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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชือ่ เต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือ่ ย่อ (ไทย):
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชือ่ เต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชือ่ ย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)
3. วิ ชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับคุณวุฒปิ ริญญาตรี (4 ปี )
5.2 ประเภทหลักสูตร
( / ) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
( ) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
( ) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฎิบตั กิ าร
( ) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฎิบตั กิ าร
5.3 ภาษาที่ใช้
สอนเป็ นภาษาไทย เอกสารและตาราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เป็ นภาษาอังกฤษ
1

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถสือ่ สารฟั งพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ปั จจุบนั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอ้ ตกลงความร่วมมือกับบริษทั ชัน้ นาในประเทศเพื่อการ
พัฒนานักศึกษาหลายบริษทั อาทิ
1. บริษทั โปรเฟสชันนั
่ ล คอมพิวเตอร์ จากัด
2. บริษทั จีเอเบิล จากัด
3. บริษทั ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
4. บริษทั ซีดจี ี ซิสเต็มส์ จากัด
5. บริษทั ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประเทศไทย) จากัด
6. บริษทั พีทจี ี เอนเนอร์ยี จากัด มหาชน
7. บริษทั ไวส์แพค บิสเิ นส โซลูชนส์
ั ่ โพรไวเดอร์ จากัด
8. บริษทั ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
9. บริษทั พรอนโต้ กรุ๊บ จากัด (สานักงานใหญ่)
10. บริษทั Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
11. บริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน)
12. บริษทั ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชันเยล
่
(ประเทศไทย) จากัด
รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์การชัน้ นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ เช่น บริษทั
ไอบีเอ็ม บริษทั ออราเคิล บริษทั ไมโครซอฟท์ และ บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
5.6 การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 ปรับ ปรุงจากหลักสูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
สภาวิชาการอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ xx /2562
วันที่ xx เดือน …….. พ.ศ. 2562
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ xx
วันที่ xx เดือน …….. พ.ศ. 2562
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักเขียนโปรแกรม
(4) นักวิเคราะห์ขอ้ มูล
(5) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(6) นักพัฒนาระบบ
(7) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(8) นักพัฒนาเว็บ
(9) วิศวกรซอฟต์แวร์
(10) นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
(11) ผูด้ แู ลระบบเครือข่ายและเครือ่ งแม่ขา่ ย
(12) ผูด้ แู ลระบบฐานข้อมูล
(13) ผูจ้ ดั การโครงการสารสนเทศ
(14) ผูจ้ ดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ
(15) นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ที่
1

ชื่อ-สกุล
สยาม แย้มแสงสังข์

ตาแหน่ ง
วิ ชาการ
-

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปี การศึกษา)

ปร.ด. (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
สารสนเทศ)
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2560)
M.Sc (Computer Science) The University of Texas at
Dallas, U.S.A. (1997)
B.Sc (Computer Science) The University of Texas at
Austin, U.S.A. (1995)

3

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง
วิ ชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปี การศึกษา)

2

กิตติพนั ธุ์ พัวพลเทพ

-

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2550)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2543)

3

อุมาพร สุภสิทธิเมธี

ผศ.ดร

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2551)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2548)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2545)

4

สุณิสา สภาพรวจนา

-

ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (สถิต)ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2546)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
(2543)
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กิตติพงศ์ วะระทรัพย์

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วศ.บ (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2548)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2542)

-

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี บางมด กรุงเทพฯ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรขึน้ อยู่กบั
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีม่ แี นวทางการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การดูแลสิง่ แวดล้อม สู่เป้ าหมาย "ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น" ผลักดันให้ประเทศ
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ขยายตัวได้เฉลีย่ ไม่ต่า
กว่า 5% ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิม่ ขึน้ ไม่ต่ากว่า 2.5% ต่อปี ประเทศไทยมีการผลักดัน
4

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหลายรูปแบบ เช่น นโยบาย Thailand 4.0 หรือระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยั ่งยืน มุ่ งพัฒ นาบุ ค ลากรทางเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีค วามรู้และทัก ษะความพร้อ มในการ
ประกอบวิชาชีพ
ข้อมูลย้อนกลับทีไ่ ด้จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยการทาแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามรู้
และทัก ษะความพร้อ มส าหรับ การท างาน เช่น เดีย วกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
หลักสูตรจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและ
ตลาดแรงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทดั เทียมกับประเทศอื่น ๆ
หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยจะต้องมี
การบริหารจัดการองค์ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีเ่ น้นการเป็ นมหาวิทยาลัยใฝ่ เรียนรูส้ คู่ วาม
เป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ทีน่ ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ได้แก่ การคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปั จจุบนั ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ
ในขณะทีป่ ระชากรวัยแรงงานจะเกษียณและต้องการการดูแลเพิม่ มากขึน้ ประชากรวัยเรียนกลับมี
จ านวนลดลง มี แ นวโน้ ม ชัด เจนที่ป ระเทศจะไม่ ส ามารถผลิต แรงงานทดแทนได้ท ัน จากการ
เปลีย่ นแปลงด้านสังคมยุคการสือ่ สารไร้พรมแดน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์
และบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกลงด้วยการประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing)
รวมทัง้ สมรรถนะของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่
สามารถสื่อ สารข้อ มูล มัล ติมีเดีย ได้ส ะดวกและรวดเร็ว น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีจ่ าเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชือ่ ถือได้ จึงจาเป็ นต้องใช้นกั เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ี
ความเป็ นมืออาชีพ มีคุณ ธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้นาและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เป็ นไปในรูปแบบทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย และการมุ่งเน้นใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและองค์ความรู้ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้มี
ความจาเป็ น อย่างมากที่ต้องพัฒนาบุคลากรที่ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าเดิม
เน้ นความร่วมมือกับ ผู้ใช้บ ณ
ั ฑิตเพื่อให้สามารถพัฒ นาบัณ ฑิต ได้ต รงตามความต้องการมากขึ้น
ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรต้องกระทาในเชิงรุก โดยพัฒนาหลักสูตรให้มมี าตรฐานและคุณภาพ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทัง้ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางสังคมต่าง ๆ ให้สามารถก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลงและมีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล มีความสามารถทัง้
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และต้องปฏิบตั ติ นอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
จากยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย และการมุ่งเน้นใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและองค์ความรู้ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้มี
ความจาเป็ นอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
คานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรใี นการมุ่งมันเป็
่ นสังคมทีใ่ ฝ่ เรียนรู้ การมุ่ง
สู่ความเป็ นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและการวิจยั และการมุ่งสร้างบัณฑิตทีด่ แี ละเก่ง เพื่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาศึกษาทัวไป
่ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิ ดสอนโดยคณะ
ศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
เนื่องจากไม่มวี ชิ าในหลักสูตรนี้ทห่ี ลักสูตรอื่นต้องมาเรียน จึงไม่ได้มกี ารนาเสนอวิชาในหัวข้อ
นี้ แต่วชิ าบังคับและวิชาเลือกในหลักสูตร Information Technology นักศึกษานอกสาขาสามารถยืน่ ใบคา
ร้องขอเรียนร่วมกับนักศึกษาในสาขาได้ ถ้ามีจานวนทีน่ งเพี
ั ่ ยงพอและผูส้ อนอนุมตั ิ
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13.3 การบริ หารจัดการ
การเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น มิได้กาหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะใด แต่ขน้ึ อยู่กบั
ความจาเป็ นของหลักสูตรอื่น และถ้ามี จะมีการเรียนและประเมิน ผลเป็ นปกติ ส่วนการคิดภาระงาน
ให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนที่ต้องพึ่งพาคณะอื่น เช่น วิชาศึกษาทัวไป
่ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชา
สังคมศาสตร์ จะดาเนินการให้ โดยอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผแู้ ทนจาก
ภาควิชาอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียน
และสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเท คโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปรัชญาในการผลิต กาลังคนทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบ สร้างระบบสารสนเทศทีม่ มี าตรฐาน และสามารถ
น าไปแก้ ปั ญ หาได้จ ริง อีก ทัง้ สามารถก้ า วทัน การเปลี่ย นแปลงและมีศ ัก ยภาพในการแข่ง ขัน ได้ใ น
ระดับประเทศและระดับสากล โดยพัฒนาให้บุคลากรดังกล่าวมีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้ทนั ที และมี
ความสามารถทัง้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยต้องปฏิบตั ติ นอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น 1 ใน 5 สาขาหลักด้านคอมพิวเตอร์ ทีอ่ งค์กรชัน้ นาระดับโลก
ด้านคอมพิวเตอร์ ACM และ IEEE ซึง่ ได้รว่ มกันกาหนดมาตรฐานการผลิตกาลังคนด้านดิจทิ ลั ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสาขาทีส่ าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ของประเทศ ซึง่ เป็ น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ตามแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2565) แต่จากผลการศึกษาของ TDRI เมือ่
ปี 2560 พบว่า กาลังคนด้านดิจทิ ลั ของประเทศไทยนัน้ มีเพียง 1 ใน 3 เท่านัน้ ทีจ่ บการศึกษาในสาขา
คอมพิวเตอร์ และเกือบ 1 ใน 4 ทีจ่ บการศึกษาเพียงระดับ ปวช./ปวส. เท่านัน้ แสดงให้เห็นได้วา่
กาลังคนด้านดิจทิ ลั ของประเทศไทยนัน้
ยังไม่ได้รบั การศึกษาด้านดิจทิ ลั ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม ซึง่ ส่งผลให้กาลังคนด้านดิจทิ ลั ของประเทศไทยนัน้ ขาดความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสม
ทีจ่ ะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั เพือ่ แข่งขันกับนานาประเทศได้
รวมทัง้ เพือ่ เป็ นรากฐานทีส่ าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ อีกด้วย นักศึกษาทีจ่ บ
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การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรีในปั จจุบนั นี้ สามารถช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจทิ ลั ของประเทศไทยให้กา้ วหน้าได้อย่างมันคง
่
ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถประกอบอาชีพที่
สาคัญในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาชีพนักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาเว็บ
นักพัฒนาระบบ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิศวกรซอฟต์แวร์ ผูด้ แู ลระบบฐานข้อมูล ผูด้ แู ลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล ผูส้ าเร็จการศึกษาเหล่านี้ สามารถหางานทาได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ และตรงตามสาขาวิชาชีพทีไ่ ด้ศกึ ษา และเป็ นสาขาอาชีพทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ของประเทศให้มคี วามเข้มแข็งและมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิต บัณ ฑิต ที่มีความรู้ค วามสามารถในสถาปั ต ยกรรมระบบ องค์ป ระกอบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย
อมพิวเตอร์ การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
แก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจ
2. เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มีความสามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถพิจารณาเป็ นส่วนย่อยและสามารถเห็นความสัมพัน ธ์ของการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง เตรียมพร้อมต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและสังคม
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้สามารถทาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตั งิ านกับผูอ้ อกแบบและพัฒนาระบบ
มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการสือ่ สารและทางานเป็ นทีมได้
5. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ จี รรยาบรรณทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ี มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
และรับผิดชอบต่อสังคม
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes)
หลัก สูต รมีว ตั ถุ ป ระสงค์ท่ีจะพัฒ นาให้ผู้เรีย นบรรลุผ ลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ระดับ หลัก สูต ร (Program
Learning Outcomes: PLO) ทัง้ ในทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
ทักษะการสือ่ สารและทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ – มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถาปั ตยกรรมระบบ องค์ประกอบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพืน้ ฐานและเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ แก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจ
• PLO-1A สามารถอธิบ ายองค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้ า นฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย ทีค่ วรมีเพือ่ จะช่วยนาไปสูก่ ารแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจได้
• PLO-1B สามารถออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อโจทย์ปัญหาทางธุรกิจนัน้
• PLO-1C สามารถพัฒ นาแอปพลิเ คชัน ที่ ม ีอ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมและสามารถนาไปสูก่ ารแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจได้
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ – มีความสามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถพิจารณาเป็ นส่วนย่อยและสามารถเห็นความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็ นระบบ
• PLO-2A สามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-2B สามารถเชือ
่ มโยงองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้ อย่างเป็ นระบบ
• PLO-2C สามารถเปรีย บเทีย บและเลือ กใช้อ งค์ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสม
PLO-3 ทัก ษะการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง – มีค วามสามารถในการเรีย นรู้เทคโนโลยีไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและสังคม
• PLO-3A ติดตามความรูท
้ างเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญและมีผลกระทบได้ดว้ ยตนเอง
• PLO-3B สามารถอธิ บ ายหลั ก การส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ม ี ก ารปรับ ตั ว หรือ
เปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสื่อสารไทยและอังกฤษ –มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ้นให้ทมี เกิดความ
ร่วมมือในการคิด การลงมือทาร่วมกัน รวมทัง้ สามารถโน้มน้าวและประสานความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ - มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ี มี
วินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อสังคม
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PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
•

1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชัน้ ปี (Year Learning Outcomes)
ชัน้ ปี ที่ 4 - (ผลลัพธ์การเรียนรู้ชนั ้ ปี สุดท้ายระดับเดียวกับหลักสูตรกาหนด) นักศึกษาเข้าใจปัญหา
สามารถคิ ดวิ เคราะห์และออกแบบองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทาง
ธุรกิ จได้
ชัน้ ปี ที่ 3 - นั ก ศึ ก ษาสามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบองค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย เพื่อสร้างแอปพลิ เคชันได้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย องค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้ า นฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพืน้ ฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย ที่
ต้องมีในแอปพลิเคชัน
• PLO-1B สามารถ ออกแบบ และสร้างสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับแอปพลิเคชัน
• PLO-1C สามารถ พัฒ นา แอปพลิเคชัน ที่ ม ีอ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่
ออกแบบไว้
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ รวบรวม ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
• PLO-2B สามารถ แสดงความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกียว
ข้อง
• PLO-2C สามารถระบุ ข้อดี ข้อเสีย ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ วางแผนและเข้าร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท
้ างเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สาคัญ ด้วยตนเอง
• PLO-3B สามารถ ตัง้ คาถาม ของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถอธิบายแนวคิดของตนเองอย่างเป็ นรูปธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ั งและมีสว่ นร่วมใน
การแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
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PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ชัน้ ปี ที่ 2 – นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อกาหนดการออกแบบทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
และโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถสร้างแอปพลิ เคชันตามข้อกาหนดขององค์ประกอบด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ ได้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย ความรูเ้ ชิงทฤษฎีขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มใี น
ข้อกาหนดการออกแบบ
• PLO-1B สามารถ สร้า งสถาปั ต ยกรรมและองค์ป ระกอบทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศตาม
ข้อกาหนดการออกแบบ
• PLO-1C สามารถ พัฒนาชุดต้นแบบที่มอ
ี งค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกาหนด
การออกแบบ
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ มองเห็น องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
• PLO-2B สามารถ แสดง รายการขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
• PLO-2C สามารถ ให้ตวั อย่าง องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ รับผิดชอบ การเรียนรูด
้ ว้ ยตนเองตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• PLO-3B สามารถ ติดตาม ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถ มีสว่ นร่วม ในการแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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ชัน้ ปี ที่ 1– นักศึกษาสามารถอธิ บายองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถสร้างโปรแกรมที่มีฟังก์ชนั ตามข้อกาหนด
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย ความรู้พ้น
ื ฐานขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละ
ด้าน
• PLO-1B สามารถ อธิบาย ความสาคัญของการออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-1C สามารถ สร้างโปรแกรมทีม
่ ฟี ั งก์ชนั ตามข้อกาหนด
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ แปลและตีความ โจทย์ปัญหา
• PLO-2B สามารถ รับรู้ องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-2C สามารถ เลียนแบบ การเลือกใช้องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากโจทย์
ทีค่ ล้ายคลึงกัน
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ รับผิดชอบ การเรียนรูด
้ ว้ ยตนเองตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• PLO-3B สามารถ รับรู้ ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถ เข้าร่วม การแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรโดย
อ้างอิงกับ ACM-IEEE
Curriculum
Recommendation

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพน้ื ฐานจากแนว
หลักสูตรของ ACM/IEEE Curriculum
Guidelines for Baccalaureate
Degree Programs in Information
Technology
1. ประเมินหลักสูตรเทียบกับ TQFComputer
2. เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
หลักสูตรกับ ACM/IEEE Guidelines
และ KMUTT Student QF

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. ตารางเปรียบเทียบ TQFComputer
3. ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์
การเรียนรู้

