้ การ
บ ารุงรักษาและการน าเสนองาน 
Introduction to systems analysis and design, information system building block, information system 
development, project management, system analysis, requirement analysis, data modeling and analysis, 
process modeling, feasibility analysis, system design, database design concept, input and output design, 
user interface design, system implementation and maintenance, and presentation 
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INT 606 เครือข่าย           3(3-0-9)  
 Networking 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการส่ือสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถ่ิน เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกวา้ง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
เครือข่าย ความมัน่คงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการน าเสนองาน 
Introduction to networking, data communication industry, network application layer, internetworking, 
local area network, backbone network, wide area network, wireless network, network design, network 
security and management, telecommunication and presentation 
 
INT 610  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ        3(3-0-9) 
 Decision Support Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT603 Management Information Systems หรือ  
                   ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร     
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ กระบวนการการตดัสินใจของมนุษย ์แนะน าการ
สร้างโมเดลและการวิเคราะห์การตดัสินใจ แนะน าการท าประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การ
โมเดลและการแกปั้ญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การ
โมเดลเครือข่าย การโปรแกรมเชิงเส้นท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลาย
วตัถุประสงค์ การโปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การ
วเิคราะห์อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย การจ าลอง และตวัอยา่งของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
Introduction to decision support systems, human decision-making processes, introduction to modeling 
and decision analysis, introduction to optimization and linear programming, modeling and solving 
linear programming problems, sensitivity analysis and the simplex method, network modeling, integer 
linear programming, goal programming and multiple objective optimization, nonlinear programming, 
regression analysis, discrimination analysis, time series analysis, queuing theory, simulation, and 
examples of decision support systems 
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INT 611    การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-9) 
                  Financial Strategies for Information Technology 
                 วชิาบงัคบัก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ  
       ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินสมรรถภาพเชิงการเงินขององคก์ร  การบริหารสภาพคล่องและการ
วางเป้าหมายทางธุรกิจ การจดัการสินทรัพยห์มุนเวยีน การจดัท างบลงทุน การบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เคร่ืองมือการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยวธีิมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์  
Financial statement analysis, financial performance appraisal, liquidity management and business goal, 
working capital management, capital budgeting, foreign exchange and interest rate risk management, 
strategic planning, investment analysis tools for information technology project using  Economic 
Value-added Analysis (EVA)  
 
INT 612  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-9) 
 Information Technology Project Management 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT603 Management Information Systems หรือ  
                                 ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร     
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารตน้ทุน
และการประหยดัพลงังาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดต่อส่ือสาร
ของ การบริหารความเส่ียง การบริหารการจดัหาโครงการ ขั้นตอนการและบริหารโครงการ การเร่ิมตน้
และการวางแผน การด าเนินการ การควบคุมและการปิดโครงการ และการน าเสนอสารสนเทศของ
โครงการ 
Project management, integration management, scope management, time management, cost 
management and energy saving, quality management, human resource management, communication 
management, risk management, procurement management, project management and processes, 
initiating and planning, executing, controlling and closing, and information project presentation 
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INT 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ      3(3-0-9) 
 Information Security Management 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความมัน่คงของสารสนเทศ พื้นฐานความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ ความมัน่คงของ
ระบบเชิงกระจายและเครือข่ายใยแมงมุม คริปโตกราฟิกส์พื้นฐาน ขั้นตอนวิธีซีสเต็มเมตริก ขั้นตอน
วิธีคีล์สาธารณะ การซ่อนเร้นขอ้มูล ลายน ้ า ความมัน่คงของเครือข่าย ความมัน่คงของฐานขอ้มูล ความ
มัน่คงเชิงอ็อบเจกต ์การจดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ ระเบียบและจริยธรรม แนวโนม้ความมัน่คง
ของสารสนเทศและระบบงาน 
Introduction to information security, fundamentals of computer security, distributed systems security, 
world-wide-web security, classical cryptography, symmetric algorithm, public key algorithm, 
Information hiding, watermarking, network security, database security, object-oriented security, 
computer security management, legal and ethical issues in computer security, future trends of 
information security and its applications 
 
INT 615 การจดัการคุณภาพสารสนเทศ       3(3-0-9) 
 Information Quality Management 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
แนวคิดดา้นคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองคก์รการวดั การวเิคราะห์  
และการปรับปรุงคุณภาพขอ้มูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยทุธการจดัการ 
Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems 
measurement, analysis, and improvement of information quality. Information quality in management 
policies and strategies. 
 
INT616 การวางแผนทรัพยากรองคก์ร       3(3-0-9) 
 Enterprise Resource Planning 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การบูรณาการระบบและสถาปัตยกรรมองคก์ร วงจรชีวิตการพฒันาระบบกลยุทธ์การใช้งานซอฟต์แวร์
และการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายระบบการจดัการโครงการ ภาพรวมระบบเอสเอพี การขาย การตลาดและซีอาร์
เอม็ การจดัการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน การบญัชีและการเงิน การจดัการทรัพยากรบุคคล  
System integration and enterprise system architecture, system development life cycle, implementation 
strategies and vendor selection, project management, SAP overview, sales, marketing and CRM, 
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production and supply chain management, accounting and finance system, human resource 
management 
 
INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-9) 
 Information Technology Adoption 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การยอมรับเทคโนโลย ีโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ีทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีการยอมรับสารสนเทศ การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล 
Technology adoption, technology acceptance model, theory of reasoned action, theory of planned 
behaviour, unified theory of acceptance and use of technology, information adoption, collecting data, 
data analysis 
 
INT 619 สัมมนา         3(3-0-9) 
 Seminar 
การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัปริญญาโท 
Presentation and discussion on current interesting topics in information technology at the master’s 
degree level. 
 