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
1. ติดตามความเปลีย่ นแปลงในความ
1. รายงานการประเมินความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการด้าน
พึงพอใจจากผูส้ าเร็จ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
และการเปลีย่ นแปลงของ 2. จัดให้มคี วามร่วมมือกับบริษทั ใน
2. รายงานการประเมินความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมพัฒนา
พึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ผูเ้ รียน
3. ข้อตกลงความร่วมมือ และ
ผลประเมินการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนร่วมกับบริษทั
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ภาคพิ เศษ)
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค ไม่มี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีเ่ น้นการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ และสาระทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ผ่านการคัด เลือกตามเกณฑ์ของสานัก งานคณะกรรมการอุด มศึก ษา และ/หรือ เป็ น ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี หรือ
(3) มีคุณสมบัตแิ ละผ่านการคัดเลือกตามทีค่ ณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
(1) โดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี เป็ นผูด้ าเนินการคัดเลือกเอง หรือ
(3) การคัดเลือกโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาเข้าใหม่สว่ นใหญ่ขาดพืน้ ฐานด้านการคิดวิธแี ก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม และนักศึกษาเข้า
ใหม่ บ างส่วนมีพ้ืน ฐานวิช าคณิ ต ศาสตร์ไม่ เพียงพอ รวมทัง้ ความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษของ
นั ก ศึก ษาอาจไม่ เ พี ย งพอ นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นมีปั ญ หาในการปรับ ตัว เข้า กับ การเรีย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการใช้ตารา เอกสารและข้อสอบทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาทีจ่ ะรับเข้าศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ากว่าเกณฑ์ทค่ี ณะเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดในระเบียบการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน กรณีทน่ี ักศึกษาจาเป็ นต้องปรับพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ การคิดวิธแี ก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรม และภาษาอังกฤษ จะดาเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย หรือคณะก่อนเริม่ ภาค
การศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

หน่ วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ค่าบารุงการศึกษา
12,000
ค่าลงทะเบียน
1,200
ค่าเล่าเรียนรวม
60,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
121,200

2562
100
100
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2563
2564
2565
2566
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
300
400
400
100
100

124
หน่วยกิต
บาท/คน/ภาคการศึกษา
บาท/หน่วยกิต

24,000
37,200
61,200

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

บาท/หัวนักศึกษา
บาท/คน/ปี

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
ปี งบประมาณ
ประมาณการรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

หน่ วย
นับ

2561

2562

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

11,616,000
18,004,800
29,040,000
58,660,800

11,160,000
17,298,000
27,900,000
56,358,000

2563
10,392,000
16,107,600
25,980,000
52,479,600

2564

2565

9,600,000 9,600,000
14,880,000 14,880,000
24,000,000 24,000,000
48,480,000 48,480,000

หมายเหตุ: การคานวณประมาณการรายรับคานวณจากนักศึกษาทัง้ หมด ปี การศึกษาละ 31 หน่วยกิต
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่ วย บาท)
หมวด เงิ น

ปี งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

2566

ก. งบดาเนิ นการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
สวัสดิการ 26%

23,360,400 24,521,616
18,540,000 19,461,600
4,820,400 5,060,016

25,992,913
20,629,296
5,363,617

23,230,529 24,624,361
18,436,928 19,543,143
4,793,601 5,081,217

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 ทุนการศึกษา
2.6 รายจ่ายอื่น (รวมจ่ายวิชา

11,929,061 11,502,854
432,000
432,000
1,936,000 1,860,000
1,936,000 1,860,000
1,936,000 1,860,000
640,000
640,000
5,049,061 4,850,854

10,785,032
432,000
1,732,000
1,732,000
1,732,000
640,000
4,517,032

10,044,778 10,044,778
432,000
432,000
1,600,000 1,600,000
1,600,000 1,600,000
1,600,000 1,600,000
640,000
640,000
4,172,778 4,172,778

12,366,200 11,880,750

11,063,150

10,220,000 10,220,000

พืน้ ฐาน)

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
4. งบลงทุน
รวมทัง้ สิน้
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อหัวนักศึกษา
รายรับหักรายจ่าย

1,500,000

1,500,000

1,500,000

49,155,661 49,405,220

49,341,095

101,561

1,500,000

1,500,000

44,995,307 46,389,138

106,248

113,952
110,044

112,488

115,973

9,505,139 6,952,780

3,138,505

3,484,693

2,090,862

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชัน้ เรียน และ/หรือ การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
นักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมือ่ เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทัง้ นี้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ.)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาทีส่ อดคล้องกับทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ก.1 วิชาบังคับ
ก.2 วิชาบังคับเลือก

31 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
87 หน่วยกิต
ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
ข.2 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
12 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์
19 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ (20-26 หน่วยกิต)
i. การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
20 หน่วยกิต
ii. สหกิจศึกษา
23 หน่วยกิต
iii. การบูรณาการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน
26 หน่วยกิต
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
ข.3 วิชาเลือก (3-9 หน่วยกิต)
i. การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
9 หน่วยกิต
ii. สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
iii. การบูรณาการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน
3 หน่วยกิต
ข.4 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิ ชา
- รหัสวิ ชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็ นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3 หลัก
- INT XXX หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- GEN XXX หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
่
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- LNG XXX หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านภาษา
- SSC XXX หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- หน่วยกิตของวิชากาหนดเป็ น X(ท-ป-ต) หมายถึง หน่วยกิตรวม (ชัวโมงที
่
ส่ อนเป็ นบรรยาย –
ชัวโมงปฏิ
่
บตั ิ - ชัวโมงที
่
ศ่ กึ ษาด้วยตนเอง) ในแต่ละสัปดาห์
- รายวิ ชา
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่

31 หน่วยกิต

ก.1 วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา
1(0-2-2)
(Physical Education)
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวติ
GEN 111 มนุษย์กบั หลักจริยศาสตร์เพือ่ การดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
3. กลุ่มวิชาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
GEN 121 ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์
แห่งความคิด เป็ นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยูใ่ นสอง
รายวิชานี้
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
LNG 120 ภาษาอังกฤษทัวไป
่
3(3-0-6)
(General English)
LNG 202 การอ่านพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1(1-0-2)
(Basic Reading for Science and Technology)
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LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic English)
LNG 304 การประชุมและการสนทนา
1(1-0-2)
(Meetings and Discussions)
LNG 308 การเขียนรายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1(1-0-2)
(Technical Report Writing)
หากนักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษและไม่ตอ้ งเรียนวิชา LNG 120 ให้เรียนวิชา
LNG 332 แทน
LNG 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business English)
หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึน้ อยูก่ บั ระดับคะแนน
ตามทีส่ ายวิชาภาษากาหนด ซึง่ อาจเป็ นวิชาภาษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ถ้านักศึกษามีผลคะแนนเป็ นไป
ตามเกณฑ์
วิ ชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิ ต
โดยรายวิชาต้องไม่อยูใ่ นกลุ่มวิชาเดียวกัน
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวติ
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science-based Society)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
3. กลุ่มวิชาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
GEN 321 ประวัตศิ าสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
GEN 421 สังคมศาสตร์บรู ณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)

4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 331 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล

3(3-0-6)
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(Man and Reasoning)
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 341 ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
(Culture and Excursion)
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
(Technology and Innovation for Sustainable Development)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
(Learning Language and Culture)
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
(English through Independent Learning)
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
(Reading Appreciation)
LNG 232 การแปลเบือ้ งต้น
(Basic Translation)
LNG 234 การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
LNG 294 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)
LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย
(Speaking Skills in Thai)
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(Writing Skills in Thai)

3(3-0-6)
3(2-2-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ข. หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

87 หน่วยกิต

ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
INT 114 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Discrete Mathematics for Information Technology)
INT 214 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology)
INT 314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
(Applied Mathematics for Data Science)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข.2 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
(Computing Platforms Technology)
INT 207
INT 208
INT 209
INT 210
INT 307
INT 308

- กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
12 หน่วยกิต
เครือข่าย 1
(Network I)
เครือข่าย 2
(Network II)
Development and Operations (DevOps)
พัฒนาและปฏิบตั กิ าร (เดฟออปส์)
สถาปั ตยกรรม การรวมระบบและการติดตัง้
(Architecture, Integration and Deployment)
ความมันคง
่ 1
(Security I)
ความมันคง
่ 2
(Security II)

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์ 19 หน่วยกิต
INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
2(1-2-4)
1(0-2-2)
2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)

3(2-2-5)
1(0.5-1-2)
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INT 103 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
(Advanced Programming)
INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้
(User Experience Design)
INT 105 เอสคิวแอลพืน้ ฐาน
(Basic SQL)
INT 200 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
(Data Structures and Algorithms)
INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management System)
INT 206 หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล
(Advanced Database)
INT 305 การจัดการข้อมูลกึง่ มีโครงสร้างและข้อมูลไม่มโี ครงสร้าง
(Semi-structured and Un-structured Data Management)
INT201
INT202
INT 203
INT 204
INT 221
INT 222

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0.5-1-2)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
2(1-2-4)

- กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ 20 หรือ 23 หรือ 26 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 1
2(1-2-4)
(Client Side Web Programming I)
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 1
2(1-2-4)
(Server Side Web Programming I)
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 2
2(1-2-4)
(Client Side Web Programming II)
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 2
2(1-2-4)
(Server Side Web Programming II)
โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-2)
(Information Technology Integrated Project I)
โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2(0-4-4)
(Information Technology Integrated Project II)

จากทีห่ ลักสูตรมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาทุกคนมีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การทางาน ดังนัน้
นอกเหนือจากวิชาในชัน้ เรียนข้างต้น จึงออกแบบให้มกี ารได้มาซึง่ ประสบการณ์วชิ าชีพในสถาน
ประกอบการหลายระดับตามความถนัดและความต้องการของผูเ้ รียน คือ

22

•

การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 240 ชม. (INT339 และ INT340)

•

สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (INT 350) หรือ

•

การบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ (INT 370)

ซึง่ จะทาให้นกั ศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเฉพาะทางเป็ น 9 หรือ 6 หรือ 3 หน่วยกิต ตามลาดับ และ
ไม่วา่ นักศึกษาจะเลือกประสบการณ์วชิ าชีพแบบใดก็จะต้องทาโครงงาน 6 หน่วยกิต โดยอาจเป็ น
โครงงานวิจยั (INT 361 INT 362) หรือ โครงงานรวบยอด (INT 365 INT 366) หรือโครงงานประสบการณ์
การทางาน (INT 371 INT 372)
INT 339 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(Preparation for Career Training)
INT 340 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(Career Training)

1(1-0-2)
S/U
2(0-16-5)
S/U

นักศึกษาทีเ่ รียน INT 339 และ INT 340 ต้องเลือกทาโครงงานวิจยั (INT 361 และ INT 362)
หรือ โครงงานรวบยอด (INT 365 และ INT 366)
INT 361 โครงงานวิจยั 1
3(0-6-6)
(Research Project I)
INT 362 โครงงานวิจยั 2
3(0-6-6)
(Research Project II)
หรือ
INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(0-6-6)
(Information Technology Capstone Project I)
INT 366 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(0-6-6)
(Information Technology Capstone Project II)
นักศึกษาทีเ่ รียน INT 350 หรือ INT 370 ต้องทาโครงงานการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การ
ทางาน (INT 371 และ INT 372)
INT 350 สหกิจศึกษา
6(0-32-5)
(Cooperative Study)
S/U
หรือ
INT 370 การบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน
9(0-48-5)
(Work-Integrated Learning)
S/U
และ
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INT 371 โครงงานการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางาน 1
(Experiential Learning Project I)
INT 372 โครงงานการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางาน 2
(Experiential Learning Project II)

3(0-6-6)
3(0-6-6)

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)
INT 319 การปฏิบตั อิ ย่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพ
(Information Technology Professional Practice)
INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Seminar I)
INT 322 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Seminar II)

3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

ข.3 วิชาเลือก 9 หรือ 6 หรือ 3 หน่วยกิต
ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางานทีเ่ ลือก
INT 410 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
INT 411 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
(Software Project Management)
INT 412 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันแบบผสม
(Hybrid Mobile Application Development Workshop)
INT 413 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกระจาย
(Distributed Software Development)
INT 414 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่
(Internet of Things Development)
INT 420 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
INT 421 การเรียนรูข้ องเครือ่ งจักรประยุกต์
(Applied Machine Learning)
INT 422 ธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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INT 423 ปั ญญาประดิษฐ์ประยุกต์
(Applied Artificial Intelligence)
INT 425 ปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
(Database Programming Workshop)
INT 426 การปฏิบตั กิ ารพัฒนาคลังข้อมูล
(Data Warehouse Builder Workshop)
INT 430 บล็อกเชนเบือ้ งต้น
(Introduction to Blockchain)
INT 431 การบริหารโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Infrastructure Management)
INT 432 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services Management)
INT 433 การพัฒนาและติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology System Implementation)
INT 434 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
(Cloud Native Application Development)
INT 440 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Management)
INT 441 ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Entrepreneurship)
INT 442 ปฏิบตั กิ ารระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning Workshop)
INT 443 ปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบซัพพลายเชน
(Supply Chain Management Workshop)
INT 510 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านซอฟต์แวร์
(Selected Topics in Software)
INT 511 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านซอฟต์แวร์
(Selected Topics in Software)
INT 520 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศวกรรมข้อมูล
(Selected Topics in Data Science/Data Engineering)
INT 521 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศวกรรมข้อมูล
(Selected Topics in Data Science/Data Engineering)

3(3-0-6)

INT 530 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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INT 531
INT 540
INT 541
INT 550
INT 551

(Selected Topics in Infrastructure)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Selected Topics in Infrastructure)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topics in Information Technology)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Selected Topics in Information Technology)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ข.4 วิชาภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
LNG 224 การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
(Oral Communication I)
LNG 320 การเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นเนื้อหา
Content-based Language Learning

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หรือวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการประจาหลักสูตรอนุมตั ิ
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
3.1.4

6 หน่ วยกิ ต

แผนการศึกษา

ตามทีห่ ลักสูตรมีเป้ าหมายในการจัดให้นกั ศึกษาทัง้ หมดได้มปี ระสบการณ์บนการทางานจริง
ดังนัน้ จึงได้จดั รูปแบบการเรียนรูผ้ ่านการทางานไว้ 3 รูปแบบ ซึง่ มีระยะเวลาฝึกประสบการณ์ต่างกัน
คือ
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (Career Training) ระยะ 6-8 สัปดาห์ ช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
ของปี การศึกษาที่ 3
การฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Study) ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สัป ดาห์ ช่ ว งปี
การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
และการเรีย นรู้ร่ ว มกับ การท างาน (Work Integrated Learning) ระยะไม่ น้ อ ยกว่ า 24
สัปดาห์ ช่วงปี การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมกับภาคการศึกษาพิเศษของปี การศึกษาที่ 3
ดังนัน้ แผนการศึกษาทัง้ 3 แผนจะเหมือนกันจนถึงภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 3
26

และจะแตกต่ า งกัน ในภาคการศึก ษาที่เหลือ วิช าภาษาอัง กฤษที่เรีย นขึ้น อยู่ ก ับ พื้น ฐานทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จานวนหน่ วยกิตในหัวข้อในตาราง (ท ป ต) หมายถึง ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
และศึกษาด้วยตนเอง
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
INT 100 Information Technology Fundamentals
3
INT 101 Programming Fundamentals
3
INT 102 Web Technology
1
INT 114 Discrete Mathematics for Information
Technology
3
GEN 101 Physical Education
1
GEN 111 Man and Ethics of Living
3
LNG 120 หรือ General English หรือ
3
LNG 220 Academic English
รวม 53.5 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
17

(ท
(3
(2
(0.5

ป
0
2
1

ต)
6)
5)
2)

(3
(0
(3
(3

0
2
0
0

6)
2)
6)
6)

(14.5 5

33)

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต (ท ป ต)
INT 103 Advanced Programming
3
(2 2 5)
INT 104 User Experience Design
3
(2 2 5)
INT 105 Basic SQL
1
(0.5 1 2)
INT 107 Computing Platforms Technology
3
(2 2 5)
INT 200 Data Structures and Algorithms
1
(1 0 2)
GEN 121 Learning and Problem Solving Skills
3
(3 0 6)
LNG 220 หรือ Academic English หรือ Basic Reading for
3
(3 0 6)
LNG 202 Science and Technology (3 หรือ 1 นก.)
รวม 48.5 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์
17
(12.5 7 31)
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ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
INT 201 Client Side Web Programming I
2
INT 202 Server Side Web Programming I
2
INT 205 Database Management System
3
INT 207 Network I
3
INT 214 Statistics for Information Technology
3
GEN 231 Miracle of Thinking
3
LNG 202 Basic Reading for Science and
1
หรือ LNG 332 Technology หรือ Business English
รวม >44 ชัวโมง
่ /สัปดาห์
17

INT 203
INT 204
INT 206
INT 208
INT 209
INT 210
INT 221
LNG 308

INT 222
INT 305
INT 307
INT 314
GEN 241
LNG 320

(ท ป
(1 2
(1 2
(2 2
(2 2
(3 0
(3 0
(1 0

ต)
4)
4)
5)
5)
6)
6)
2)

(10 8

26)

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Client Side Web Programming II
2
Server Side Web Programming II
2
Advanced Database
2
Network II
2
Development and Operations (DevOps)
1
Architecture, Integration and Deployment
2
Integrated Information Technology
1
Project I
Technical Report Writing
1
รวม 57 ชัวโมง
่ /สัปดาห์
13

(ท ป
(1 2
(1 2
(1 2
(1 2
(0 2
(1 2
(0 2

ต)
4)
4)
4)
4)
2)
4)
2)

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
Integrated Information Technology
2
Project II
Semi-structured and Unstructured Data
2
Management
Security I
2
Applied Mathematics for Data Science
3
Beauty of Life
3
Content-based Language Learning
3
รวม 52 ชัวโมง
่ /สัปดาห์
15

(ท ป
(0 4

ต)
4)

(1

2

4)

(2
(3
(3
(3
(12

0
0
0
0
6

4)
6)
6)
6)
30)

(1 0 2)
(6 14 26)
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แผนการเรียนปกติ (ฝี กประสบการณ์วิชาชีพ/Career Training)
INT 308
INT 319
INT 321
INT 339*
INT 340
INT 365
GEN 351
GEN xxx

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Security II
2
Information Technology Professional
4
Practice
Information Technology Seminar I
1
Preparation for Career Training
1
Career Training**
2
Capstone Information Technology Project
3
I
Modern Management and Leadership
3
GEN Elective I
3
รวม 55 ชัวโมง
่ /สัปดาห์
19
ไม่รวม ชม. INT 340

(ท ป ต)
(1 2 4)
(4 0 8)
(0 2 2)
(1 0 2)
(0 16 5)
(0 6 6)
(3 0 6)
(3 0 6)
(12 10 34)

หมายเหตุ* นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียน INT339 และ INT340 หรือ ลงทะเบียนวิชา
INT 350 Cooperative Study (6 นก.) หรือ INT 370 Work Integrated Learning (9 นก) ซึ่งจะส่งผล
ให้จานวนวิชาเลือกเฉพาะทางลดลงจาก 9 นก. เป็ น 6 นก. และ 3 นก. ตามลาดับ
(ดูรายละเอียดในแผนการเรียน ปี 3/2 ปี 4/1 และ ปี 4/2 สาหรับสหกิจศึกษา และ การเรียนรูร้ ่วมกับ
การทางาน ในลาดับถัดไป)
** ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชา INT 340 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3 แต่ให้ฝึกประสบการณ์
ในภาคการศึกษาพิเศษปี การศึกษาที่ 3
INT 366
INT xxx
LNG 224
GEN xxx
XXX xxx

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
Capstone Information Technology Project II
3
INT Elective I
3
Oral Communication
3
GEN Elective II
3
Free Elective I
3
รวม xx ชัวโมง
่ /สัปดาห์
15

(ท
(0
(x
(3
(x
(x
(x

ป
6
x
0
x
x
(x

ต)
6)
x)
6)
x)
x)
x

29

(ท
(0
(x
(x
(1
(x
(x

ป
2
x
x
0
x
x

ต)
2)
x)
x)
2)
x)
x)

INT 350
INT 371
INT 321

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Cooperative Study (16 สัปดาห์)
6
Experiential Learning Project I
3
IT Seminar I
1
รวม 52 ชัวโมง
่ /สัปดาห์
10

(ท
(0
(0
(0
(0

ป
32
6
2
40

ต)
5)
6)
2)
11)

INT 372
INT xxx
INT xxx
LNG 224
GEN xxx
XXX xxx

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
Experiential Learning Project II
3
INT Elective I
3
INT Elective II*
3
Oral Communication I
3
GEN Elective I
3
Free Elective I
3
รวม xx ชัวโมง
่ /สัปดาห์
18

(ท
(0
(x
(x
(3
(x
(x
(x

ป
6
x
x
0
x
x
x

ต)
6)
x)
x)
6)
x)
x)
x)

INT 322
INT xxx
INT xxx
LNG 304
XXX xxx

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Information Technology Seminar II
1
INT Elective II
3
INT Elective III
3
Meetings and Discussions
1
Free Elective II
3
รวม xx ชัวโมง
่ /สัปดาห์
11

แผนการเรียนสหกิ จศึกษา/Cooperative Study

* นศ. แผนการเรียนสหกิจศึกษา จะมีวชิ า INT Elective 2 วิชา รวม 6 นก.
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(ท
(1
(4

ป
2
0

ต)
4)
8)

(0
(1
(3
(x
(x
(x

2
0
0
x
x
x

2)
2)
6)
x)
x)
x)

(ท
(0
(0
(0
(0

ป
48
6
2
56

ต)
5)
6)
2)
11)

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต (ท
INT 372 Experiential Learning Project II
3
(0
INT xxx INT Elective I*
3
(x
LNG 224 Oral Communication I
3
(3
GEN xxx GEN Elective I
3
(x
GEN xxx GEN Elective II
3
(x
XXX xxx Free Elective I
3
(x
รวม 53 ชัวโมง
่ /สัปดาห์ 18
(x
*นศ. แผนการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน จะมีวชิ า INT Elective 1 วิชา 3 นก.

ป
6
x
0
x
x
x
x

ต)
6)
x)
6)
x)
x)
x)
x)

INT 308
INT 319
INT 322
LNG 304
GEN 351
GEN xxx
XXX xxx

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Security II
2
Information Technology Professional
4
Practice
Information Technology Seminar II
1
Meetings and Discussions
1
Modern Management and Leadership
3
GEN Elective II
3
Free Elective II
3
รวม xx ชัวโมง
่ /สัปดาห์ 17

แผนการเรียนการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน/Work Integrated Learning
INT 370
INT 371
INT 321

ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Work Integrated Learning (24 สัปดาห์)
9
Experiential Learning Project I
3
Information Technology Seminar I
1
รวม 53 ชัวโมง
่ /สัปดาห์ 13
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INT 308
INT 319
INT 322
LNG 304
GEN 351
XXX xxx

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
Security II
2
Information Technology Professional
4
Practice
Information Technology Seminar II
1
Meetings and Discussions
1
Modern Management and Leadership
3
Free Elective II
3
รวม xx ชัวโมง
่ /สัปดาห์ 14

(ท
(1
(4

ป
2
0

ต)
4)
8)

(0
(1
(3
(x
(xx

2
0
0
x
x

2)
2)
6)
x)
xx)

3.1.5. คาอธิ บายรายวิ ชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรูต้ าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก
ค.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
สยาม แย้มแสงสังข์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิ ชา)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
M.Sc (Computer
Science)
B.Sc (Computer
Science)

2

กิตติพนั ธุ์ พัวพลเทพ

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ตาแหน่ ง
วิ ชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2560)
The University of
Texas at Dallas,
U.S.A. (1997)
The University of
Texas at Austin,
U.S.A. (1995)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2550)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2543)

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปี การศึกษา
2562

2563

-

12

12

-

12

12

2564 2565

2566

12

12

12

12

12

12
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ลาดับ
3

ชื่อ-สกุล
อุมาพร สุภสิทธิเมธี

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิ ชา)
ปร.ด.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

4

สุณิสา สถาพรวจนา

ปร.ด.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (สถิต)ิ

5

กิตติพงศ์ วะระทรัพย์

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วศ.บ (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม)

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปี การศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
12
12 12
12
12

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ตาแหน่ ง
วิ ชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2551)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2548)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2545)

ผศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2546)
มหาวิทยาลัยศิลปากร,
ประเทศไทย (2543)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2548)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2542)

-

12

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
ที่
(ระบุตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ)
1 เรือโท ยุทธนา ศิวรักษ์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(สาขาวิ ชา)
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายระหว่างประเทศ)
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายเปรียบเทียบ)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
Tulane University New
Orleans, LA, USA (2537)
Pennsylvania State
University , Carlisle, PA,
USA (2538)

สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน/สังกัด
บริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานและสหกิ จศึกษา)
จากความต้องการที่บณ
ั ฑิตควรมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนัน้ หลักสูตรได้
กาหนดให้มรี ายวิชาฝึกประสบการณ์การทางาน ถึง 3 รูปแบบ เพือ่ รองรับความหลากหลายของผูป้ ระกอบการ
และเพื่อ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการในการเรีย นรู้ท่ีแ ตกต่ า งกัน ของตัว นั ก ศึก ษาเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การฝึ ก ประสบการณ์ ว ิช าชีพ (Career Training) ระยะ 6-8 สัป ดาห์ ช่ ว งภาคการศึก ษาพิเศษ ของปี
การศึกษาที่ 3 (มิ.ย. - ก.ค.) นักศึกษาในแผนการศึกษานี้จะเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์จานวน 3 หน่วยกิต (รวม
เตรียมฝึ กประสบการณ์) และเรียนวิชาเลือกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 หน่ วยกิต นอกจากนี้นักศึกษา
จะต้องทาโครงงานรวบยอด หรือ โครงงานวิจยั อีกจานวน 6 หน่วยกิต
การฝึ กสหกิจศึกษา (Cooperative Study) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ช่วงปี การศึกษาที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 (ม.ค. - พ.ค.) นักศึกษาในแผนการศึกษานี้จะเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์จานวน 6 หน่วยกิต (รวม
เตรียมฝึ กประสบการณ์ ) และเรียนวิช าเลือกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่ วยกิต โดยนักศึกษาใน
แผนการศึกษานี้จะทาโครงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางานจานวน 6 หน่วยกิต
และการเรียนรูร้ ่วมกับการทางาน (Work Integrated Learning) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ ช่วงปี
การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมกับภาคการศึกษาพิเศษของปี การศึกษาที่ 3 (ม.ค. - ก.ค.) นักศึกษาใน
แผนการศึกษานี้จะเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ จานวน 9 หน่ วยกิต (รวมเตรียมฝึ กประสบการณ์ ) และเรียนวิชา
เลือกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษาในแผนการศึกษานี้จะทาโครงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางานจานวน 6 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบตั งิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็ นในการเรียนรูท้ ฤษฎีมากยิง่ ขึน้
(2) บูรณาการความรูท้ เ่ี รียนมาเพือ่ นาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครือ่ งมือได้อย่างเหมาะสม
(3) เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี แี ละสามารถทางานในทีมได้ดี
(5) มีระเบียบวินยั เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
(6) มีความสามารถในการสือ่ สาร กล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ในงานได้
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4.2 ช่วงเวลา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
สหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์
การเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน ระยะเวลา 24 สัปดาห์
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ภาคการศึกษาพิเศษ ของปี การศึกษาที่ 3
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3
การเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน ภาคการศึกษาที่ 2 จนถึงภาคการศึกษาพิเศษของปี การศึกษาที่ 3
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือโครงงานวิ จยั
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นัก ศึก ษาสนใจ ประยุก ต์ใช้ท ฤษฎีท่ีได้ศึก ษามาใช้ในการท า
โครงงาน และโครงงานมีข อบเขตที่ส ามารถท าเสร็จ ได้ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจเป็ น
โครงงานวิจยั โครงงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โครงงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์การทางานก็ได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นัก ศึก ษาสามารถท างานเป็ น ทีม เรีย นรู้ได้ด้ว ยตัว เอง บู รณาการความรู้ข้ามวิช า สร้างสรรค์
นวัต กรรมเพื่อ แก้ปั ญ หาจริง มีค วามสามารถในการสื่อ สาร มีค วามเชี่ย วชาญในการใช้เครื่อ งมือ
ซอฟต์แวร์ในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่ อ หรือ นาไปใช้งานได้จริง มี
คุณค่าต่อผูอ้ ่นื และสังคม
5.3 ช่วงเวลา
ทาโครงงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 3 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต แบ่งลงทะเบียนภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จัดให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาโครงงาน เพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สาร การจัดการโครงงาน การทางาน
เป็ นทีม มีการกาหนดชัวโมงการประชุ
่
มแนะแนวทางการทาโครงงานให้กบั นักศึกษา มีระบบทาเนียบ
โครงงานให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา รูปแบบและเทคนิค เป็ นแนวทางในการทาโครงงาน
จัดทาคลินิกอาจารย์ทป่ี รึกษาทางเทคนิค โดยแบ่งตามกลุ่มโดเมนวิชา ได้แก่ การเขียนโปรแกรม
การจัดการข้อมูล และโครงสร้างพืน้ ฐานและการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบ เพื่อให้คาปรึกษา
แก่นกั ศึกษาทีม่ ที กั ษะไม่เท่ากัน ในข้อสงสัยหรือต้องการคาแนะนาในปั ญหาทีม่ คี วามหลากหลาย
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5.6 กระบวนการประเมิ นผล
ประเมินผลความก้าวหน้ าในการทาโครงงานโดยการสอบด้วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน มีการ
ประเมิน เอกสารประกอบโครงงาน การนาเสนอตามระยะเวลา รวมถึงประเมินผลทางเทคนิค มีการจัด
ให้นาเสนอผลงานต่อสาธารณะ ผูป้ ระกอบการ ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง บุคคลภายนอก เพือ่ รับผลป้ อนกลับ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
(1) มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์

(2) มีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
- ผูส้ อนสร้างโจทย์เชิงระบบหรือนาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมที่มี
หัวข้อการเรียนรูท้ ่เี ชื่อมโยงกัน และนาไปใช้เป็ นโจทย์ในชัน้ เรียน
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง ระบบและความรู้ ท่ี
เชือ่ มโยงแต่ละด้านอย่างมืออาชีพ
- จัดทาคลินิกอาจารย์โดยแบ่งตามกลุ่มโดเมนวิชา ได้แก่ การ
เขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล และโครงสร้างพืน้ ฐานและการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบ เพือ่ ให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาทีม่ ที กั ษะไม่เท่ากัน ในข้อสงสัยหรือต้องการคาแนะนาใน
ปั ญหาทีม่ คี วามหลากหลาย
- สนับสนุนการทาวิจยั ในโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหนึ่งใน
ทางเลือก
- จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและสนับสนุนให้เกิดการอภิปราย
แลกเปลีย่ นทางความคิดกับกลุ่มเพือ่ นและอาจารย์
- ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การออกแบบ ก่อนการลงมือปฏิบตั กิ บั
โจทย์ปัญหาจริง
- จัด สัม มนาในรายวิช าสัม มนาและนอกห้ อ งเรีย น มีก ารเชิ ญ
วิท ยากรหรือ บุ ค คลต้ น แบบ หรือ ให้ นั ก ศึก ษาเข้า ร่ ว มสัม มนา
ภายนอกมหาวิทยาลัยตามความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิด การรับรู้
ในเทคโนโลยีใหม่ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในมิตติ ่าง ๆ รวมถึงทักษะชีวติ ทีส่ าคัญ
- ปลู ก ฝั ง และกระตุ้ น การค้ น คว้ า ผ่ า นรายวิช าต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
นักศึกษาเห็นความสาคัญของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
-บู ร ณาการการเรีย นรู้ อ อนไลน์ ร่ ว มกั บ การเรีย นการสอนใน
ห้องเรียน โดยเน้นผลสัมฤทธิ ์ทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรูเ้ ป็ นสาคัญ
-สนับ สนุ นให้นัก ศึกษาไปโครงการแลกเปลี่ยนต่ างประเทศ โดย
ออกแบบโครงสร้างหลัก สูต รที่มีค วามยืด หยุ่น ต่ อ การเทีย บโอน
รายวิชา
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คุณลักษณะพิ เศษ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
- จัดตัง้ กลุ่มการเรียนรู้ตามโดเมน/ความสนใจของนักศึกษา หรือ
สนั บ สนุ น โครงการทัง้ ทางด้ า นวิช าการและกิจ กรรมที่ส่ ง เสริม
ศักยภาพของนักศึกษา
- สร้างพื้นที่การเรียนรู้และการลงมือปฏิบตั ิ (Maker Space) โดย
สนับสนุ นทรัพยากรพื้นฐานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การ
เรียนรู้ สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้คดิ สร้างสรรค์รว่ มกันอย่างเสรี
(3) ทักษะเชิงวิชาชีพเพียงพอต่อการ
- หลักสูตรออกแบบผลลัพธ์การเรียนรูโ้ ดยอ้างอิงกับแนวทางของ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ACM/IEEE Curricula Guidelines
- สนับสนุ นโปรแกรมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเปลีย่ นการเรียนรูเ้ ชิงทฤษฎีใ นห้องเรียนมาเป็ นการฝี ก
ฝนประสบการณ์ เช่น ผ่านการให้โจทย์ปัญ หา ผ่านการเปิ ดวิชา
เลือกตามความเชีย่ วชาญของภาคอุตสาหกรรม จัดสัมมนา
- สร้างสังคมการเรียนรูท้ ่มี ศี ษิ ย์เก่า อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคอุ ต สาหกรรม ให้ค าแนะน าหรือ ให้ค วามรู้เชิง วิช าชีพ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง และเกิด การเรีย นรู้ร่ ว มกัน เกิด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ มีส่ ว น
เกีย่ วข้องทุกฝ่ าย
- นัก ศึก ษาทุ ก คนต้อ งผ่านการฝึ ก ประสบการณ์ เชิงวิช าชีพ ตาม
รูปแบบทีห่ ลักสูตรกาหนด เพือ่ ให้ได้ประสบการณ์ทางานจริง
- นาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เป็ นโจทย์ในการทาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ กั ศึกษาจะได้บูรณาการความรูแ้ ละหาแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
(4) มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษทีด่ ี โดยเน้น - สนับสนุ นการลงเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือกในหลักสูตรที่เป็ น
การพูดและการอ่านอย่างมี
ภาษาอังกฤษทีม่ ผี ลลัพธ์การเรียนรูเ้ หมือนกับทีห่ ลักสูตรกาหนด
ประสิทธิภาพ
-สนับสนุ นการเปิ ดบางกลุ่มวิชาเรียน (section) เป็ นภาษาอังกฤษ
และให้นกั ศึกษาลงเรียนโดยสมัครใจ
- สื่อ การเรีย นการสอนและค าถามในข้ อ สอบทุ ก รายวิช าเป็ น
ภาษาอังกฤษ
- การนาเสนอความก้าวหน้ าของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นภาษาอังกฤษ
- สนับสนุ นให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ โดยออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรทีม่ คี วามยืดหยุ่นต่อการเทียบโอนรายวิชา
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2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้
PLO-1 ทัก ษะความรู้เชิ ง วิ ช าชี พ – มี
ความรู้ ความเข้า ใจ ในสถาปั ต ยกรรม
ระบบ องค์ป ระกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อ มู ล โครงสร้า งพื้น ฐานและเครือ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ การรัก ษาความมั น่ คง
ป ล อ ด ภั ย ร ว ม ถึ ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาโจทย์
ทางธุรกิจ
PLO-1A สามารถอธิบ ายองค์ ป ระกอบ
ทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้า น
ฮาร์ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ ข้อ มูล โครงสร้า ง
พืน้ ฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ย ที่ค วรมี
เพื่อจะช่วยนาไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาทาง
ธุรกิจได้
PLO-1B สามารถออกแบบสถาปั ตยกรรม
ร ะ บ บ แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อโจทย์ปัญหาทาง
ธุรกิจนัน้
PLO-1C สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันทีม่ ี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ด้ า น เท ค โน โล ยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมและสามารถนาไปสู่
การแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู้
- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
and Discussion)
- การทดลอง (Experimentation and
Exploration)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
(Problem-based Learning)
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning)
- การสัมมนา
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- นาเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่
ได้รบั มอบหมาย
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving)
- การสาธิตหรือการจาลอง (Demonstration
or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer
Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู้
- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
PLO-2 ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ – มี
and Discussion)
ความสามารถแยกแยะองค์ประกอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ - การทดลอง (Experimentation and
Exploration)
พิจารณาเป็ นส่วนย่อยและสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ของการเชือ่ มโยงส่วนต่าง ๆ - การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
(Problem-based Learning)
PLO-2A สามารถแยกแยะองค์ประกอบ
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Project-based Learning)
PLO-2B สามารถเชือ่ มโยงองค์ประกอบ
- การสัมมนา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้
- การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
อย่างเป็ นระบบ
PLO-2C สามารถเปรียบเทียบและ
เลือกใช้องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสม

- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
and Discussion)
- การทดลอง (Experimentation and
Exploration)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
PLO-3A ติดตามความรูท้ างเทคโนโลยี
(Problem-based Learning)
สารสนเทศทีส่ าคัญและมีผลกระทบได้
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
ด้วยตนเอง
(Project-based Learning)
PLO-3B สามารถอธิบายหลักการ
- การสัมมนา
สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ กี าร - การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
ปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-3 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง –
มีความสามารถในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
ได้ดว้ ยตนเอง เตรียมพร้อมต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี
และสังคม

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การสาธิตหรือการจาลอง (Demonstration
or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer
Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญหรือการ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การสาธิตหรือการจาลอง (Demonstration
or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการ
เรียนรู้

PLO-4 ทั ก ษะการสื่ อ สารไทยและ - การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
อังกฤษ –มีความสามารถในการสื่อสาร and Discussion)
และกระตุ้น ให้ทีม เกิด ความร่วมมื อ ใน - การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
การคิด การลงมือ ท าร่ ว มกัน รวมทั ง้ - การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
สามารถโน้ ม น้ า วและประสานความ (Problem-based Learning)
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning)
- การสัมมนา
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบ - มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ี มีวนิ ยั ตรงต่อ
เวลา และรับผิดชอบต่อสังคม
PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของ
สังคม มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบ
PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
and Discussion)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer
Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือผลของ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer
Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
- การสังเกต
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน
- การประเมินโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน (Peer
Assessment)
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2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

กลุม
่ วิชาบ ังค ับ
GEN 101 พลศึกษา (Physical
Education)
1 (0-2-2)
GEN 111 มนุษย์กบ
ั หลักจริย
ศาสตร์เพือ
่ การดาเนินชีวต
ิ (Man
and Ethics of Living)
3 (3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู ้และ
การแก ้ปั ญหา (Learning and
Problem Solving Skills)
3 (3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)
2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

รายวิชา































































































6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง

ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต

่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2. ด ้านความรู ้

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

่
ิ ั ญญาท ้องถิน
1.4 ภูมป

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

่ สัตย์
1.1 ความซือ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทัวไป
่ กลุ่มวิ ชาสุขพลานามัย และกลุ่มวิ ชาบูรณาการ
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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รายวิชา

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวต
ิ
(Beauty of Life)
3 (3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุค
ใหม่และภาวะผู ้นา (Modern
Management and Leadership)
3 (3-0-6)
กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (The Philosophy of
Sufficiency Economy)
3 (3-0-6)
GEN 301การพัฒนาสุขภาพแบบ
องค์รวม (Holistic Health
Development)
3 (3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคม
ฐานวิทยาศาสตร์ (Ethics in
Science-Based Society)
3 (3-0-6)
GEN 321 ประวัตศ
ิ าสตร์อารยธรรม
(The History of Civilization)
3 (3-0-6)
GEN 331 มนุษย์กบ
ั การใช ้

























































































































6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง

ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต

่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2. ด ้านความรู ้

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ



2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน



้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

่
ิ ั ญญาท ้องถิน
1.4 ภูมป

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

่ สัตย์
1.1 ความซือ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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GEN 352 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพือ
่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Technology and
Innovation for Sustainable
Development)
3 (3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
3 (3-0-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพูดในทีส
่ าธารณะ
(Personality Development and
Public Speaking)
3 (2-2-6)
GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ ในการ
ดาเนินชีวต
ิ และการทางาน
(Science and Art of Living and
Working) 3 (3-0-6)


่
ิ ั ญญาท ้องถิน
1.4 ภูมป


























































































5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ




















6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง



ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต

่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์



5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2. ด ้านความรู ้

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

เหตุผล (Man and Reasoning) 3
(3-0-6)
GEN 341 ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ ไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
3 (3-0-6)
1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

่ สัตย์
1.1 ความซือ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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GEN 421 สังคมศาสตร์บรู ณาการ
(Integrative Social Sciences)
3 (3-0-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการ
ท่องเทีย
่ ว (Culture and
Excursion)
3 (2-2-6)







































6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง

ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต

่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2. ด ้านความรู ้

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

่
ิ ั ญญาท ้องถิน
1.4 ภูมป

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

่ สัตย์
1.1 ความซือ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ
่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต
6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง

กลุม
่ วิชาบ ังค ับ
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)
3 (3-0-6)
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษ(English Skills and
Strategies)
3 (3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (Academic English)
3 (3-0-6)
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสาหรับนักศึกษานานาชาติ
(Academic English for
International Students)
3(3-0-6)
LNG 106 การฟั งและการพูดเชิง
วิชาการ (Academic Listening
and Speaking)
3 (3-0-6)
2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

รายวิชา
































































5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

2. ด ้านความรู ้

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

ิ ั ญญาท ้องถิน
่
1.4 ภูมป

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

่ สัตย์
1.1 ความซือ

ตารางที่ 5 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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LNG 107 การอ่านและการเขียน
เชิงวิชาการ (Academic Reading
and Writing)
3 (3-0-6)

LNG 121 การเรียนภาษาและ
วัฒนธรรม (Learning Language
and Cultural)
3 (3-0-6)
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษ
ด ้วยตนเอง (English through
Independent Learning)
3 (3-0-6)
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
(Reading Appreciation)
3 (3-0-6)
LNG 232 การแปลเบือ
้ งต ้น
(Basic Translation)
3 (3-0-6)

่ สารระหว่าง
LNG 234 การสือ


กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก (ภาษาและ
่ สาร
การสือ






















2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

ิ ั ญญาท ้องถิน
่
1.4 ภูมป



































































5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





















6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง



ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต



่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.7 การบริหารจัดการ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ





4.6 ความเป็ นผู ้นา

4.5 การทางานเป็ นทีม

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

2. ด ้านความรู ้

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์



2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล





1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

่ สัตย์
1.1 ความซือ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม
6. ด ้านการ
เรียนรู ้
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รายวิชา

 ความรับผิดชอบหลัก
4.6 ความเป็ นผู ้นา
4.7 การบริหารจัดการ

5.3 การใช ้ภาษาอย่างถูกต ้องตามหลัก
วิชาการ
่ สารได ้อย่าง
่ การสือ
5.4 การใช ้ภาษาเพือ
เหมาะสมกับสถานการณ์

ิ ประจาวัน
6.1 การเรียนรู ้ผ่านชีวต
6.2 การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง


























































5. ด ้านทักษะการวิเคราะห์
่ สาร และ
เชิงตัวเลข การสือ
การใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.3 การเรียนรู ้และเท่าทันการ
่ นแปลงของโลก
เปลีย

่ และข ้อมูลข่าวสาร
5.2 การรู ้เท่าทันสือ

4. ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

่ สาร
่ การสือ
5.1 การใช ้เทคโนโลยีเพือ

่ ี
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง
4.4 การรู ้จักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ์

่
4.2 การเคารพผู ้อืน

3. ด ้านทักษะ
ทางปั ญญา

4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

3.2 การคิดเชิงสร ้างสรรค์

2. ด ้านความรู ้

3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์

2.4 การแก ้ปั ญหาโดยใช ้ความรู ้และเหตุผล

2.3 การนาความรู ้มาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ ับผิดชอบ

2.2 การใช ้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
้
เกิดขึน

้ หาสาระที่
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนือ
่ วข ้อง
เกีย

ิ ั ญญาท ้องถิน
่
1.4 ภูมป

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

4.5 การทางานเป็ นทีม

วัฒนธรรม (Intercultural
Communication)
3 (3-0-6)
LNG 294 ภาษาไทยเพือ
่ การ
่ สารและงานอาชีพ (Thai for
สือ
Communication and Careers)
3 (3-0-6)
LNG 295 ทักษะการพูด
ภาษาไทย (Speaking Skills in
Thai)
3 (3-0-6)
LNG 296 ทักษะการเขียน
ภาษาไทย (Writing Skills in
Thai)
3 (3-0-6)
1.2 การรับรู ้และให ้คุณค่า

่ สัตย์
1.1 ความซือ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระด ับอุดมศึกษา

1. ด ้านคุณธรรม
จริยธรรม
6. ด ้านการ
เรียนรู ้

 ความรับผิดชอบรอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชาของหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์
1.2 การรับรูแ้ ละให้คุณค่า
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
1.4 ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่

2. ด้านความรู้
2.1 ความรูร้ อบในศาสตร์/เนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 การใช้ความรูม้ าอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
2.3 การนาความรูม้ าปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์/งานทีร่ บั ผิดชอบ
2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรูแ้ ละเหตุผล

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์
3.2 การคิดเชิงสร้างสรรค์
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 ความเคารพผูอ้ ่นื
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง
4.4 การรูจ้ กั ตัวเอง การปรับตัว และการจัดการ
อารมณ์
4.5 การทางานเป็ นทีม
4.6 ความเป็ นผูน้ า
4.7 การบริหารจัดการ
4.8 สุขภาพและอนามัยทีด่ ี

5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสือ่ สาร
5.2 การรูเ้ ท่าทันสือ่ และข้อมูลข่าวสาร
5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.4 การใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

6. ด้านการเรียนรู้
6.1 การเรียนรูผ้ า่ นชีวติ ประจาวัน
6.2 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
6.3 การเรียนรูแ้ ละเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลก
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3.2 หมวดวิ ชาทัง้ หมดของหลักสูตร
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิ ชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)
รายวิชา\B.Sc.IT PLO
GEN 101 พลศึกษา
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
LNG 120 General English
LNG 220 Academic English
LNG 202 Basic Reading for Science and Technology
LNG 308 Technical Report Writing
LNG 320 Content-based Language Learning
LNG 224 Oral Communication I
LNG 304 Meetings and Discussions
LNG 332 Business English
INT 100 หลักเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
INT 103 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
INT 105 พื้นฐานเอสคิวแอล
INT 107 แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

PLO1A

PLO-1
PLO- PLO1B
1C

PLO2A



PLO-2
PLO2B

PLO2C



PLO-3
PLOPLO3A
3B

PLO4

PLO-5
PLOPLO5A
5B

⚫



⚫




⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫



⚫



⚫



⚫



⚫



⚫



⚫



⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫







⚫

⚫







⚫

















⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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INT 114 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 201 การเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอ็นต์ 1
INT 202 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 1
INT 203 การเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอ็นต์ 2
INT 204 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 2
INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
INT 206 หลักการขั้นสูงของฐานข้อมูล
INT 207 เครือข่าย 1
INT 208 เครือข่าย 2
INT 209 เดฟออปส์
INT 210 สถาปัตยกรรม การรวมระบบและการติดตั้ง
INT 214 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 221 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INT 300 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
INT 305 การจัดการข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างและข้อมูลไม่มีโครงสร้าง
INT 307 ความมั่นคง 1
INT 308 ความมั่นคง 2
INT 314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
INT 319 การปฏิบัติอย่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพ
INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
INT 322 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INT 339 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
INT 340 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
INT 350 สหกิจศึกษา

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫





⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫





⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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INT 370 การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

INT 361 โครงงานวิจัย 1
INT 362 โครงงานวิจัย 2
INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
INT 366 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INT 371 โครงงานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงาน 1
INT 372 โครงงานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงาน 2

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

INT 410 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
INT 411 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
INT 412 ปฏิบัติการพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชันแบบผสม
INT 413 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกระจาย
INT 414 การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง
INT 420 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
INT 421 การเรียนรู้ของเครื่องจักรประยุกต์
INT 422 ธุรกิจอัจฉริยะ
INT 423 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
INT 425 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
INT 426 การปฏิบัติการพัฒนาคลังข้อมูล
INT 430 บล็อกเชนเบื้องต้น
INT 431 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 432 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 433 การพัฒนาและติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 434 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
INT 440 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
INT 441 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫
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⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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INT 442 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
INT 443 ปฏิบัติการการจัดการแบบซัพพลายเชน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



หมายถึง รายวิชาที่รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและร่วมพัฒนาทักษะ



⚫ หมายถึง รายวิชาที่รับผิดชอบในการร่วมพัฒนาทักษะและประเมินผล




ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิ ชาเฉพาะด้าน IT และ Essential Domains ACM/IEEE 2017
Courses\Essential Domains ACM/IEEE
2017

NET

WMS

IMA

SWF

INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2, 3, 6, 7
6

1-2, 7

4

CSP

GPP

5
5

4

INT 105 เอสคิวแอลพืน้ ฐาน

1-4, 6, 7

2, 5

4, 5

INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิวเตอร์

2-5

INT 200 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

10

5, 6

INT 201 การเขียนโปรแกรมฝัง่ ไคลเอ็นต์ 1

6

2, 4, 5,7

INT 202 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ เซิรฟ์ เวอร์ 1

6

2, 4, 5, 7

INT 203 การเขียนโปรแกรมฝัง่ ไคลเอ็นต์ 2

7

2, 5
6

INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล

2, 5

5

5

5

12

5

5

3, 12

6

5

12

3, 6

1-5
6

INT 207 เครือข่าย 1

1, 2, 4, 6-7

INT 208 เครือข่าย 2

3, 5

INT 209 พัฒนาและปฏิบตั กิ าร (เดฟออปส์)

SPA

1, 2, 10, 12

3-7

INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้

INT 206 หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล

UXD

7

INT 103 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง

INT 204 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ เซิรฟ์ เวอร์ 2

IST

1

INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
INT 102 เทคโนโลยีเว็บ

PET

3, 4, 12
6

5-7

3, 11
3
4

7
8
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INT 210 สถาปั ตยกรรม การรวมระบบและการติดตัง้

4

INT 305 การจัดการข้อมูลกึง่ มีโครงสร้างและข้อมูลไม่มี
โครงสร้าง
INT 307 ความมั ่นคง 1
INT 308 ความมั ่นคง 2
INT 319 การปฏิบตั อิ ย่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศมือ
อาชีพ

1
6

1, 3, 5

2
8, 11, 13, 14

6

3-6, 9
1-7, 9, 10, 12

Essential Domains
• CSP-Cybersecurity Principles
• GPP-Global Professional Practice
• IMA-Information Management
• IST-Integrated Systems Technology
• NET-Networking
• PFT-Platform Technologies
• SPA-System Paradigms
• SWF-Software Fundamentals
• UXD-User Experience Design
• WMS-Web and Mobile Systems
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4. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student
QF ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF ACM/IEEE IT2017 Curriculum Student Outcomes
4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF
B.Sc.IT PLO\TQF
PLO-1A

PLO-1
PLO-1B PLO-1C

PLO-2A

1. คุณธรรม จริยธรรม
TQF LO-1.1
TQF LO-1.2
TQF LO-1.3
TQF LO-1.4
TQF LO-1.5
TQF LO-1.6

TQF LO-1.7
2. ความรู้
TQF LO-2.1
⚫
TQF LO-2.2
⚫
⚫
TQF LO-2.3
⚫
⚫
TQF LO-2.4
TQF LO-2.5
TQF LO-2.6
⚫
TQF LO-2.7
⚫
TQF LO-2.8


3. ทักษะทางปัญญา
TQF LO-3.1
⚫
TQF LO-3.2

TQF LO-3.3
TQF LO-3.4
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
TQF LO-4.1
TQF LO-4.2
TQF LO-4.3
TQF LO-4.4
TQF LO-4.5
TQF LO-4.6
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
TQF LO-5.1
TQF LO-5.2
TQF LO-5.3
TQF LO-5.4

PLO-2
PLO-2B PLO-2C

PLO-3A

PLO-3
PLO-3B

PLO-4
PLO-5A

PLO-5
PLO-5B


⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
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1. คุณธรรม
จริ ยธรรม

2. ความรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7)
8)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