INT 630  เทคโนโลยฐีานขอ้มูล          3(3-0-9) 
 Database Technology 

วชิาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ 
                         ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงอ็อบเจกต ์แบบจ าลองฐานขอ้มูลอ็อบ
เจกตรี์เลชนั ลกัษณะส าคญัของภาษาสอบถาม เอส คิว แอล สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูลโอแล็บ  
การท าเหมืองขอ้มูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การคน้คืนสารสนเทศ เคร่ืองมือส าหรับการสืบคน้
ขอ้มูล ฐานขอ้มูลและการคน้คืนขอ้มูลมลัติมีเดีย 
Conceptual database design, object-oriented database model, object-relational database model, new 
features in SQL, database architectures, data warehousing, online analytical processing OLAP, and data 
mining, Geographical Information System (GIS) and spatial databases, information retrieval, search 
engines, multimedia databases and retrieval 
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INT 631  เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์       3(3-0-9) 
 Object-Oriented Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT605 Systems Analysis and Design หรือ 

      ตามความเห็นชอบของคณาจารย ์ประจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการทางซอฟต์แวร์ 
แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ ออ็บเจกตแ์ละส่วนประกอบ ยเูอม็แอล โมเดลยสูเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม 
ความต้องการเชิงอ็อบเจกต์ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ออกแบบแผนภูมิและ
กรณีศึกษา 
Introduction to object oriented technology, software engineering, software process, object-oriented 
concepts, object and component, Unified Modeling Language (UML), use-case model, class model, 
behavior model, object-oriented requirement, object-oriented analysis and design principle, pattern and 
case study 
 
INT 632  ปัญญาประดิษฐ ์        3(3-0-9) 
 Artificial Intelligence 

วชิาบงัคบัก่อน: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ  
        ตามความเห็นชอบของคณาจารย ์ประจ าหลกัสูตร 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ ชนิดของหุ่นยนต ์เทคนิคการคน้หาแบบไบลด์ การคน้หาแบบฮิวริสติก แอนด์/
ออร์ กราฟ การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ์ อลัฟา-เบตา คทัออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ เฟริ
สออร์เดอร์ลอจิก การใช้เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบยเ์ซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง 
วิธีการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติก
อลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผูเ้ช่ียวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ ์
Introduction to artificial intelligence, types of intelligent agents, blind searches, informed/heuristic 
searches, AND/OR graph, game playing, alpha-beta cutoff, propositional logic and its application, first 
order logic and its application reasoning with uncertainty and Bayesian Network, truth maintenance 
system, certainty factor method, dempster and Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic 
algorithms, neural network, expert system, future and impact of artificial intelligence 
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INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย         3(3-0-9) 
Multimedia Technology  
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

หลกัการของมลัติมีเดีย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง  ภาพเคล่ือนไหวและวีดีทศัน์ การดิจิไทเซชันและการ
ประมวลผลของส่ือ การรวมส่ือต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัและการโตต้อบโดยใช้ภาษาเอ็กเอ็มแอล การกระจาย
และน าเสนอ มลัติมีเดียบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยกีารสตรีมมิง และภาพเคล่ือนไหวบนเวบ็  
Multimedia principle, text, graphics, audio, animation and video, media digitization and progressing, 
media combination and interaction using XML, multimedia distribution and presentation over networks 
and the internet, streaming technology, and web animation 
 
INT 635  การคน้คืนสารสนเทศ         3-(3-0-9) 
 Information Retrieval 

วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การคน้คืนขอ้ความ ธรรมชาติของสารสนเทศ ตวัแทนและโครงสร้างของสารสนเทศ  ความแตกต่าง
ระหว่างการคน้คืนจากขอ้ความท่ีมีขอ้จ ากดั และแบบไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการใช้ค  า องค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบการคน้คืนสารสนเทศ ความยุ่งยากในการคน้หาขอ้ความท่ีไม่มีขอ้จ ากดัดา้นการใชค้  า ปัญหา
อนัเกิดจากค าท่ีมีรูปเหมือนกันแต่มีความหมายแตกต่างกัน (Polysemy) ปัญหาอันเกิดจากค าท่ีมีรูป
แตกต่างแต่มีความหมายใช้แทนหรืออธิบายกันได้ และปัญหาอนัเกิดจากค าท่ีมีความสัมพนัธ์กันใน
รูปแบบต่าง ๆ การสอบถามฐานขอ้ความ การประเมินผลการคน้คืนโดยเปรียบเทียบกบัค าถามท่ีใช ้การ
วดัผลความส าเร็จของการคน้คืน วิธีคน้คืนขอ้ความ การใช้ดชันีแบบง่าย การจบัคู่ค  าแบบง่าย การใช้ เค
เอ็มพี อลักอริทึม การจบัคู่แบบประมาณการ การใช้แพต็ทรี การวิเคราะห์แบบกลุ่ม การใชเ้วค็เตอร์สเปซ 
ดชันีแบบมีความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียมและเคร่ืองมือเพื่อการ
คน้คืนขอ้ความ การใชพ้จนานุกรมและอภิธานช่วยในการคน้คืนขอ้ความ 
Text retrieval, the nature of information, representation and structure of information, the difference 
between restricted and unrestricted (or full-text) text retrieval, basic components of an information 
retrieval system, difficulty of full-text searching, problems of polysymy, synonym, hypernym 
(superordinates), hyponym (subordinates), querying a textbase, evaluations including subjective and 
objective measures, major text retrieval approaches such as simple index-based searching, naïve string 
matching, KMP algorithms, approximate matching, PAT trees, cluster analysis, vector space, latent 
semantic indexing, natural language processing, neural network and text-retrieval machine, and the use 
of dictionary and thesaurus for text retrieval 
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INT 636  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์     3(3-0-9) 
Human-Computer Interaction 
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิสัมพนัธ์ การออกแบบโดยมีผูใ้ชง้านเป็นศูนยก์ลาง 
(การออกแบบโดยค านึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั) ประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน การใชง้านได ้กระบวนการการ
ออกแบบ การท าความเขา้ใจผูใ้ช้งานและความตอ้งการ อินเทอร์เฟสประเภทต่าง ๆ หลกัการออกแบบ 
การทดสอบการใชง้านได ้
Human-computer interaction, interactive systems, user-centred design, user experience, usability, 
design process, understanding users and requirements, types of interfaces, design principles, usability 
testing 
 
INT 637  การจดัการความรู้         3(3-0-9) 
 Knowledge Management 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้ การจดัการความรู้ การแบ่งปันความรู้ ความรู้ในบริบทขององค์กร การเคล่ือนไหลของความรู้ 
กระบวนการการจดัการความรู้ กลยุทธการจดัการความรู้ การเลือกวิธีการจดัการความรู้ และวิธีการ
จดัการความรู้ 
Knowledge, knowledge management, knowledge sharing, knowledge in organizational context, 
knowledge flow, knowledge management process, knowledge management strategy, selecting 
knowledge management approaches, and knowledge management approaches 
 
INT 638     การท าเหมืองขอ้มูล        3(3-0-9) 
               Data Mining 
             วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
บทน าการท าเหมืองขอ้มูล การประมวลผลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์และการท าความรู้จกั
ขอ้มูล วิธีทางสถิติท่ีใชใ้นการคาดคะเนและการท านาย ขั้นตอนวิธีการเทียบเคียงกบัขอ้มูลเพื่อนบา้น ดิซิ
ชันทรี เครือข่ายใยประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธีล าดับชั้ นและวิธีเคมีน เครือข่ายโคโฮเนน กฎ
ความสัมพนัธ์ เทคนิคการประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาการตลาดโดยตรง และหวัขอ้การท าเหมืองขอ้มูล
ระดบัสูง 
Introduction to data mining, data preprocessing, exploratory data analysis, statistical approaches to 
estimation and prediction, k-nearest neighbor algorithm, decision trees, artificial neural networks, 
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hierarchical and k-means clustering, kohonen networks, association rules, model evaluation techniques, 
case study: direct marketing, advanced topics 
 
INT 639    มาตรวดัระบบสารสนเทศ       3(3-0-9) 
                   Information System Metrics 
                   วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัการคุณภาพ ระบบสารสนเทศ คุณภาพระบบสารสนเทศ หลกัพื้นฐานของทฤษฎีการวดั โปรแกรม
มาตรวดั มาตรวดัซอฟต์แวร์ มาตรวดัคุณภาพผลิตภณัฑ์ มาตรวดัคุณภาพกระบวนการ มาตรวดัคุณภาพ
การบ ารุงรักษา มาตรวดัข้อบกพร่อง ความเช่ือถือได้ของซอฟต์แวร์ เวลาในการตอบสนองของ
ซอฟตแ์วร์ สภาพพร้อมใชง้านของซอฟตแ์วร์ 
Quality concept, information systems, information systems quality, fundamentals of measurement 
theory, metric program, software metrics, product quality metrics, process quality metrics, 
maintenance quality metrics, defect metrics, software reliability, software response time, software 
availability 
 
INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล       3(3-0-9) 
 XML Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management System หรือ 
       ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ประวติัภาษามาร์คอัพ ความรู้เบ้ืองต้นของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลท่ีถูกต้องตาม
กฎไวยากรณ์พื้นฐานและนิยามโครงสร้างของเอกสาร  เอ็กซ์เอ็มแอลเนมสเปซ การก าหนดนิยาม
โครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้ดีทีดี เอ็กซ์เอ็มแอลสกีมา รีแล็กซ์เอ็นจี เอ็กซ์เอ็มแอลแคสเคด
สไตลชี์ท เอก็ซ์พาธ เอก็ซ์เอสแอลที สกีมาทรอน และกรณีศึกษา 
A short history of markup language, introduction to XML, well-formed and valid XML document, 
XML namespace, Document Type Definition (DTD), XML Schema, RELAX NG,  XML cascading 
style sheet, XPath, XSLT, Schematron and Case studies. 
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INT 641 การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-9) 
  Information Technology Control and Audit  
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความส าคัญของการควบคุมและ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวางแผนการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมและ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมและตรวจสอบระบบปฏิบติัการ การควบคุมและตรวจสอบ
อุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความมั่นคง การควบคุมและตรวจสอบ
ฐานขอ้มูล การควบคุมและตรวจสอบระบบงานประยุกต์  กรอบแนวความคิดและมาตรฐานของการ
ควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎขอ้บงัคบัของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Overview of  information technology control and audit, Important of information technology control 
and audit, information technology control and audit plans, information technology  control and audit 
process, control and audit tools and techniques, operating systems control and audit, network devices 
control and audit, security devices control and audit, database control and audit, Applications control 
and audit, framework and standards of information technology control and audit, and regulation of 
information technology control and audit 
 
INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ       3(3-0-9) 

Information Technology Security 
วชิาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ ความเขา้ใจถึงภยัคุกคามดา้นมัน่คง การพฒันาและการติดตั้งโปรแกรม
ความมัน่คงของอินเทอร์เน็ต ความมัน่คงในการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกนัการรุกราน ความ
มัน่คงในการบริการแก่ผูใ้ชง้านและธุรกิจ การจดัการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ วทิยาการรหสัลบัเบ้ืองตน้ 
และการน าเสนอโครงการความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Business opportunities and risks, understanding the threats to security, building an internet security 
program, implementing an internet security program, securing the internet connection, intrusion 
detection systems, securing user services, securing business services, virus management, introduction 
to cryptography and information technology security project presentation 
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INT 651  เทคโนโลยโีทรคมนาคม       3(3-0-9)  
 Telecommunication Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
แนวคิดพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประยุกต์โทรคมนาคมกบังานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
การบริหารประสิทธิภาพขององคก์รดว้ยการพฒันา การด าเนินงาน และ/หรือการใช้โทรคมนาคม แผน
และกลยทุธ์ดา้นโทรคมนาคม การจดัหาและส่งมอบการให้บริการ การบริหารกระบวนการ และบุคลากร
ด้านเทคนิค เครือข่ายข้อมูลและเสียง การบริการและโพรโทคอล โครงสร้างและมาตรการทาง
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และการตดัสินใจทางธุรกิจและเทคนิคระยะสั้น
และระยะยาว 
Fundamentals of telecommunication technology, the employment of telecommunication for business 
and industry, the effective management of organizations by developing, operating, and/or using 
telecommunications, telecommunication plan and strategy, procuring and delivering services, technical 
personnel and processes management, voice and data networks, the protocols and services, industry and 
regulatory structure, telecommunications technology and industry, short-term and long-term business 
and technical decisions 
 
INT 652  วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต        3(3-0-9) 

Internet Engineering 
วชิาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและล าดบัชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตา
แกรมไอพี เส้นทางไอพี ซบัเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบยอ่ย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซี
พี ไคเอนท/์เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เวบ็ ซีจีไอ จาวา การจดัการเครือข่าย 
ความมัน่คง การวางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารระหวา่งเคร่ือง 
Internet Engineering overview, protocols and layering, internetworking, IP, ARP, IP datagrams and 
datagram forwarding, IP routing, subnet, IP encapsulation, fragmentation, and reassembly, IPv6, 
ICMP, UDP, TCP, client/server and socket interface, DNS, email, FTP, WWW, CGI, JAVA, network 
management, network security, network planing, and Machine to Machine (M2M). 
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INT 653 เทคโนโลยโีมบาย         3(3-0-9) 
 Mobile Technology  

วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี    
โพรโทคอลท่ีใชใ้นการเร่ิมการส่ือสาร (เอสไอพี) การสร้างบริการบนเอสไอพี ระบบโทรศพัทผ์่านโพร
โทคอลเอสไอพี คุณภาพการให้บริการโทรศพัทบ์นเครือข่ายไอพี การวดัคุณภาพการให้บริการมลัติมีเดีย
บนเครือข่ายไอพี คุณสมบติัของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย การออกแบบระบบ
ประยกุตโ์มบาย การพฒันาระบบประยกุตโ์มบาย 
Session Initiation Protocol (SIP), service creation on SIP, SIP telephony system, quality of service of 
IP telephone network, multimedia service over IP network quality measurement, mobile device 
properties, mobile system architecture, mobile application design, mobile application development  
 
INT654 การประมวลผลแบบคลาวด์และการประยกุต ์     3(3-0-9) 
 Cloud Computing and Application 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมและค าจ ากดัความของการประมวลผลแบบคลาวด์ แนวความคิดการประมวลผลแบบคลาวด ์
โมเดลการให้บริการคลาวดช์นิดต่าง ๆ การให้บริการดา้นระบบปฏิบติัการ การให้บริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน การให้บริการดา้นซอฟตแ์วร์ เหตุการณ์และรูปแบบการน าคลาวดไ์ปใชง้าน การใชค้ลาวด์แบบ
สาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมัน่คงในการประมวลผลแบบคลาวด์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจ าลอง
การประมวลผลแบบคลาวด์ การประมวลผลแบบคลาวด์เคล่ือนท่ี และผลกระทบการประมวลผลแบบ
คลาวดต่์อองคก์ร 
Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, cloud service delivery 
models, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, cloud deployment 
scenario, public and private clouds, security on cloud computing, cloud simulation tools, mobile cloud 
computing, and the impact of cloud computing on the organization 
 
INT 670  สัมมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรม และการจดัการฐานขอ้มูล   3(2-2-9) 

Database Programming and Administration Workshop 
วชิาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  

       ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
การเขียนค าสั่งเอสคิวแอลขั้นพื้นฐาน การจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลและการเรียงล าดบัขอ้มูลดว้ยค าสั่ง เอส
คิวแอล ซิงเกิลโรลฟังก์ชัน การเรียกดูขอ้มูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของขอ้มูลด้วยกลุ่ม
ฟังก์ชนั ลกัษณะของสับคิวรี การเปล่ียนแปลงขอ้มูล การสร้างและการจดัการตาราง การสร้างขอ้ก าหนด 
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การสร้างวิวและอ็อบเจกต์ตวัอ่ืนๆ ในฐานขอ้มูล การจดัการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานขอ้มูล การจดัการ
กรณีตัวอย่าง การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้ งโปรแกรมบริการฐานข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ทาง
สถาปัตยกรรม การจดัการคอนโทรลไฟล์ และ  รีดูล็อกไฟล์ การส ารองฐานข้อมูล  การจดัการพื้นท่ี
ส าหรับเก็บขอ้มูลต่าง ๆ โครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง การจดัการ
โรลแบคเซกเมนต ์การจดัการตาราง การจดัการดรรชนี การคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งของขอ้มูล การจดัการ
ความมั่นคงของรหัสผ่านและทรัพยากรต่าง ๆ  การจดัการผูใ้ช้ฐานข้อมูล การจดัการสิทธ์ิของผูใ้ช้
ฐานขอ้มูล และการจดัการบทบาทของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 
Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions, displaying data from 
multiple tables, aggregating data using group functions, sub query, manipulating data, creating and 
managing tables, including constraints, creating views and other database objects, managing schema 
objects, managing an instance, creating a database, database server Installation, architectural 
components, maintaining the control file, maintaining redo log files, backup configuration, managing 
table spaces and data files, storage structure and relationships, managing rollback segments, managing 
tables, managing indexes, maintaining data integrity, managing password security and resources, 
managing users, managing privileges, and managing roles 
 
INT 671  สัมมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ                 3(2-2-9) 
                 Business Database Management Workshop  
 วชิาบงัคบัก่อน: INT670 Database Programming Workshop หรือ  
         ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างฐานขอ้มูลออราเคิล การประมวลผลชุดค าสั่งของภาษาการสอบถามเชิง
โครงสร้าง  การออกแบบโครงสร้างฐานส าหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ศึกษาองค์ประกอบส าคัญของ
อินสแตนส์และดาตา้เบสไฟล์ การออกแบบหน่วยเก็บเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การควบคุมไฟล์ รีดูล็
อกไฟล์และดาตา้ไฟล์ ศึกษาการจดัการผูใ้ชใ้นฐานขอ้มูล ศึกษาวิธีการควบคุมและการจดัการทรัพยากร
ของฐานขอ้มูล ศึกษาวิธีการจดัการโพรไฟล์และรหสัผา่นของผูใ้ช ้และศึกษาความเสียหายและการกูคื้น
ฐานขอ้มูล 
Study the oracle database architecture, execute the structured query language, design the database 
structures for any servers, study the instance and database file, design the logical and physical storage, 
control file, redo log file, and data file, study to manage the database users, study to control and 
manage database resources, study to manage the user profile and password, and study disaster and 
recovery for database 
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INT 672  สัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล      3(2-2-9) 
 Data Warehouse Builder Workshop 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT670 Database Programming Workshop หรือ  
         ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
วชิาครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีส าคญัในการสร้างคลงัขอ้มูลดว้ยตวัสร้างคลงัขอ้มูลออราเคิล ขั้นตอนในการ
พฒันาคลงัขอ้มูลเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดแหล่งขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูลปลายทาง การก าหนดผงัการ
ดึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลมายงัคลงัขอ้มูลปลายทาง การก าหนดการไหลท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั
กบัผงัการดึงขอ้มูลและกิจกรรมภายนอกแก่ตวัสร้างคลงัขอ้มูลออราเคิล การใช้ตวัสร้างคลงัขอ้มูลออรา
เคิลร่วมกบัเคร่ืองมือธุรกิจอจัฉริยะออราเคิลดิสโคเวอรี การออกแบบจ าลองโอแล็บ และการใชง้าน การ
ใช้โปรแกรมเสริมในตารางจดัการเพื่อดึงขอ้มูลจากโอแล็บ การใช้โปรแกรมตรวจสอบผงัการดึงขอ้มูล 
การสร้างผูเ้ช่ียวชาญ 
Covering the critical-path activities for creating data warehouse with Oracle Warehouse Builder 
(OWB), starting with defining data sources, designing the target warehouse and defining source-to-
target mappings, defining process flows that interrelate mappings and activities external to Oracle 
Warehouse Builder, using Oracle Warehouse Builder with Oracle Business Intelligence Discovery, 
OLAP modeling and deployment, using Spreadsheet Add-In to query OLAP data, using the Mapping 
Debugger, creating Experts 
 