TQF's Learning Outcomes
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตย์สจุ ริต
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ น่ื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้
ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ การนาไปประยุกต์
รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ
มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานได้จริง
สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทัง้
ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน

3)
4)
5)

สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม

6)
1)
2)

มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

3)
4)
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4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT Student QF
KMUTT Student
QF\B.Sc.IT PLO
Student QF-1
Student QF-2
Student QF-3
Student QF-4
Student QF-5
Student QF-6
Student QF-7
Student QF-8
Student QF-9
Student QF-10

PLO-1A

PLO-1
PLO-1B

PLO-1C

⚫

⚫

⚫

⚫

PLO-2A

PLO-2
PLO-2B PLO-2C

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

PLO-3A

PLO-3
PLO-3B

PLO-4

PLO-5A

PLO-5
PLO-5B
⚫

⚫

⚫
⚫



⚫

⚫






Knowledge
KMUTT’s Student QF 1)
2)
Professional Skill
3)
Thinking Skill
4)
Learning Skill
5)
Communication Skill
6)
Management Skill
7)
Leadership
KMUTT's Citizenship
8)
Responsibility
9)
Adaptability
10)
Humanization

4.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ ACM/IEEE IT2017 Curriculum Student
Outcomes
ACM/IEEE2017\B.Sc.IT PLO
ACM/IEEE2017-LO1
ACM/IEEE2017-LO2
ACM/IEEE2017-LO3
ACM/IEEE2017-LO4
ACM/IEEE2017-LO5
ACM/IEEE2017-LO6

PLO-1A

PLO-1
PLO-1B

PLO-1C

⚫

⚫

⚫

PLO-2A
⚫

PLO-2
PLO-2B
⚫

PLO-2C
⚫

PLO-3
PLO-3A PLO-3B

PLO-4

PLO-5
PLO-5A PLO-5B

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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ACM/IEEE 2017

1. Analyze complex, real-world problems to identify and define
computing requirements and apply computational approaches
to the problem-solving process.
2. Design, implement, and evaluate a computing-based solution
to meet a given set of computing requirements in the context of
the IT discipline.
3. Communicate effectively with diverse audiences the technical
information that is consistent with the intended audience and
purpose.
4. Make informed judgments and include unique perspectives of
others in computing practice based on legal and ethical
principles.
5. Function effectively on teams and employ self- and peeradvocacy to address bias in interactions, establish goals, plan
tasks, meet deadlines, manage risk, and produce deliverables.
6. Identify and analyze user needs and consider them during the
selection, integration, and administration of computer-based
systems.
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา
(1) มีการแต่งตัง้ กรรมการประจาหลักสูตรเพือ่ ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
(3) มีการสัมภาษณ์นกั ศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒนิ อกหลักสูตร
2.2 การทวนสอบหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวะการได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
(2) การสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเข้าทางาน
ในสถานประกอบการนัน้ ๆ
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรูจ้ าก
สาขาวิชาทีเ่ รียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ภาคผนวก ฉ.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีก ารปฐมนิ เทศและ/หรือ แนะแนวการเป็ นครูแ ก่ อ าจารย์ใหม่ ให้มีค วามรู้แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่วจิ ยั ในแนวคอมพิวเตอร์ศกึ ษาเป็ นอันดับแรก
การสนับสนุ นด้านการฝึ กอบรมทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทนั สมัย
(2) การจัดอาจารย์พเ่ี ลีย้ งเพือ่ แนะนาการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อส่งเสริมการสอนและการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รต่ าง ๆ การประชุ ม ทางวิช าการทัง้ ในประเทศและ/หรือ ต่ างประเทศ หรือ การลาเพื่อ
เพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
(3) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาคอมพิวเตอร์
(4) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณ ภาพ
การศึก ษาของ มจธ. ที่ใ ช้ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of
Thailand Quality Assurance) โดยในระดั บ หลั ก สู ต รให้ ใ ช้ เ กณ ฑ์ ข อง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทยในการพัฒ นา โดยหลัก สูต รฯ ได้รบั การตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพในปี 2559 แบบ Site Assessment จากกรรมการภายนอกมหาวิท ยาลัย และมีแ ผนมุ่ ง สู่ก าร
ประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้รบั การรับรองโดย AUN-QA ทัง้ นี้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการอ้างอิง
โครงสร้า งและผลลัพ ธ์ นั ก ศึก ษา รวมถึง น าเอาผลลัพ ธ์ ก ารเรีย นรู้ท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้า งหลัก สู ต ร
ACM/IEEE IT2017 มาใช้เป็ นต้นแบบเพือ่ ให้มคี วามเป็ นมาตรฐานสากลอีกด้วย
ในการกากับมาตรฐานหลักสูตรให้มกี ารดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีรอบการประเมินเป็ นประจาทุกปี
ส าหรับ องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาจะใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยดาเนินการตรวจประเมินเพื่อการ
พัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครัง้ ในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิ ต
การพัฒ นาบัณ ฑิ ต เป็ นไปตามรู ป แบบการจัด การศึก ษาแบบใหม่ (Outcome-based Education) ของ
มหาวิท ยาลัย ซึ่ง มุ่ ง สร้า งบัณ ฑิต ให้มีค วามรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติ อัน เป็ นสมรรถนะที่ต้ อ งการ ผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม และมีความรูค้ รอบคลุม การพัฒนาให้บณ
ั ฑิต มีสมรรถนะดังกล่าว จะเริม่ จากการสร้าง
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเก่า ทีร่ วมถึงวิธกี ารจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง การออกกฎระเบียบที่
เอื้ออานวยและสนับสนุ นการเรียนการสอนแบบใหม่ รวมถึงการวัดและประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ ในรอบต่ อ ไป ซึ่งเป็ นหัว ใจในการพัฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิต ให้เป็ น ไปตามกระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ที่ครอบคลุมถึงการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน สมรรถนะ
ผูส้ อน สภาพแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย
ทุกหลักสูตรใน มจธ. ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ ทัง้ ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา รวมทัง้ Curriculum
Mapping ที่เน้ น ผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ข องผู้เรีย นเป็ นจุ ด เริ่ม ต้ น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ของ AUN-QA ภาคประเทศไทย หลักสูตรได้ดาเนินการ
ตามแนวทางการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุ งที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียน รวมถึงการกาหนด
วิธกี ารเรียนการสอนและการประเมินผลให้ผเู้ รียนบรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามทีก่ าหนด
3. นักศึกษา
1. กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรเปิ ดรับสมัครตามระบบ TCAS ซึง่ แต่ละรอบ
การรับนักศึกษามีการกาหนดเกณฑ์และคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส้ มัครทีแ่ ตกต่างกัน โดย
ผูท้ ส่ี นใจสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร กาหนดการรับสมัคร และดูรายละเอียด
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เพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรมีจดั การเรียนปรับพืน้ ฐานภาษาอังกฤษให้แก่นกั ศึกษา
แรกเข้าทุกคน และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนปรับพืน้ ฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นกั ศึกษาทีส่ อบไม่ผ่านการ
สอบวัดระดับความรูท้ างคณิตศาสตร์แก่นกั ศึกษาแรกเข้า
3. มีการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา มีการแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาชัน้ ปี เพือ่ ดูแลและให้
คาปรึกษาทางวิชาการและปั ญหาด้านอื่น ๆ แก่นกั ศึกษาทุกคน อาจารย์ทุกท่านจะกาหนดและประกาศชัวโมง
่
ให้คาปรึกษา (Office Hours) เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าปรึกษาได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชัวโมง
่ นอกจากนี้ ภาควิชา
มีอาจารย์ทป่ี รึกษากิจกรรมเพือ่ ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
4. มีกระบวนการควบคุมและดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวินยั นักศึกษา
5. มีกระบวนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวโดยมหาวิทยาลัยฯ มีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการ
เพือ่ ให้คาปรึกษานักศึกษาเกีย่ วกับการวางแผนการศึกษา และการดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ มี
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้คาปรึกษาในเรือ่ งอื่นๆ เช่น สานักงานกิจการนักศึกษา และสานักงานทะเบียน
นักศึกษา รวมทัง้ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
6. มีกระบวนการรายงานผลการดาเนินงานและปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านกิจกรรมของการรายงานผลการจัด
การศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี โดยใช้ขอ้ มูลการคงอยูข่ องนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา เป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการปรับปรุงการดาเนินงาน
7. มีกระบวนการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถให้ขอ้ เสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเพิม่ เติมได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิ ดโอกาสให้อาจารย์
ผูบ้ งั คับบัญชาได้เข้าถึงข้อมูลผลการประเมินเพือ่ ใช้สาหรับปรับปรุงและแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
1. การรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ ไป ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่
เกีย่ วข้อง หลักสูตรมีแผนการรับอาจารย์ใหม่ในสาขาทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการตามแผนกลยุทธ์ของคณะ รวมทัง้ เพือ่ เป็ น
การทดแทนอาจารย์ทจ่ี ะเกษียณอายุทม่ี จี านวนมากในอนาคตอันใกล้ โดยหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้เป็ นไปตาม
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องหลักสูตร
2. มีกระบวนการบริหาร และส่งเสริม สนับสนุนรวมทัง้ การพัฒนาอาจารย์ทเ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทัง้ แนวทางของหลักสูตร เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ
การพัฒนาการเรียนการสอน
3. การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
คณะกรรมการประจาคณะจะกาหนดนโยบายปฏิบ ตั ิให้แก่ อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต ร เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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เป้ าหมาย

การดาเนิ นการ

การประเมิ นผล

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพ 1.1 จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐาน
มาตรฐาน ACM/IEEE และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
แห่งชาติ
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทันหรือ
เป็ นผูน้ าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5
ปี

2.1 หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5
ปี

2.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

2.2 จานวนและรายชือ่ คณาจารย์
ประจา ประวัตอิ าจารย์ดา้ น
คุณวุฒปิ ระสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม เป็ นไปตาม
มาตรฐานของสกอ.

2.3 จัดแนวทางการเรียนให้มที งั ้
2.3 จานวนวิชาเรียนทีม่ ภี าคปฏิบตั ิ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมี
และวิชาเรียนทีม่ แี นวทางให้
แนวทางการเรียนรูท้ ท่ี นั สมัยด้วย
นักศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้าความรู้
ตนเอง
ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
3. ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู้ มี
3.1 จัดให้มผี สู้ นับสนุนการเรียนรู้
3.1 จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
แนวทางการเรียนทีส่ ร้างทัง้
และ/หรือ ผูช้ ว่ ยสอน เพือ่ กระตุน้
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
ความรูค้ วามสามารถในวิชาการ
ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู้
สนับสนุนการเรียนรู้
วิชาชีพ
3.2 กาหนดให้อาจารย์ทส่ี อนมี
3.2 จานวนและรายชือ่ คณาจารย์
คุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาโทและ/
ประจา ประวัตอิ าจารย์ดา้ น
หรือเป็ นผูม้ ตี าแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒปิ ระสบการณ์ และการ
และ/หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
พัฒนาอบรม ของอาจารย์
3.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ น 3.3 จานวนและรายชือ่ คณาจารย์
ผูน้ าในทางวิชาการ และ/หรือ
ประจา ทีเ่ ป็ นผูน้ าในทางวิชาการ
เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพสาขา
และ/หรือ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
4.1 มีการประเมินหลักสูตรโดย
4.1.1 ผลประเมินโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่ ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
คณะฯ ทุกปี
น้อยทุก
4.1.2 ผลประเมินโดยคณะกรรมการ
5 ปี
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทุก ๆ 5 ปี
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การดาเนิ นการ

การประเมิ นผล

4.2 จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
4.2 ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
อาจารย์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือวิจยั
เครือ่ งมือวิจยั งบประมาณ ความ
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงาน
ต่างประเทศ และผลงานทาง
ทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
วิชาการ
เพือ่ เป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของ
4.3.1 ผลการประเมินการเรียนการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
สอนอาจารย์ผสู้ อนโดย
โดยนักศึกษาและผูท้ ส่ี าเร็จ
นักศึกษา
การศึกษา
4.3.2 ผลประเมินโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี

6. สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริ หารงบประมาณ
แสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการจัดการสอนภาคพิเศษและการบริการวิชาการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ออุปกรณ์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เครือ่ งพิมพ์แบบเลเซอร์
เครือ่ งพิมพ์สาเนาดิจทิ ลั
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เครือ่ งฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
เครือ่ งจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครือ่ งสแกนเนอร์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์
กล้องดิจทิ ลั
กล้องวีดทิ ศั น์
เครือ่ งขยายสัญญาณ (Amplifier)
ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
เก้าอี้ (ห้องเรียน)
ระบบกล้องวงจรปิ ด

บริ หารจัดการ
งานสานักงาน
31
28
14
1
5
3
3
6
2
86

บริ หารจัดการด้าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน
242
59
6
8
14
13
2
3
2
23
29
575
-

เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ตัว
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ตัว
ชุด
ตัว
ตัว
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ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่ออุปกรณ์
ระบบ Access Control
ระบบ Video Conference
ระบบปรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย
ระบบเครือข่าย LDAP Server
ระบบบริหารจัดการงานพิมพ์
อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1
Terabyte)
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document)
เครือ่ งแม่ขา่ ยสาหรับระบบห้องเรียนเสมือนจริง
การเช่าเครือ่ งแม่ขา่ ยพร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
Access Point Wireless LAN
Layer 3 Switch
เครือ่ งเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟต์แวร์
ระบบ E-Learning
Network Switch