INT 673  สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับส านกังาน    3(2-2-9) 
 Office Networking Workshop 

วชิาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
เทคโนโลยีสายสัญญาณ สายตีเกลียวคู่ สายโคแอ็กเซียล สายใยแกว้น าแสง แนวความคิดของโครงสร้าง
ข่ายสายระบบสายสัญญาณหลัก สายสัญญาณในพื้นท่ีท างาน การทดสอบและรับรองข่ายสาย การ
ออกแบบข่ายสายแบบเป็นโครงสร้างเครือข่ายบริเวณเฉพาะท่ีอีเทอร์เน็ต โทเคนริง การเรียนรู้ของบริดจ ์ 
การประเมินค่าโพรโทคอลทรี การปรับตั้งไอพี เทคโนโลยขีองฮบั และสวติช์ การเช่ือมต่อแบบคืนสภาพ
ได ้การเช่ือมต่อแบบรวมกลุ่ม วแีลน ไอพีเบ้ืองตน้ แนท และดีเอช็ซีพี  
Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts, backbone, work area, 
structured cabling testing and certification, structured cabling design, local area network, Ethernet, 
token ring, bridge learning, spanning tree protocol, IP configuration, hub and switch technologies, 
resilient link, aggregate link, VLAN, basic IP, NAT, and DHCP 
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INT 674  สัมมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับองคก์รขนาดใหญ่    3(2-2-9) 
Enterprise Networking Workshop 
วชิาบงัคบัก่อน: INT652 Internet Engineering and INT673 Office Networking Workshop  
                          หรือตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อเช่ือมต่อเครือข่ายหนาดใหญ่ เทคนิคการคน้หาเส้นทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรม สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบติัการ เช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบปฏิบติัการ เช่ือมต่อ
ระหวา่งเครือข่าย การเช่ือมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์คน้หาเส้นทาง รูปแบบของการคน้หาเส้นทาง การ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายโดยตรง การพิสูจน์การเช่ือมต่อ บนอุปกรณ์คน้หาเส้นทาง การก าหนดเส้นทาง
การเช่ือมต่อแบบคงท่ี การก าหนดเส้นทางการเช่ือมต่อแบบเคล่ือนท่ี เทคโนโลยีของระบบการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายระยะไกล โครงข่ายบริการการส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั การล่าช้าของ เฟรม การคน้หา
เส้นทางรูปแบบเส้นทางเปิดท่ีสั้ นสุด การก าหนดการเขา้ถึงข้อมูล และการรับประกนัคุณภาพการส่ง
ขอ้มูลผา่นเครือข่าย 
Configuring a network device to allow communication in enterprise network, internet routing protocol 
technology, IOS software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP, 
PAP/CHAP on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN technologies, ISDN, 
frame relay, OSPF routing, access control list and QoS 
 
INT 675 สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวา     3(2-2-9) 

Java Programming Workshop 
วชิาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  

     ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาจาวา ไวยากรณ์คลาสและเมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การรับ
คุณสมบติัถ่ายทอดจากคลาส  อินเทอร์เฟส  และแอปสแตกคลาส แร็บเปอร์คลาส การดีบกัโปรแกรม ดี
ไซนด์แพทเทอร์น การเขียนโปรแกรมเพื่อดกัจบัความผิดพลาด อินพุต-เอาต์พุต  และการท าซีเรียลอ็อบ
เจกต ์ในภาษาจาวา การสร้างโปรแกรมตดัต่อกบัผูใ้ชง้านโดยใช ้แพค็เกจ java.awt และ javax การสร้างอี
เวนต์ให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรมติดต่อกบัผูใ้ช้งานดว้ยอแดปเตอร์คลาส และอินเทอร์คลาส แอเรย ์และ
คอลเล็กชันเฟรมเวิร์ค การสร้างโปรแกรมแบบเทรด วงจรชีวิตของเทรด และอินเทอร์เฟสโปรแกรม
เครือข่ายโปรแกรมเช่ือมโยงฐานขอ้มูล 
Introduction to Java, class and method syntax, object oriented programming, rule of Java class 
inheritance, using interface and abstract class in Java, wrapper class, debug application, design patterns 
and refactoring, exception, I/O and serialization in Java, the java.awt and javax, swing package, user 
interface, event handling, event adapter and inner class, array, the collection framework, creating and 
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starting a thread, basic control of thread, thread interacting, network programming, Java Database 
Connectivity (JDBC) 
 
INT 676  สัมมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซด์   3(2-2-9) 

Java-Server Side Programming Workshop 
                    วชิาบงัคบัก่อน: INT675  Java Programming Workshop หรือ  
                     ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ดว้ยภาษาจาวา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเจทูอี
อี และ เซิร์ฟเล็ต การใช้งานโปรแกรมเว็บสเฟียร์สตูดิโอแอปพลิเคชันดิเวลอปเปอร์ การสนับสนุน
มุมมองแบบต่าง ๆ ของการพฒันาเจทูอีอี แอปพลิเคชนั การสร้างและใช้งานเซิร์ฟเล็ต การสร้างเวบ็เพ็จ
ดว้ยจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ็ ขอ้ก าหนด และไวยากรณ์ของจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ็ การทดสอบและการตรวจแกจ้า
วาเซิร์ฟเวอร์เพจ็ การท างานร่วมกบัท่ีเก็บเอสซีเอม็ เอกสารระบุรายละเอียดของเวบ็แอปพลิเคชนั สถานะ
ของขอ้มูลในหน่วยความจ า การใชง้าน คุกก้ีเอพีไอ เอชทีทีพีเซสชนั การจดัการขอ้มูลของแอปพลิเคชนั ยู
อาร์แอลรีไรติง การจดัการเซสชัน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจาวาบีน การออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบ เอม็วซีี การใชจ้าวาเซิร์ฟเวอร์เพ็จร่วมกบัจาวาบีนและเซิร์ฟเล็ต เจเอสพีคาสตอมแท็ก
ไลบรารี และเจเอสพีคาสตอมแท็กชั้นสูง เซิร์ฟเล็ตฟิลเตอริง รวมถึงการประกอบและติดตั้งเจทูซีซีแอ
พลิเคชนั 
Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview, servlet overview, using 
WebSphere studio application developer, supporting perspectives for developing J2EE applications, 
servlet API, javaserver pages overview, javaserver pages specifications and syntax, page designer in 
application developer, JSP testing and debugging, working with SCM repository, web archive 
development descriptor, state storage issues, cookie API, http session, management of application data, 
URL rewriting, session management, introduction to java beans, the model/view/controller 
architecture, javaserver pages with java beans, JSP custom tag library, advanced JSP custom tags, 
servlet filtering, J2EE packaging and deployment 
 
INT 677  สัมมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(2-2-9) 
 Information Technology Service Standard Workshop 
 วชิาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management System หรือ  
                    ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาพรวมและประวติัการจดัการงานบริการโดยเน้นห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หรือไอทิล) คุณลกัษณะเฉพาะของกระบวนการ องค์ประกอบของกระบวนการในไอทิล โมเดลของ
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กระบวนการ กลยุทธ์ การบริการ การออกแบบบริการ การจดัการสารบญัแฟ้มบริการ ความมัน่คงของ
สารสนเทศซัพพลายเออร์ การเปล่ียนบริการโครงแบบ และ สินทรัพยข์องบริการ การทดสอบ และการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของบริการ กระบวนการของการประเมินค่า การด าเนินการบริการ 
เหตุการณ์ และกระบวนการการเติมเต็ม ค าร้องขอกระบวนการของการจดัการปัญหา ฟังก์ชันของ
เซอร์วิสเดรส การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เจ็ดขั้ นตอนของการปรับปรุงกระบวนการ 
กระบวนการของการท ารายงานการ กระบวนการการวดับริการ การสร้างผลตอบแทนการลงทุน 
Overview and history of service management emphasizing Information Technology Infrastructure 
Library Service (ITIL), specification of processes, components in ITIL process, model of process, 
strategy of service, service design, service management catalog, security of supplier's information, 
configuration change, process of service asset and configuration management, process of service 
validation and testing, process of evaluation, service operation, event and request fulfillment, process 
of problem management, service desk functions, continuous improvement, seven Rs of change 
management, process of  reporting, process of service measurement, creating a return of investment. 
 
INT678 สัมมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์     3(2-2-9)  

 Cloud Computing Workshop 
    วชิาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาพรวมและค าจ ากดัความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ การ
ท าระบบเสมือนไฮเปอร์วิชนั การก าหนดบทบญัญติั และการไม่มีบทบญัญติั การประสมการโน้มเอียง 
ชนิดของการโน้มเอียง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวดัการใช้บริการและการคิดเงิน ความ
ยืดหยุ่นและเสกลเชิงเศรษฐศาสตร์ การจดัการเคร่ืองมือและการท างานแบบอตัโนมติัในคอมพิวเตอร์
แบบคลาวด์ โมเดลในการให้ บริการของคลาวด์ โมเดลสถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์
แบบคลาวด์ไปใชง้านแบบสาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลบน
คลาวด ์ 
Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, virtualization, 
hypervisors, provisioning and de-provisioning, multitendency, type of tendency, Application Program 
Interface ( API) , billing and metering of service, economics of scale, management tools, and 
automation, cloud service delivery models, platform as a service, Infrastructure as a service, software 
as a service, cloud deployment scenario, public and private clouds, security on cloud computing. 
 
 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%CA%E8%C7%B9%B5%E8%CD%BB%C3%D0%CA%D2%B9%E2%BB%C3%E1%A1%C3%C1%BB%C3%D0%C2%D8%A1%B5%EC&Sj=0
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INT 690-692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1, 2, 3   3(3-0-9) 
   Selected Topic in Information Technology I, II, III 

 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
รายวชิาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต และหรือเทคโนโลยเีครือข่าย เทคโนโลยี
ซอฟตแ์วร์ และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Interesting courses for the current and future of information technology, and/or network technology, 
software technology and information technology management 
 
INT 698  สัมมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1    3(2-2-9) 
 Information Technology Workshop I 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลกัการ ระเบียบวิธีการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานจริงใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เพียงพอท่ีเทียบเท่ามาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Current information technology workshop conducted by world certified information technology 
specialist, principle, methodology, theory related to information technology, real work with 
information technology industries, and sufficient knowledge to be able to take any information 
technology professional certification 
 
INT 699 สัมมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2    3(2-2-9) 
 Information Technology Workshop II 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การสัมมนาเชิงปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศปัจจุบนัโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หลกัการ ระเบียบ
วธีิการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  การท างานจริงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้เพียงพอท่ีเทียบเท่ามาตรฐานวิชาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Current information technology workshop conducted by world certified information technology 
specialist, principle, methodology, theory related to information technology, real work with 
information technology industries, and sufficient knowledge to be able to take any information 
technology professional certification 
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INT 700  วทิยานิพนธ์                       12(0-24-48) 
 Thesis 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
แนวคิดดา้นการวิจยั ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการ
พฒันาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้ พฒันาทกัษะตลอดการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหา 
การคน้ควา้และการพฒันางานจริงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new 
information technology, information system improvement for effectiveness and efficiency, promote 
the development of the students’ ability to apply the knowledge and skills developed throughout the 
course to handling real-world information technology problems 
 
INT 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง                            6(0-12-24) 
 Special Project Study 
 วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี  
ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมความตอ้งการ วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับหน่วยงานในการด าเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตก้ารแนะน าอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Study, requirement elicitation, analysis, design and development information technology project, 
develop information system as a tool for use in any organization to increase its effectiveness and 
efficiency, project under close supervised by supervisor 
 
INT 702     ระเบียบวธีิการวจิยั         3(3-0-9)                      
                   Research Methodology 
      วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การสังเกต กระบวนการในการท าวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านและเขียนบทคดัย่อ 
การตั้งค  าถามวจิยั การสร้างโมเดลวจิยั การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั การน าเสนอโครงการวจิยั  
Observation, research process, literature review, reading and writing abstracts, formulating research 
questions, building research model, writing research proposal, presenting research projects 
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ข. เปรียบเทยีบรายวชิาทีเ่ปลีย่นแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
 

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 

หมวดวชิาบังคบั หมวดวชิาบังคบั (เลือก 4 วชิาจาก 6 วชิา)  
INT 601 แนวคิดของระบบสารสนเทศ INT 601 แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของการ

ประกอบการ 
ปรับช่ือและ
เน้ือหา 

INT 602 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ INT 602 การออกแบบและวเิคราะห์ขั้นตอนวธีิ เหมือนเดิม 
INT 603 ระบบสารสนเทศองคก์ร INT 603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ปรับช่ือ 
INT 605 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ INT 605 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ    