บริ หารจัดการ
งานสานักงาน

บริ หารจัดการด้าน
หน่ วยนับ
การเรียนการสอน

50
1
-

4
1

ตัว
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

-

2

ระบบ

1

-

ระบบ

-

1

ชุด
ชุด

11
1
-

17
1
1
27

ชุด
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ตัว

จานวนสือ่ การเรียนรูอ้ า้ งอิงตามฐานข้อมูลออนไลน์และสือ่ การเรียนรู้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนทีส่ าคัญของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเครือ่ งมืออุปกรณ์
ห้องปฏิบตั กิ าร เนื่องจากเป็ นหลักสูตรทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อมให้แก่บณ
ั ฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริงใน
วงการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจาเป็ นทีน่ กั ศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครือ่ งมือ อุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิด ความเข้าใจหลักการ วิธกี ารใช้งานทีถ่ ูกต้อง และมีทกั ษะในการใช้งานจริง
รวมทัง้ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทัง้ ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสือ่ การสอนสาเร็จรูป เช่น วิดที ศั น์
วิชาการ ซอฟต์แวร์ และสือ่ ประกอบการสอนทีจ่ ดั เตรียมโดยผูส้ อน ดังนัน้ ต้องมีทรัพยากรเพิม่ เติมเพือ่
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีการปรับปรุงห้องเรียนทีม่ สี อ่ื การสอนและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยเอือ้ ให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั งิ าน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีการปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามพร้อมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ทส่ี อดคล้องกับสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
รวมถึงห้องปฏิบตั กิ ารสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
(3) มีการปรับปรุง อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ประกอบการสอนทีพ่ ร้อมใช้ปฏิบตั งิ าน
(4) มีการปรับปรุงห้องสมุดหรือแหล่งความรูแ้ ละสิง่ อานวยความสะดวกในการสืบค้นความรูผ้ า่ นระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในจานวนทีเ่ หมาะสม โดยจานวนตาราทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีมากกว่าจานวนคูม่ อื
(5) มีการปรับปรุงเครือ่ งมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบตั กิ าร ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็ นอย่างน้อย 1:2
(6) มีการปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบตั กิ าร ต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็ นอย่างน้อย 1:1
(7) มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เปิ ดให้บริการแก่นกั ศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ตลอด
24 ชัวโมง
่ ทุกวัน โดยมีปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ทเ่ี หมาะสม
(8) มีการจัดหาโปรแกรมทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายติดตัง้ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทุกเครือ่ ง เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์มกี ารปรับเปลีย่ นรุน่ ใหม่อย่างสม่าเสมอทุก 3 ปี
(9) อาจารย์มเี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปลีย่ นรุน่ ใหม่อย่างสม่าเสมอทุก 3 ปี
6.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักหอสมุด
และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มเี จ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อานวยความสะดวกในการใช้ส่อื ของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ส่อื ของ
อาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้ าหมาย
การดาเนิ นการ
การประเมิ นผล
จัดให้มหี อ้ งเรียน
1. จัดให้มหี อ้ งมัลติมเี ดีย ทีม่ คี วามพร้อมใช้งานอย่างมี
1. รวบรวมจัดทาสถิติ
ห้องปฏิบตั กิ าร ระบบเครือข่าย ประสิทธิภาพ ทัง้ ในการสอน การบันทึกเพือ่ เตรียม
จานวนเครือ่ งมือ
แม่ขา่ ย อุปกรณ์การทดลอง
จัดสร้างสือ่ สาหรับการทบทวนการเรียน
อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
ทรัพยากร สือ่ และช่องทางการ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ครือ่ งมือวิชาชีพทีท่ นั สมัยใน ชัวโมงการใช้
่
งาน
เรียนรู้ ทีเ่ พียบพร้อม เพือ่
ระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึกปฏิบตั ิ สร้าง
ห้องปฏิบตั กิ าร และ
สนับสนุนทัง้ การศึกษาใน
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
เครือ่ งมือ ความเร็วของ
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ 3. จัดให้มเี ครือข่ายและห้อง ปฏิบตั กิ ารทดลองเปิ ด ทีม่ ที งั ้
ระบบเครือข่ายต่อหัว
เพือ่ การเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และพืน้ ทีท่ น่ี กั ศึกษาสามารถศึกษา
นักศึกษา
อย่างเพียงพอ และมี
ทดลอง หาความรูเ้ พิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง ด้วยจานวนและ 2. จานวนนักศึกษาลง
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
เรียนในวิชาเรียนทีม่ ี
4. จัดให้มหี อ้ งสมุดให้บริการทัง้ หนังสือตารา และสือ่ ดิจทิ ลั
การฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เพือ่ การเรียนรู้ ทัง้ ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
อุปกรณ์ต่างๆ
เสมือน
3. สถิตขิ องจานวน
5. จัดให้มเี ครือ่ งมือทดลอง เช่น ระบบแม่ขา่ ยขนาดใหญ่
หนังสือตารา และสือ่
อุปกรณ์เครือข่าย เพือ่ ให้นกั ศึกษาฝึกปฏิบตั กิ ารการ
ดิจทิ ลั ทีม่ ใี ห้บริการ
บริหารระบบ
และสถิตกิ ารใช้งาน
หนังสือตารา สื่อดิจทิ ลั
4. ผลสารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการทรัพยากร
เพือ่ การเรียนรูแ้ ละการ
ปฏิบตั กิ าร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนี บง่ ชี้ผลการดาเนิ นงาน
(1) อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 & 6
ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ทีก่ าหนดในมคอ. 3 & 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ. 7 ปี ทแ่ี ล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี
มี ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ มากกว่า 3.5 จากคะแนน
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลีย่ มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้
กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1.2. การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร และ/หรือ ทีมผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่
(2) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
(3) ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
รวมทัง้ สารวจผลสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็ นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ และ
รายงานจาก มคอ. 7
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก ง. ประวัตอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ. เอกสารความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ภาคผนวก ซ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรวี า่ ด้วยการศึกษาปริญญาตรี
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ภาคผนวก
ก. คาอธิ บายรายวิ ชา
1) กลุ่มวิ ชาสุขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา
1(0-2-2)
Physical Education
รายวิชานี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจถึงความจาเป็ นในการเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพ
หลักการออกกาลังกาย การป้ องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตลอดจนฝึ กทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็ นทีน่ ิยมโดยทัวไปตามความสนใจ
่
หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิด
กีฬาทีเ่ ปิ ดโอกาสให้เลือก เพื่อพัฒนาความเป็ นผูม้ สี ุขภาพและบุคลิกทีด่ มี นี ้ าใจนักกีฬา รูจ้ กั กติกามารยาท
ทีด่ ใี นการเล่นกีฬาและชมกีฬา
This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with
rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided,
according to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship
in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being
good spectators.
2) กลุ่มวิ ชาบูรณาการ
GEN 111 มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อการดาเนิ นชีวิต
3(3-0-6)
Man and Ethics of Living
รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดในการดาเนินชีวติ และแนวทางในการทางาน ตามแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์
ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเคารพผูอ้ ่นื ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวนิ ัยในตนเอง เคารพในหลัก
ประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็ นต้น และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ๆได้อย่างมีความสุข
This course studies the concept of living and working based on principles of religion,
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of
knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable
characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, acceptance
of differences, self-discipline, and respect for democracy, public awareness, and harmonious coexistence.
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GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Learning and Problem Solving Skills
วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างยังยื
่ นของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ
จัดการความรูแ้ ละกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทาโครงงานทีน่ กั ศึกษาสนใจ ทีเ่ น้นการกาหนดเป้ าหมาย
ทางการเรียนรู้ รูจ้ กั การตัง้ โจทย์ การศึกษาวิธกี ารแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน
แก้ปัญหา การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจาลอง การตัดสินใจ
การประเมินผล และการนาเสนอผลงาน
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning.
Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with
learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning
targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact;
generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
Miracle of Thinking
วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ทีม่ าและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ
พัฒนานักศึกษาให้มกี ารคิดเป็ นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การ
อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิด นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงการเชือ่ มโยงความคิด/การผูกเรือ่ ง
การเขียน โดยมีการทาตัวอย่างหรือกรณีเพือ่ ศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธกี ารคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิง่ แวดล้อมและอื่นๆ
This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of
thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems
thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.
Moreover, idea connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used
for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology,
social science, management, and environment, etc.
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Beauty of Life
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรูค้ ุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุ ษย์ รับรู้
และเรียนรูเ้ กีย่ วกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดารงชีวติ มนุษย์ เช่น ชีวติ กับความงาม
ในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆตัวมนุษย์
This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and
aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation
and expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that
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stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the
cultural and natural environments.
GEN 351 การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า
3(3-0-6)
Modern Management and Leadership
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าทีพ่ น้ื ฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสือ่ สาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การจัดการทรัพยากรมนุษย์การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ
This course examines the modern management concept including basic functions of
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation,
leadership, human resource management, management of information systems, social
responsibility—and its application to particular circumstances.
3) วิ ชาบังคับเลือก กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
การศึกษาในเนื้อหาทีน่ กั ศึกษาสนใจอันเกีย่ วข้องกับการเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมและการใช้
ภาษา
Study on a special interests related to learning language, culture and language use.
The Department will notify further information as it becomes available.
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3(3-0-6)
English through Independent Learning
ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ขัน้ ตอนการเรีย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การใช้ ภ าษาอัง กฤษผ่ า น
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้ การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความคิดเห็นจาก
อาจารย์ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Self-based learning theory. Self-based learning processes. Exposure to and use of
English through a structured experience. Reporting and reflecting on the the exposure to and use
of English and receiving teacher’s advice through the Internet.
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
3(3-0-6)
Reading Appreciation
หลักและวิธกี ารอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์ การอ่านสื่อและงานเขียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสัน้ บทกวี นวนิยาย เน้นการพัฒนาความ
ซาบซึง้ ในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
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Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main ideas. Critical
reading. Reading various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies,
speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the development for reading
appreciation and critical thinking skills.
LNG 232 การแปลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Translation
ทฤษฎีและกระบวนการแปล วิธกี ารแปล ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล ปั ญหาใน
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ปั ญหาในการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หลักการและการฝึก
แปลแบบดัง้ เดิม การแปลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สัมมนาปั ญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข ทิศทางการ
แปลในปั จจุบนั
Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art of translation.
Problems in English-Thai and Thai-English translation. Principles and conventional practices of
translation. Machine translation. Seminar on translation problems and solutions. Current trends in
translation.
LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
หลักการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒ นธรรม วัจนและอวัจนภาษา ปั ญ หาการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อประเภทต่างๆ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมเพือ่ ความสาเร็จในด้านสังคมและการทางาน
Principles of communication. Concepts of intercultural communication. Verbal and
nonverbal communication. Problems in intercultural communication. Language and culture in
media. Computer-mediated intercultural communication. Strategies in intercultural communication
for success in social and professional communication.
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Careers
ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับการฟั งและ
การพัฒ นาทักษะการฟั ง ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒ นาทักษะการอ่าน ความรู้พ้นื ฐาน
เกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะกา ร
เขียน การประยุกต์ใช้ทกั ษะการฟั ง การอ่าน การพูด การเขียนเพือ่ งานอาชีพ
General concepts of communication and language for communication. Basic principles
of listening and listening skill development. Basic principles of reading and reading skill
development. Basic principles of speaking and speaking skill development. Basic principles of
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writing and writing skill development. Applying listening, reading, speaking and writing skills for
careers.
LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย
3(3-0-6)
Speaking Skills in Thai
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการสือ่ สารและการพูด การสนทนาในชีวติ ประจาวัน การสัมภาษณ์เพือ่
สมัครงาน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การนาเสนองานหรือสินค้า
Principles of communication and speaking. Everyday conversation. Job interview.
Discussion and giving opinion. Project and product presentation.
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Writing Skills in Thai
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
Principles of writing. Writing a paragraph, an essay and an article. Writing an academic
report.

คาอธิ บายรายวิ ชาในหมวดวิ ชาภาษา
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ
Level A2
LNG 120 General English
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive attitudes
towards language learning. Covering all four skills integrated through topics related to everyday
English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness of
both language and learning. And it thus enabling them to understand and use English with relative
ease and efficiency. To enhance life-long learning skills, the course then combines classroom
learning with self-access learning via the Self-Access Learning Centre to encourage the students
to focus on their own specific needs through a task or a mini project. To accomplish the tasks, the
students are expected to develop language skills and apply strategies learned throughout the
course.
รายวิชานี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรูพ้ น้ื ฐานทางภาษาอังกฤษ และสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อการ
เรียนภาษาให้กบั นักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน กับการฝึ กทักษะ
ทางภาษาทัง้ 4 ด้าน ตลอดจนกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจทัง้ ภาษาและการเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน เพือ่ ให้
นักศึกษาเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั มุ่งเสริมสร้างทักษะการ
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เรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้กบั นักศึกษา ด้วยการผสานการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในศูนย์การเรียนรูแ้ บบพึง่ ตนเอง กับ
การเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนตามความจาเป็ นของแต่ละคน ด้วยการทากิจกรรม
หรือโครงงานขนาดเล็กในการทากิจกรรมและโครงงานดังกล่าว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒ นาทักษะและ
ประยุกต์ใช้ภาษาทีเ่ รียนได้จริง
Course Learning Outcomes
1. Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday language
of events, feeling, wishes, etc.
2. Listen and response to topics related to daily life events such as personalities,
appearances, technology, past events, neighborhood and/or news
Level B1
LNG 202 Basic Reading for Science and Technology
1(1-0-2)
การอ่านพืน้ ฐานทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This course introduces students with reading skills and reading strategies that are
necessary for text comprehension. Students will be able to practice those skills and strategies with
authentic text in the field of science and technology. The course aims at equipping students with
skills and strategies needed to assist them in comprehending text of their fields of study.
วิชานี้เป็ นการแนะนาทักษะการอ่านและกลยุทธ์ในการอ่านทีจ่ าเป็ นสาหรับการทาความเข้าใจ
ข้อความนักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้ทกั ษะและกลยุทธ์ในการอ่านจากข้อความทีใ่ ช้จริงในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิชานี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะและกลยุทธ์ทจ่ี าเป็ นในการช่วยทาความเข้าใจ
ข้อความในสาขาการศึกษาของตน
Course Learning Outcomes
1. Reduce unnecessary reading time and read in a more focused and selective manner
2. Increase levels of understanding and concentration
3. Read with greater efficiency and effectiveness by using a range of different reading
skillsand strategies
LNG 220 Academic English
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิ งวิ ชาการ
The course aims at developing English communication skills covering listening,
speaking, reading, and writing. In particular, it emphasises the use of these skills in meaningful
communicative tasks in academic and technological contexts. The students will be engaged in a
variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English.
Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes.
รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ครอบคลุมทัง้ ด้านการฟั ง การพูด การ
อ่าน และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทกั ษะเหล่านี้ผา่ นการสือ่ สารในการทางานด้านวิชาการและการสือ่ สาร
เชิงเทคนิคผู้เรียนจะได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติท่ดี แี ละเสริมสร้าง
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ความมันใจในการใช้
่
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบพึง่ ตนเองผ่านกิจกรรมการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองหลากหลายรูปแบบ
Course Learning Outcomes
1. Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics.
2. Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons.
3. Ask and answer questions for information.
4. Make effective presentations on topics of interest.
5. Write simple paragraphs with clear main points and supporting details on academic topics.
LNG 224 Oral Communication I
3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษ I
This course aims to help students feel more confident to communicate in everyday
English. Students will improve their speaking skills by working individually, in pairs or in groups to
complete a variety of activities such as presentations, role-plays and discussions. To improve
listening skills, students will practice identifying information in recordings presenting every day
conversations, documentaries or lectures on general topics. These recordings also serve as
models for speaking.
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้างความมันใจในการสื
่
่อสารภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดผ่านการทางานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การ
พูดนาเสนอผลงานการแสดงบทบาทสมมติ และการถกเถียงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในการพั ฒนาทักษะ
การฟั ง นั ก ศึก ษาจะได้ฝึ ก ฝนการระบุ ข้อ มูล จากการฟั ง จากอุ ป กรณ์ บ ัน ทึก เสีย งที่เป็ นบทสนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน สารคดี หรือการสอนการบรรยายในหัวข้อทัวไป
่ การฟั งจากสือ่ เหล่านี้จะเป็ นต้นแบบในการ
ฝึกพูดด้วยเช่นกัน
Course Learning Outcomes
1. Give a clear, prepared description or presentation on general topics, with reasons in support
of or against a particular point of view.
2. Initiate and maintain a conversation or discussion with a degree of fluency on the topics that
are familiar, of personal interest or related to everyday life.
3. Communicate spontaneously on general topics without grammatical errors that cause
misunderstanding.
4. Understand videos and recorded audio material presenting every day conversations,
documentaries or lectures on general topics, delivered in standard dialect.
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Level B2
LNG 304 Meeting and Discussions
1(1-0-2)
การประชุมและการสนทนา
This course aims at developing students’ ability to interact with each other effectively in
a meeting and a discussion. Students will learn terms and vocabulary related to meeting and
discussion. Students become familiar with useful expressions and phrases for running a meeting
and a discussion. Students will be assigned different roles during a discussion and a meeting.
รายวิช านี้ เน้ น การพัฒ นาความสามารถของนักศึกษาในการสื่อสาร การมีป ฏิสมั พัน ธ์ในการ
ประชุ ม หรือ การสนทนา (discussion) อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ นัก ศึก ษาจะได้เรีย นรู้ค าศัพ ท์ ค าเฉพาะที่
เกี่ยวกับการประชุมและการสนทนา นักศึกษาจะสามารถใช้วลี หรือสานวนในที่ประชุมและการสนทนาได้
เหมาะสม นอกจากนี้นักศึกษาจะได้แสดงบทบาทสมมุติและได้แสดงบทบาทที่แตกต่ างออกไป ในการ
ประชุมและการสนทนา
Course Learning Outcomes
1. Describe terms and vocabulary related to meetings and discussions.
2. Use persuasive language, expressions, and phrases to run effective meetings and
discussions.
3. Interact with each other effectively and appropriately.
LNG 308 Technical Report Writing 1
(1-0-2)
การเขียนรายงานด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The course prepares students to write a technical report related to their disciplines. It
includes writing definitions, summarizing, paraphrasing as well as writing abstracts and all
elements of technical reports. Emphasis will also be placed on citations and references as well as
avoidance of plagiarism. Grammatical structures and organisation will be reviewed. Peer and selfevaluation and editing will be highlighted.
รายวิชานี้สอนให้นักศึกษาเขียนรายงานวิชาการทีต่ รงกับสาขาวิชาทีเ่ รียน เนื้อหาของรายวิชา
คลอบคลุมการเขียนคาจากัดความ สรุปความ เขียนถอดความ เขียนบทคัดย่อและองค์ประกอบต่ างๆ ใน
รายงาน รายวิชานี้ยงั ให้ความสาคัญกับการเขียนบรรณานุ กรม การอ้างอิง การหลีกเลี่ยงการการคัด ลอก
ผลงาน การทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์และการเรียบเรียงเนื้อหา การประเมินผลงานของตนและผูอ้ ่นื และ
การแก้ไขงาน
Course Learning Outcomes
1. conduct relevant research and summarise it in writing;
2. paraphrase with accuracy and appropriate citations;
3. evaluate pieces of writing and give constructive feedback to other students;
4. write a technical report related to their fields of study;
5. self-edit their own work and make necessary corrections.
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LNG 320 Content-based Language Learning
3(3-0-6)
การเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้ นเนื้ อหา
This course addresses the real language problems of students by providing a language
adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the students
also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area course. This
course, then, focuses on the students’ real language, cognitive and affective problems as they
arise in the content-area course. Through close cooperation with the content-area teacher,
problems are dealt with both through classroom instruction and through teacher-guided selfinstruction, thus fully preparing students for learning further content courses in an English medium.
วิชานี้มจี ุดมุ่งหมายเพือ่ แก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเพิม่ ทักษะทางภาษาเข้า
ไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ นักศึกษาที่เรียนวิชา LNG 201 นี้ จะได้
เรียนรูว้ ธิ แี ก้ไขปั ญหาที่อาจประสบในการเรียน ดังนัน้ วิชานี้ จึงมุ่งเน้นการแก้ ปัญหาของนักศึกษาทัง้ ด้าน
พุทธิพสิ ยั และจิตพิสยั ในขณะทีน่ กั ศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอนวิชานี้ อาจารย์ภาษาอังกฤษจะต้องร่วมมือ
กับอาจารย์ประจาวิชาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ช่วยเหลือนักศึกษาทัง้ การเรียนในห้องเรียน และการศึกษาเพิม่ เติม
ด้วยตนเอง เพือ่ เป็ นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมทีจ่ ะเรียนวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสือ่ ต่อไป
Course Learning Outcomes
1. Use English appropriately and effectively in the specific content area.
2. Be able to solve the problems of language use in the content-area course.
LNG 332 Business English
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิ จ
This course aims to broaden students’ knowledge about business communication and to
train students in basic communication skills in English to prepare them for their future careers. The
course emphasizes functional language in business contexts including telephoning, socializing,
giving presentations, meeting, negotiating, providing customer service, and dealing with job
interview questions and business documents. The course also focuses on communication and
awareness about intercultural communication.
รายวิชานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ พูนความรูข้ องนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและเพื่อ
ฝึ กฝนให้นักศึกษามีทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมนักศึกษาสาหรับการงานอาชีพใน
อนาคต เนื้อหารายวิชาเกีย่ วข้องกับสานวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจ เช่นการโทรศัพท์ การเข้าสังคม การประชุม
การเจรจาต่อรองการบริการลูกค้า การตอบคาถามสัมภาษณ์และการจัดการเอกสารทางธุรกิจ รายวิชานี้ยงั
เน้นเรือ่ งการสือ่ สารและการตระหนักในเรือ่ งการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
Course Learning Outcomes
1. Write business letters informing ideas, checking information and ask about or explain
problems with reasonable precision.
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2. Communicate orally in English, and maintain a conversation or discussion on familiar topics
e.g., telephoning, socializing, giving presentations, meeting, negotiating, providing customer
service, and dealing with job interview questions and business documents.
3. Be aware of cultural differences, and take some initiatives in a conversation regarding
company cultures.
4. Carry out an effective, fluent interview, departing spontaneously from prepared questions.