    เหมือนเดิม INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล INT 604 ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
INT 606 เครือข่าย INT 606 เครือข่าย 

หมวดวชิาเลือก หมวดวชิาเลือก  
INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ       

    ไม่มีการ 
  เปล่ียนแปลง 

INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

INT 611 การเงินเชิงกลยทุธ์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
INT 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ INT 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ 
INT 614 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์   ยกเลิก 
INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล     

     ไม่มีการ 
  เปล่ียนแปลง 

INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์ INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์
INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์ INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์
INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
INT 634 การประมวลภาพเอกสาร   ยกเลิก 
INT 635 การคน้คืนสารสนเทศ INT 635 การคน้คืนสารสนเทศ  เหมือนเดิม 
INT 636 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์ INT 636 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์ 
INT 637 การจดัการฐานความรู้ INT 637 การจดัการความรู้ ปรับช่ือ  
INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล    ไม่มีการ 

  เปล่ียนแปลง INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 
INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซ์เอม็แอล ปรับเน้ือหา 
INT 641 การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
INT 641 การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
INT652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต INT652 วศิวกรรมอินเทอร์เน็ต เหมือนเดิม 
INT653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี INT653 เทคโนโลยโีมบาย ปรับช่ือและ

เน้ือหา 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 

หมวดวชิาเลือก หมวดวชิาเลือก  
INT 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 
INT 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 
      
 

เหมือน 
เดิม 

INT 691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

INT 691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

INT 692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 

INT 692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 

  INT 615 การจดัการคุณภาพสารสนเทศ  
 
 

วชิาใหม่ 

  INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการ 
ประยกุต ์

  INT 616 การวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
  INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  INT 619 สมัมนา 
  INT 702 ระเบียบวธีิการวจิยั 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน  
INT 670 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและ

การจดัการฐานขอ้มูล 
INT 670 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและ

การจดัการฐานขอ้มูล 
  
 
 
 
 
 
 
 
     

ไม่มีการ 
เปล่ียนแปลง 

 
 
     
 

INT 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 

INT 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 

INT 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล INT 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล 

INT 673 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับ
ส านกังาน 

INT 673 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับ
ส านกังาน 

INT 674 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

INT 674 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

INT 675 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม
จาวา 

INT 675 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม
จาวา 

INT 676 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจา
วาเซิร์ฟเวอร์ไซต ์

INT 676 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจา
วาเซิร์ฟเวอร์ไซต ์

INT 677 สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการ
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT 677 สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการ
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT 678 สมัมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบ
คลาวด ์

INT 678 สมัมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบ
คลาวด ์

INT 698 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

INT 698 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน  
INT 699 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 
INT 699 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 
 
     ไม่มีการ 
  เปล่ียนแปลง INT 700 วทิยานิพนธ์ INT 700 วทิยานิพนธ์ 

INT 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง INT 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
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ค. ประวตัิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

รศ. ดร. นิพนธ์  เจริญกจิการ 
Assoc.Prof. Nipon Charoenkitkarn, Ph.D. 

1.  ประวตัิการศึกษา  
    1996 Ph.D. (Information System), University of Toronto, Ontario, Canada. 
 1990 M.Sc. (Engineering Management), California State University, Northridge, California, U.S.A. 
 1986 B.Sc.  (Computer Engineering), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang  

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา  
INT 603 Organizational Information System    3  หน่วยกิต 
INT 610 Decision Support System     3  หน่วยกิต 
INT 677 Information Technology Service Standard Workshop  3  หน่วยกิต 
               (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
INT 790 Dissertation       1-36  หน่วยกิต 
BIS 672 Supply Chain Management Workshop    3  หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
 

2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา   
INT 603 Management Information System    3  หน่วยกิต 
INT 610 Decision Support System     3  หน่วยกิต 
INT 677 Information Technology Service Standard Workshop  3  หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
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3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 10 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
1)  S.Thammaboosadee, B. Watanapa and N. Charoenkitkarn, "A Framework of Multi-Stage Classifier for 

Identifying Criminal Law Sentences," The 3rd INNS Winter Conference - Trends in Natural and 
Machine Intelligence, (INNS-WC 2012), Bangkok, Thailand, Oct 3-5, 2012. 

2)  ท่ีปรึกษาโครงการ วเิคราะห์ ออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

3)  ท่ีปรึกษาโครงการ วเิคราะห์ ออกแบบระบบฐานขอ้มูลกลาง ใหค้  าปรึกษาดา้นการพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ กรมบญัชีกลาง 

4)  ท่ีปรึกษาโครงการ วเิคราะห์ ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมการขนส่งทางบก 

5)  ท่ีปรึกษาวเิคราะห์ ออกแบบระบบฐานขอ้มูลกลาง (Master Data) กรมการขนส่งทางบก 
6)  ผูจ้ดัการโครงการ บริหารโครงการ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานอยัการสูงสุด 
7)  ผูจ้ดัการโครงการ บริหารโครงการ ใหค้  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมบงัคบัคดี 
8) ท่ีปรึกษาดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสถาบนันิติวทิยาศาสตร์ 
9) ท่ีปรึกษาวจิยัเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

          ของภาคธุรกิจในประเทศไทย 
10) ท่ีปรึกษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงงานยาสูบ 

     11) ท่ีปรึกษาดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของส านกังานประกนัสังคม 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา  
INT 606 Networking       3  หน่วยกิต 
INT 651 Telecommunication Technology     3  หน่วยกิต 
INT 690 Selected Topic in Information Technology   3  หน่วยกิต 
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INT 673 Office Networking Workshop     3  หน่วยกิต 
              (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 674 Enterprise Networking Workshop    3  หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
INT 711 Independent Study (Scientific Thinking)    3  หน่วยกิต 
INT 763 Special Topic in Information Technology I   3  หน่วยกิต 
              (IT Adoption) 
INT 790 Dissertation       1-36  หน่วยกิต 
 

2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา  
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 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
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INT 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
 

3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีทีสั่มพนัธ์กบัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน  
   1)  W., Boontarig, G., Quirchmayr, W., Chutimaskul, and B., Papasratorn. (2014, July). An Evaluation  
         Model for Analyzing Persuasive Systems in Mobile Healthcare. In the 2014 International Conference on  
       Computer, Information, and Telecommunication Systems, CITS 2014, IEEE. 
  2)    S., Sathapornvajana, and B. Papasratorn, 2014, “Effect of Ageing on Perception of Quality of IP- 
         based Personal Communication Applications” IEEE Canada International Humanitarian Technology 

         Conference (IHTC 2014), 1-4 June, 2014. IEEE Canada OMNI Hotel, Mont-Royal, Montreal, Quebec.    
  3)    C., Srisawatsakul, G., Quirchmayr, and B. Papasratorn, 2014, Do Personality Traits Work as 
         Moderator on the Purchase Mobile Application Work? A Pilot Study "Information & Communication 
         Technology-Eurasia Conference 2014(ICT _Eursia201),IFIP     
          International Federation for Information Processing, 2014,Bari, Indonesia, LNCS8407, pp.56-65,  
          14-17 April, 2014. 

    4)    A. Yokkun, G.,  Quirchmayr, W. Chutimaskul, and B. Papasratorn, 2014, "Effect of  
           CIOs' Positive Characteristic and Competencies on their Perceived Management Effectiveness 
          in a Transformed OS Organization," Global Conference on Engineering and Technology      
          Management, pp. 291-300, Istanbul, Turkey, June 23-26, 2014. 
   5)   ปวิตรา โลกโบวแ์ละบวร ปภสัราทร, "การปรับปรุงคุณภาพเสียงของ VoIP CODECโดยการเรียงต่อกนั

ของโคเดก (Quality improvement of VoIP CODEC using Tandem technique)", วารสารวิชาการพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 3, กนัยายน - ธนัวาคม 2556. 

    6)   C. Srisawatsakul, B. Papasratorn, "Factors Affecting Consumer Acceptance Mobile Broadband  
          Services with Add-on Advertising: Thailand Case Study,"  The International Journal of Wireless  
          Personal Communications, DOI10.1007/s11277-013-1065-4, Vol. 69(3): 1055-1065, April 2013. 

       7)   S. Sathapornvajana,  B. Papasratorn, "Effect of Culture, Age, and Language on Quality of Services and  
             Adoption of IP Applications," The International Journal of Wireless Personal Communications, 

       DOI 10.1007/s11277-013-1066-3, ISSN: 0929-6212, Volume 69, Issue 3 (2013), Page 1067-1075,  
       Springer US, April 2013. 

 

  8)    W. Boontarig, W. Chutimaskul, B. Papasratorn, “A Conceptual Model of Intention to Use Health  
          Information Associated with Online Social Network,” The Computers, Communications and IT       
          Applications Conference (ComComAp 2013), Hong Kong University of Science and Technology   
          (HKUST), Hong Kong, China, Apri1 4, 2013. 
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  9)    บุญอนนัต ์ปอศรี, บวร ปภสัราทร, "การจดัสรรทรัพยากรบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโดยใชว้ธีิ 
          ขยายขนาดเซิร์ฟเวอร์เสมือน(Cloud Computing Resources Provisioning Using Virtual Server Size  
          Expansion Method)," วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 1, มกราคม - เมษายน 2556 
  10)    W. Boontarig, W. Chutimaskul, V. Chongsuphajaisiddhi, and B. Papasratorn. Factors Influencing The  
           Thai Elderly Intention to Use Smartphone for e-Health Services. 2012 IEEE Symposium on Humanities, 
         Science and Engineering Research (SHUSER 2012), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 242-246, Jun 2012. 
  11)    B. Papasratorn, "Effect of Age, Culture, and Language on Adoption and Quality of Services of IP based  
           Communication," The First International Conference on Mobility for Life: Problem Based Learning,  
           Technology and Telecommunications (TT-PBL’11), สถาบนัสุขภาพและความงามวนาศรม  
          มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เชียงราย,  Mar 5-7, 2012 
12)    M.,  Supattatham and B., Papasratorn, 2010, “Design Concept for Garbage Bin with Situation 

Awareness Feature" The 4th International Conference on Advances in Information Technology, 
Bangkok, Thailand, November 4-5, 2010. pp. 147-153. 
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รศ.ดร. วเิชียร  ชุติมาสกุล 
                     Assoc.Prof. Wichian Chutimaskul, Ph.D. 

1.  ประวตัิการศึกษา  
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  1984 B.Sc.  (Statistics), Faculty of Commerce & Accountancy, Chulalongkorn University 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานิพนธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา  
INT 605 Systems Analysis and Design     3  หน่วยกิต 
INT 631 Object-Oriented Technology     3  หน่วยกิต 
INT 670 Database Programming and Administration Workshop  3  หน่วยกิต 
  (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 671 Business Database Management Workshop   3  หน่วยกิต 
 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 672 Data Warehouse Builder Workshop    3  หน่วยกิต 

(คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
INT 690 Selected Topic in Information Technology    3  หน่วยกิต 
              (Research Methodology) 
INT 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
INT 790 Dissertation       1-36  หน่วยกิต 
BIS 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
 

2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา  
INT 605 Systems Analysis and Design     3  หน่วยกิต 
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INT 670 Database Programming and Administration Workshop  3  หน่วยกิต 
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 (คณะกรรมการอ่าน IS Report) 
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(คณะกรรมการอ่าน IS Report) 

INT 690 Selected Topic in Information Technology    3  หน่วยกิต 
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INT 701 Special Project Study      1-6  หน่วยกิต 
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1) W. Chutimaskul, S. Funilkul, V. Chongsuphajaisiddhi, A. Chewchankaset, and V. Techatriphum. 
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3) P. Soisrimueng and W. Chutimaskul. Moving Forward to Open Government and Open Government 
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4) N. Maneejak and W. Chutimaskul. Information Technology for Brain Exercise in Thai Elderly, The 10th 
Symposium of Graduate Research, Phranakorn Rajapbhat University, Bangkok, Thailand, Jun 28, 2014.  
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7) A. Suntornwat, N. Sopa, W. Chutimaskul, et.al. Information System for Pseudoephedrine 
pharmaceutical (in Thai), The Science Journal of Phechaburi Rajabhat University, ISSN 1686-4530, 
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9) P. Ruchanawet, N. Phaisanpayak, J. Tawinruk, N. Lerttanapong, S. Changwalert, S. Srisuphotnanont, N. 
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13) J. Pumjun, S. Funilkul, W. Chutimaskul and K. Subprasom. Business Intelligence for Road Network 
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14) S. Funilkul, W. Chutimaskul and V. Chongsuphajaisiddhi. E-Government Information Quality: A Case 
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INT 690 Selected in Information Technology     3  หน่วยกิต 
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BIS 700 Thesis        1-12  หน่วยกิต 
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ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา  
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Thailand, pp.115-120, July 30 - Aug 1, 2014.  
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