คาอธิ บายรายวิ ชาในหมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Fundamentals
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีส ารสนเทศ ภาพจ าลองของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน การใช้ระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การผลิต สินค้าคงคลัง พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ งานขาย การบริการ การบริหารเครือข่ายผูผ้ ลิตและการบริหารความสัมพันธ์ก ั บลูกค้า การ
ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อดาเนินกิจการ การสนับสนุ นการตัดสินใจ การประกันและรักษาความมันคงของ
่
สารสนเทศ การเป็ นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ กิจกรรม และระเบียบวิธกี ารในการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการ
Pervasive themes in Information Technology, system model, data and information,
management of complexity, using information system for business, enterprise resource
management, human resource, financial, accounting, production, inventory management, ecommerce, sales, service, supply-chain management and customer relationship management,
information system for operation and management, decision support, information assurance and
security, Information Technology professionalism, software development process, activities, and
methodology, project management
Course Learning Outcomes
1. Recognize the importance of data and information, the importance of each activity in
software development, aware of Agile methodology and its’ benefits, and the importance of
information assurance, security, and privacy.
2. Understand the benefits of system modeling, the principles of modern software process,
the management of resources, inventory, and financial in organizations, Expose to
business processes and requirements of major business domains.
3. Make sense of how complexity is managed.
4. Aware of the various information systems that can be used to serve organizations to meet
the organization’s goals and business objectives.
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5. Value the qualities of Information Technology professionals such as punctuality,
responsibility, trustworthiness, and leadership.
6. Differentiate among phases in software development.
7. Argue for the importance of project management as it relates to software development.
INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Fundamentals
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
หลัก การขัน้ พื้น ฐานของสถาปั ต ยกรรมฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์ส าหรับ การเขีย นโปรแกรม
แนวคิด ขัน้ พื้น ฐานของการเขีย นโปรแกรมเชิงวัต ถุ : คลาส, วัต ถุ , แอตทริบิว , เมท็อด ; โครงสร้างของ
โปรแกรม: ชนิ ดข้อมูล (ตัวเลข ตรรกะ อัก ขระ) ตัว แปร ค่าคงตัว ตัว ดาเนิ น การและนิ พ จน์ (เลขคณิ ต
ตรรกะ) ข้อความสัง่ (การกาหนดค่า การเลือก การวนซ้า การจัดการความผิดปกติ) โพรซีเดอร์และการ
กาหนดพารามิเตอร์ ไลบรารี ส่วนต่อประสานโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธขี นั ้ พืน้ ฐาน: อาร์เรย์
ลิงค์ลิส ต์ การสร้าง การแก้จุด บกพร่อ ง และการทดสอบโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมขัน้ พื้น ฐาน
รูปแบบการเขียนโปรแกรมและการทาเอกสารกากับโปรแกรม
Basic abstractions of software and hardware architectures for programming. Basic
concepts of object-oriented programming: classes, objects, attributes, and methods. Programming
constructs: data types (numeric, Boolean, characters), variables, constants, (arithmetic, logical)
operators and expressions, statements (assignment, selection, repetition, exception handling),
procedures and parameterization, libraries, and programming interfaces. Basic data structures and
algorithms: arrays, linked lists. Building, debugging, and testing programs. Design of simple
programs, programming styles and documentation.
Course Learning Outcomes
1. Explain basic abstractions of software and hardware architectures involved in developing a
simple program and abstractions used to represent digital data.
2. Describe how classes and objects can be used to build a simple program, how a
programming interface is used in programming, and illustrate with an example when the
use of a programming interface simplified the development of a system, and why and how
algorithms solve simple computational problems.
3. Select appropriate built-in data types and library data structures (abstract data types) to
model, represent, and process program data.
4. Use procedures and parameterization to reduce the complexity of writing and maintaining
simple programs and to generalize solutions.
5. Compare multiple levels of abstraction to write programs (constants, expressions,
statements, procedures, parameterization, and libraries).
6. Develop abstractions when writing a simple program or an IT artifact.
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7. Explain appropriateness of iterative and recursive problem solutions.
8. Write programs that use iterative and recursive techniques to solve simple computational
problems.
9. Build and debug simple programs using standard libraries, unit testing tools, and
debuggers.
10. Evaluate readability and clarity of programs based on program style, documentation, preand post-conditions, and procedural abstractions.
INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
1(0.5-1-2)
Web Technology
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
ความสาคัญของเทคโนโลยีเว็บ สถาปั ตยกรรมของเว็บ เอชทีทพี /ี เอชทีทพี เี อส สแตติกและได
นามิก เอชทีเอ็ม แอล ซีเอสเอส และสื่อ ประสมบนเว็บ การสร้างเว็บ ไซต์ หลัก การของการสื่อสารแบบ
ประสานเวลาและไม่ประสานเวลาบนเว็บ ลักษณะเฉพาะของสือ่ บนเว็บและบนสมาร์ทโฟน
The impact of the World Wide Web technology. Web architecture. HTTP/HTTPS, static
and dynamic HTML, CSS, and web multimedia. Website creation. Concepts of asynchronous and
synchronous communication on the web. Characteristics of web-based and mobile-based media.
Course Learning Outcomes
1. Describe how the world-wide web has impacted people’s lives over time.
2. Illustrate the growth and changes in mobile devices and applications over time.
3. Describe the role of HTTP and HTTPS in the context of web applications.
4. Describe several web technologies such as dynamic HTML and the client-side model,
server-side model.
5. Design and implement a simple web site that organizes information effectively, uses valid
HTML and CSS, and. applies appropriate web standards from standards bodies such as
W3C.
6. Use the support tools for website creation and web management.
7. Analyze usability, functionality, and suitability of a webpage/website.
8. Explain the difference between asynchronous and synchronous communication on the
web.
9. Contrast the characteristics of various web- and mobile-based communication media.
INT 103 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Programming
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ: การห่อหุม้ (เอนแคปซูเลชัน) การรับทอด (อินเฮอริแทนซ์)
ภาวะที่มหี ลายรูปแบบ (พอลิมอฟิ สซึม) คลาสนามธรรม คอลเล็กชันคลาส เจเนอริกส์ แนวคิดขัน้ พื้นฐาน
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ของการออกแบบเชิงวัตถุ และดีซายน์แพทเทิรน์ : เอ็มวีซ,ี ซิงเกิลทัน, ฟาซาด, แฟกทอรีเมท็อด, และอื่น ๆ
การควบคุมดูแลอินพุตเอาท์พุต การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล ส่วนต่อประสานกราฟิ กกับผูใ้ ช้ การ
เขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมเชิงฟั งก์ชนั
Object-oriented programming concepts: encapsulation, inheritance, and polymorphisms.
Abstract classes, generics, collection classes. Basic concepts of object-oriented design and design
patterns: MVC, singleton, façade, factory method, etc. I/O handling. Database programming. GUI.
Event-driven programming. Functional programming concepts.
Course Learning Outcomes
1. Define the concept of inheritance and describe how it can be applied to encourage code
reuse.
2. Design an abstract class and use inheritance to create a class that extends the abstract
class.
3. Design, develop, and test an application that uses the abstract class.
4. Write programs that use data structures (built-in, library, and programmer-defined): strings,
lists, and maps.
5. Describe how design patterns are useful in integrative programming.
6. Evaluate the motivation for using design patterns: MVC, singleton, factory method, façade,
etc.
7. Apply decomposition strategy to design a solution to a complex problem.
8. Write a program that uses file I/O and database to provide persistence across multiple
executions.
9. Explain and use basic GUI and event-driven programming concepts.
10. Compare and contrast the object-oriented programming approach and the functional
programming approach.
INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผใ้ ู ช้
3(2-2-5)
User Experience Design
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้และวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศที่
รวมถึง การรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความใช้งานได้ วิธกี ารทาต้นแบบ
เทคนิคการประเมิน ปั จจัยด้านมนุ ษย์ การพัฒนาวิธตี ดิ ต่อผูใ้ ช้ทม่ี ปี ระสิทธิผล จิตวิทยาการรับรู้ มาตรฐาน
ด้านความใช้งานได้ มาตรฐานการเข้าถึงได้ เครือ่ งมือในการออกแบบ
Design thinking, user experience design techniques and best practices including
requirement gathering, requirements analysis, usability studies, prototyping methods, evaluation
techniques, human factors, developing effective interfaces, cognitive psychology, usability
standards, accessibility standards, design tools
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Course Learning Outcomes
1. Understand that the best innovations are usually the ones that address deep human needs
which point to meaning and the human experience.
2. Realize the importance of prototyping mind set, where iterations, trial and error, and failure
are all part of a valuable, creative learning process.
3. Define the meaning of user experience design.
4. Apply a user-centered design cycle and related tools and techniques.
5. Analyze and evaluate stakeholder needs.
6. Explain the importance of user abilities and characteristics in the usability of products.
7. Adapt an interface to more effectively relate to users’ characteristics.
8. Describe how creative innovation techniques such as brainstorming can lead to optimal
user interfaces.
9. Describe common usability guidelines and standards.
INT 105 เอสคิ วแอลพืน้ ฐาน
1(0.5-1-2)
Basic SQL
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
การสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างง่าย การเขียนคาสังเอสคิ
่
วแอลขัน้ พื้นฐาน การเขียนนิพจน์
การเรียงลาดับข้อมูล การเรียกดูขอ้ มูล การคัดเลือกข้อมูลโดยการใช้การดาเนินการด้านการคานวณทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ และด้านตรรกศาสตร์ การใช้ฟังก์ชนั พื้นฐานและฟั งก์ชนั การรวมกลุ่ม
ข้อมูล การดาเนินการของเซต การเรียกดูขอ้ มูลจากหลายตาราง และการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
Creating simple database structures. Writing basic Structured Query Language ( SQL)
statements, expressions, sorting, selecting data using arithmetic operations, comparison
operations and logic operations, using basic functions and aggregate functions, set operations,
displaying data from multiple tables and writing SQL statements to manipulate data.
Course Learning Outcomes
1. Creating and querying simple database objects and modify data using the Structured
Query Language (SQL).
2. Perform filtering and sorting data using various clauses including where, order by,
between, like, group by, and having.
3. Use joins to select data across multiple tables.
4. Perform calculations in a query using calculated fields and aggregate functions.
5. Demonstrate select, project, union, intersection, set difference, and natural join relational
operations using simple example relations provided.
6. Explain the concept of embedded SQL queries.
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INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิ วเตอร์
3(2-2-5)
Computing Platforms Technology
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
หลักเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การทางานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
แทนข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าทีข่ องฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อและการสือ่ สาร หลักการของระบบปฏิบตั กิ าร
ส่วนประกอบและหน้าทีข่ องระบบปฏิบตั กิ าร ระบบแฟ้ มข้อมูล เทคโนโลยีความเป็ นเสมือน การประมวลผล
แบบคลาวด์ การฝึกปฏิบตั ิ การฝึกติดตัง้ และจัดการระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในปั จจุบนั
Fundamentals of hardware and software, integration of hardware and software, data
representation, hardware components and functions, interfacing and communication, operating
system principles, operating system components and functions, file systems, virtualization
technology, cloud computing; laboratory component: installation and administration of modern
operating systems.
Course Learning Outcomes
1. Describe how the components and functions of an OS work together
2. Demonstrate the ability to use both Windows and Unix-class systems
3. Demonstrate the main benefits of using scripts to perform OS tasks
4. Describe how numbers and characters are represented in a computer
5. Produce a block diagram of the main parts of a computer
6. Describe how a computer store and retrieves information to and from memory
7. Compare the performance of two different computers with two different OS
INT 114 คณิ ตศาสตร์ดิสครีตสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Discrete Mathematics for Information Technology
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิ ด ตัว เชื่อ มตรรกะ ประพจน์ ทุ ก ตัว ประพจน์ มีจ ริง ความ
สมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผล เทคนิคในการพิสูจน์ หลักการพีชคณิ ตแบบบูล เซตและการดาเนินการ
ทางเซต ฟั งก์ชนั และความสัมพันธ์ การนับ ลาดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การวนและการเรียกซ้า กราฟและ
ต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาค
Propositional logic, predicate logic, logical connectives, universal and existential
statement, validity of argument, proof techniques, boolean algebra principles, sets and set
operations, functions and relations, combinatorics, sequences, mathematical induction, iterations
and recursions, graphs and trees, binary trees
Course Learning Outcomes
1. Appreciate and understand the basic principles of discrete structures.
2. Understand logical arguments and logical constructs.
3. Interpret and write the quantified statements.
4. Comprehend and construct simple mathematical proofs.
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5.
6.
7.
8.
9.

Represent functions and relations with set builder notation.
Analyze and find combinatorics solutions.
Form closed and recursive formulas of sequences.
Make sense of mathematical induction.
Write programs that use iterative and recursive techniques to solve computational
problems.
10. Know the basic terms use in graphs and trees.
11. Describe the properties of binary tree.
INT 200 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
1(1-0-2)
Data Structure & Algorithm
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์เวลาด าเนิ น งานและความซับ ซ้อ นของอัล กอริทึม โครงสร้างข้อ มูล แบบต่ าง ๆ
อาร์เรย์ ลิงค์ลสิ ต์ กองซ้อน แถวคอย ทรี แฮช กราฟ ไบนารีฮปี การวิเคราะห์ความต้องการด้านเวลา และ
หน่ วยความจาในการค้นหา อัลกอริทมึ เกีย่ วกับการค้นหาและการเรียงลาดับ การแก้ปัญหาแบบบรูทฟอร์ซ
การแบ่งแล้วเข้ายึด ขัน้ ตอนวิธแี บบละโมบ การชดเชยกันระหว่างเวลากับเนื้อทีข่ องการคานวณ
Analysis of running time and complexity of the algorithms, data structures: arrays, linked lists, stacks,
and time tradeoffs
Course Learning Outcomes
1. Analyze the performance of different implementations of data structures.
2. Decide on appropriate data structures for modeling a given problem.
3. Explain appropriateness of selected data structures.
4. Create algorithms to solve a computational problem.
5. Explain how programs implement algorithms in terms of instruction processing, program
execution, and running processes.
6. Apply appropriate mathematical concepts in programing: expressions, abstract data types,
recurrence relations, and formal reasoning on algorithm’s efficiency and correctness.
7. Evaluate empirically the efficiency of an algorithm.
8. Describe why and how algorithms solve computational problems.
INT 201 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ ไคลเอนต์ 1
2(1-2-4)
Client Side Web Programming I
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
โมเดลการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บเชิงโต้ตอบอย่างง่าย: โมเดลฝั ง่ ไคลเอนต์ และโมเดลฝั ง่
เซิรฟ์ เวอร์ พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์: ชนิดข้อมูล นิพจน์ ข้อความสัง่ โครงสร้างข้อมูล
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ฟั งก์ชนั และวัตถุ; การเขียนโปรแกรมฝั ง่ ไคลเอนต์ดว้ ยดอม: วัตถุวนิ โดว์ เอกสาร และเหตุการณ์ ; คุกกี้ เอ
แจ็กซ์และเจสัน
Simple interactive web-based application implementation models: client-side model and
server-side model. Basic JavaScript programming: data types, expressions, statements, data
structures, functions, and objects. Client-side programming using Document Object Model (DOM):
window, document and event objects. Cookies. Asynchronous JavaScript and XML ( Ajax) .
JavaScript Object Notation (JSON).
Course Learning Outcomes
1. Describe how scripting languages are used for web scripting, server-side scripting, and
operating system scripting, several web technologies such as dynamic HTML and the
client-side model, server-side model, how the Fair Information Practices apply to personal
information and how online entities collect and use personal information.
2. Write, debug, and test a script that includes selection, repetition, and parameter passing.
3. Develop a web or mobile application that
a. uses industry-standard technologies,
b. integrates serialized data in a structured format such as XML or JSON both
synchronously and asynchronously,
c. validates data inputs on the client- and server-side as appropriate,
d. uses cookies,
e. reads or modifies data in a server-side database, and
f. uses JavaScript.
4. Express different ways for current testing standards, constraints that mobile platforms put
on developers, including the performance vs. power tradeoff.
5. Contrast mobile programming, web programming, and general-purpose programming.
6. Design and implement a simple interactive web-based application (for example, a simple
web form that collects information from the client and stores it in a file on the server).
7. Make sense of the terms Personal Information, Personally Identifiable Information, DeIdentification, Anonymization, Pseudonym, Masking, and Unmasking.
8. Classify several categories of personal information according to privacy and disclosure
risk.
9. Contrast client-side with server-side security issues, policies for collecting, processing,
storing, sharing, and disposing of personal information.
10. Illustrate the role and limitations of encryption for protecting personal information.
11. Make sense of policies and technologies for isolating personal data from enterprise data.
12. Analyze approaches for controlling access to personal information.
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13. Build and debug app programs using standard libraries, unit testing tools, and debuggers.
Use collaboration tools such as GitHub to work with a team on a web or mobile
application.
14. Design and implement a simple interactive web-based application (for example, a simple
web form that collects information from the client and stores it in a file on the server).
15. Illustrate the difference between asynchronous and synchronous communication on the
web.
INT 202 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ เซิ รฟ์ เวอร์ 1
2(1-2-4)
Server-side Web Programming I
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการขัน้ พืน้ ฐานของเวิรล์ ไวด์เว็บ: สถาปั ตยกรรมของเว็บ เอชทีทพี โี พรโทคอล การร้องขอและ
การตอบสนองเอชทีทพี ี การส่ง/รับพารามิเตอร์ ส่วนหัวของเอชทีทพี ;ี สถาปั ตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์
แบบเว็บ ตัวบริการโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ การใช้ภาษาสคริปต์สาหรับฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ขนั ้ พืน้ ฐาน รูปแบบ
การออกแบบด้วยโมเดลวิวคอนโทรลเลอร์ การจัดการสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บขัน้
พืน้ ฐาน: คุกกีแ้ ละการจัดการเซสชัน; การแปลงระหว่างข้อมูลเชิงวัตถุและข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนั ้ พืน้ ฐาน; การ
สร้าง การทดสอบ และการนาโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บไปติดตัง้ เพื่อใช้งานเบื้องต้น ; การทดสอบ การ
รวบรวม และการติด ตัง้ ซอฟแวร์ท่ีมีก ารพัฒ นาแยกส่ว นกัน อย่ างอัต โนมัติ ; เครื่อ งมือ เฟรมเวิร์ก และ
เทคโนโลยีสาหรับเว็บ
The basic concepts of the World Wide Web: web architectures, HTTP protocol, HTTP
requests and responses, HTTP request parameters, HTTP headers. Web application architectures,
application servers, simple server-side scripting. Model View Controller Design Pattern (MVC).
Simple application state management: cookies and session management. Basic concepts of
Object-Relational Mapping (ORM). Creating, testing, and deploying simple web applications.
Standard tools, frameworks, and technologies for web.
Course Learning Outcomes
1. Describe
a. web software stack technologies such as LAMP solution stack (Linux, Apache
HTTP server, MySQL, PHP/Perl/Python), the key components of a web solution
stack using LAMP as an illustrative example.
b. several web technologies such as dynamic HTML and the client-side model,
server-side model
c. the constraints involved in state management (cookies, query strings, sessions) in
the web and mobile context.
d. how the Fair Information Practices apply to personal information and how online
entities collect and use personal information.
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e. several characteristics of web servers such as handling permissions, file
management, capabilities of common server architectures.
2. Illustrate several roles and responsibilities of clients and servers for a range of possible
applications, the difference between asynchronous and synchronous communication on the
web, the role and limitations of encryption for protecting personal information.
3. Select several tools that will ensure an efficient approach to implementing various clientserver possibilities.
4. Argue for the advantages and disadvantages of development frameworks for web and
mobile development, the benefit of multi-factor authentication.
5. Use a development framework such as jQuery, Angular, Laravel, ASP.NET MVC, Django,
or WordPress, industry-standard tools and technologies for web and mobile development.
6. Make sense of the terms Personal Information, Personally Identifiable Information, DeIdentification, Anonymization, Pseudonym, Masking, and Unmasking, policies and
technologies for isolating personal data from enterprise data.
7. Classify several categories of personal information according to privacy and disclosure
risk.
8. Contrast policies for collecting, processing, storing, sharing, and disposing of personal
information.
9. Analyze approaches for controlling access to personal information.
10. Contrast client-side with server-side security issues.
11. Recognize password guessing, port scanning, SQL injection probes, and other
cyberattacks in log files.
12. Build and debug app programs using standard libraries, unit testing tools, and debuggers.
13. Write programs that use data structures (built-in, library, and programmer-defined): strings,
lists, and maps.
14. Design and implement a simple interactive web-based application (for example, a simple
web form that collects information from the client and stores it in a file on the server.
15. Illustrate the difference between asynchronous and synchronous communication on the
web.
INT 203 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ ไคลเอนต์ 2
2(1-2-4)
Client Side Web Programming II
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 201 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ ไคลเอนต์ 1
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ขนั ้ สูง: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟั งก์ชนั การ
เขียนโปรแกรมฝั ง่ ไคลเอนต์ขนั ้ สูง: ซีเอสเอสสคริปติง มีเดียแอนด์กราฟิ กสคริปติง หน่ วยเก็บข้อมูลฝั ง่
ไคลเอนต์ การจัดการประวัติ ; ไลบรารีและเฟรมเวิร์กสาหรับจาวาสคริปต์ เฟรมเวิร์กสาหรับ โปรแกรม
ประยุกต์แบบหน้าเดียว (เอสพีเอ) การพัฒนา การทดสอบ และการนาโปรแกรมฝั ง่ ไคลเอนต์ไปติดตัง้ ใช้งาน
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Advanced JavaScript programming: object-oriented and functional programming.
Advanced client-side programming: CSS scripting, media and graphic scripting, client-side storage,
history management. JavaScript libraries and frameworks. Single Page Application ( SPA)
frameworks. Developing, testing, and deploying client-side programs.
Course Learning Outcomes
1. Describe how scripting languages are used for web scripting, server-side scripting, and
operating system scripting.
2. Describe how the Fair Information Practices apply to personal information and how online
entities collect and use personal information.
3. Make sense of the terms Personal Information, Personally Identifiable Information, DeIdentification, Anonymization, Pseudonym, Masking, and Unmasking.
4. Classify several categories of personal information according to privacy and disclosure
risk.
5. Contrast policies for collecting, processing, storing, sharing, and disposing of personal
information.
6. Illustrate the role and limitations of encryption for protecting personal information.
7. Make sense of policies and technologies for isolating personal data from enterprise data.
8. Analyze approaches for controlling access to personal information.
9. Contrast client-side with server-side security issues and evidence-based security vs. code
access security.
10. Define and evaluate several goals of secure coding.
11. Justify the guidelines for authenticating and defining permissions to systems services and
resources.
12. For each of the following “best secure coding” practices, give an example of a problem
that can occur when the practice is not followed and then describe how to overcome the
problem.
a. Preventing buffer overflow
b. Securing state data and method access
c. Wrapper code
d. Unmanaged code
e. Validation of user input
f. Remoting considerations
g. Protected objects
h. Serialization
i. Robust error handling
13. Use collaboration tools such as GitHub to work with a team on a web or mobile
application.
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INT 204 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ เซิ รฟ์ เวอร์ 2
2(1-2-4)
Server-side Web Programming II
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 202 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บฝัง่ เซิ รฟ์ เวอร์ 1
หัว ข้อ ขัน้ สูงเกี่ย วกับ การพัฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ แ บบเว็บ การใช้ภ าษาสคริป ต์ ส าหรับ ฝั ง่
เซิรฟ์ เวอร์ขนั ้ สูง รูปแบบการออกแบบสาหรับโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ การสร้าง การทดสอบ และการนา
โปรแกรมประยุกต์แบบเว็บไปติดตัง้ เพื่อใช้งาน การใช้เอพีไอสาหรับการแปลงระหว่างข้อมูลเชิงวัตถุและ
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การจัดการสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บขัน้ สูง: ประเด็นเกี่ยวกับ
องค์ป ระกอบของคลัส เตอร์ ยูอ าร์แ อลรีไร้ท์ต้ิง ; หลัก การของการประมวลผลแบบกระจาย: การเขีย น
โปรแกรมสื่อสารผ่านซ็อกเก็ต ดีคอม คอร์บา และอาร์เอ็มไอ; เอแจ็กซ์; การทดสอบ การรวบรวม และการ
ติดตัง้ ซอฟแวร์ทม่ี กี ารพัฒนาแยกส่วนกันอย่างอัตโนมัติ; เครื่องมือ เฟรมเวอร์คและเทคโนโลยีสาหรับ เว็บ;
หลักการพื้นฐานของเว็บ เซอร์วสิ : สถาปั ตยกรรมของเว็บเซอร์วสิ , WSDL, SOAP, RESTful Web API;
ประเด็นด้านความมันคงปลอดภั
่
ย: ช่องทางสือ่ สารแบบมันคงปลอดภั
่
ย การพิสจู น์ตวั ตน สิทธิในการใช้งาน
ช่องโหว่ และการโจมตีโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บและแบบโมบาย
Advanced topics of web-based application development. Advanced server-side scripting.
Design patterns for web-based applications. Creating, testing, and deploying web applications.
Using ORM API. Advanced application state management: clustering configuration issues, URL
rewriting. Concepts of distributed processing: socket programming, DCOM, CORBA, and RMI.
Asynchronous JavaScript and XML (Ajax). CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).
Web application tools and frameworks. Basic concepts of web services: web service architectures,
WSDL, SOAP, RESTful Web API. Web application security issues: secure communication,
authentication, authorization, vulnerabilities and attacks in web and mobile applications.
Course Learning Outcomes
1. Evaluate the design and architecture of a web or mobile system, including issues such as
design patterns (including MVC), layers, tradeoffs between redundancy and scalability,
state management, and search engine optimization.
2. Describe
a. how different types of architectures must be considered for integrating systems
b. how web services are used to integrate disparate applications in an organization.
c. the role of the WSDL, SOAP, and UDDI architectures in creating and using web
services.
d. how authentication, secure certificates, and secure communication can be used in
web sessions.
e. how the Fair Information Practices apply to personal information and how online
entities collect and use personal information.
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3. Demonstrate the role of DCOM, CORBA, and RMI in distributed processing and the role of
socket programming in communicating between systems. Contrast the protocols and uses
of TCP/IP sockets and Datagram sockets.
4. Illustrate browser security models including same-origin policy and thread models in web
security.
5. Instruct others on common types of vulnerabilities and attacks in web and mobile
applications, such as
a. Using web page graphics as web beacons, using cookies to compromise privacy,
denial of service attacks, cross-site scripting attacks, and SQL injection attacks.
b. Secure a web or mobile application and defend against common attacks using
techniques such as client-side security capabilities, public key encryption, security
certificates, and safely persisting user logins (such as “remember me” functionality).
6. Use accepted standards to ensure that user input on web pages does not affect serverside processes.
7. Make sense of the terms Personal Information, Personally Identifiable Information, DeIdentification, Anonymization, Pseudonym, Masking, and Unmasking, policies and
technologies for isolating personal data from enterprise data.
8. Classify several categories of personal information according to privacy and disclosure
risk.
9. Contrast
a. policies for collecting, processing, storing, sharing, and disposing of personal
information.
b. Contrast client-side with server-side security issues.
c. Contrast evidence-based security vs. code access security.
10. Illustrate the role and limitations of encryption for protecting personal information.
11. Analyze approaches for controlling access to personal information.
12. Justify the guidelines for authenticating and defining permissions to systems services and
resources.
13. For each of the following “best secure coding” practices, give an example of a problem
that can occur when the practice is not followed and then describe how to overcome the
problem.
a. Preventing buffer overflow
b. Securing state data
c. Securing method access
d. Wrapper code
e. Unmanaged code
f. Validation of user input
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g. Remoting considerations
h. Protected objects
i. Serialization
j. Robust error handling
14. Use collaboration tools such as GitHub to work with a team on a web or mobile
application.
15. Argue for the benefit of multi-factor authentication.
16. Recognize password guessing, port scanning, SQL injection probes, and other
cyberattacks in log files.
INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 105 เอสคิ วแอลพืน้ ฐาน
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับฐานข้อมูล แนวคิดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วย
แบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล กระบวนการนอร์มอลไลซ์ การเขียนเอสคิวแอลซับคิวรี การสร้างวิว
และแนวคิดระบบคลังข้อมูลขัน้ พืน้ ฐาน
Introduction to databases, relational database concept, database design using entityrelationship model, normalization, writing SQL subqueries, creating view, basic data warehouse
concepts.
Course Learning Outcomes
1. Tell a brief history of database models and their evolution.
2. Describe
a. how data storage and retrieval has changed over time.
b. mechanisms for data collection and their implications (automated data collection, input
forms, sources).
c. basic issues of data retention, including the need for retention, physical storage,
backup, and security.
d. how the growth of the internet and demands for information for users outside the
organization (customers and suppliers) impact data handling and processing.
e. the role of data, information, and databases in organizations.
f. the relationship between a logical model and a physical model.
g. how the data warehouse concept relates to enterprise information integration.
3. Justify the advantages of a database approach compared to traditional file processing.
4. Compare and use key terms such as: information, data, database, database management
system, metadata, and data mining.
92

5. Illustrate data quality, accuracy, and timeliness, and explain how their absence will impact
organizations.
6. Express the relationship between functional dependencies and keys and give examples.
7. Design Entity Relationship diagrams based on appropriate organizational rules for a given
scenario.
8. Evaluate importance of database constraints.
9. Design a physical model for the best performance including impact of normalization and
indexes.
10. Compare and contrast the differences and similarities between the relational and the
dimensional data modeling (OLTP vs. OLAP).
11. Evaluate data integrity and provide examples of entity and referential integrity.
12. Demonstrate an understanding of online analytical processing and data warehouse
systems.
13. Create updatable and non-updatable views.
INT 206 หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล
2(1-2-4)
Advanced Database
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
โครงสร้างภายในของระบบฐานข้อมูล การทาดรรชนี การแบ่งส่วนตาราง การแบ่งคลัสเตอร์ การ
ทาซ้าฐานข้อมูล คิวรีออปติไมซ์เซชัน ความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบฐานข้อมูล การจัดการทรานแซคชัน่
และการควบคุมภาวะพร้อมกัน
Internal database structure, indexing, table partitioning, clustering, database replication,
query optimization, database security, transaction management and concurrency control.
Course Learning Outcomes
1. Make meaning of the concepts of authentication, authorization, and access control.
2. Contrast backup and recovery plans designed to protect against natural disasters from
those designed to protect against hostile actors.
3. Analyze how data fragmentation, replication and allocation affect database performance.
4. Contrast and compare data administration and database administration.
5. Describe tasks commonly performed by database administrators.
6. Create and manage database users, roles, and privileges.
7. Consider the concept of database security and backup and recovery.
8. Evaluate the importance of metadata in database environment.
9. Describe the role of networking in database and file service applications.
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INT 207 เครือข่าย 1
3(2-2-5)
Network I
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบไม่ระบุตวั ตน มุมมอง ผลกระทบและองค์ประกอบเครือข่าย มาตรฐานเครือข่าย IEEE802
คุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารข้อมูล หมายเลข IP อีเทอร์เน็ต คุณลักษณะกฎกติกาการสื่อสาร การ
บริหารจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีเว็บ โมเดล OSI อุปกรณ์ โครงสร้างการเชื่อมต่อ การเขียนโปรแกรม
ติดต่อบริการเว็บ
anonymity systems, perspectives and impact, components, devices, benefits, network
standards, IEEE802, data communication characteristics, IP addressing, Ethernet, client server on
LAN, protocol characteristics, troubleshoot LANs and devices, network management issues,
network management architecture, management console, web stack technologies, network
services, OSI model, connection services, network devices, topologies, protocol suites, network
standards, web services, socket programming
Course Learning Outcomes
1. Compare limitations and strengths of anonymous communication systems
2. Identify components of a network, devices and their purpose
3. Describe how IT uses or benefits from network
4. Identify current network standards
5. Contrast OSI and Internet models
6. Express network media and distinguish between LANs and WANs
7. Describe how communication characteristics impact data communication performance
8. Deploy and troubleshoot basic Ethernet LAN
9. Exhibit the concepts of IP protocol suite
10. Illustrate roles and responsibilities of clients and servers
11. Describe several web technologies and characteristics of web servers
12. Discuss issues and architecture related to network management
13. Discuss major network protocols and services, e.g. TCP/UDP, IPv4, IPv6, ARP, DHCP,
DNS
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INT 208 เครือข่าย 2
2(1-2-4)
Network II
วิ ชาบังคับก่อน: เครือข่าย 1
การติด ต่ อ สื่อ สารข้อ มู ล สัญ ญาณดิจิท ัล รู ป แบบการเชื่อ มต่ อ กฎกติก าการติด ต่ อ สื่อ สาร
สถาปั ตยกรรม เครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล อุปกรณ์สาหรับการติดต่อสือ่ สารข้อมูล กลไกและกฎกติกา
การแลกเปลี่ยนตารางเส้นทาง ประสิทธิภาพเครือข่าย แถบความกว้างเครือข่าย การติดต่อสื่อสารในทาง
กายภาพ ตรวจสอบและการแก้ปัญหาเครือข่าย การบีบอัดข้อมูล ปริมาณการรับส่งข้อมูล
data communications and telecommunications models, digital signal processing,
topologies, protocols, standards, architectures, LAN and WAN technologies, data communication
network devices, routing algorithms and protocols, network performance, channel capacity,
bandwidth, physical communication, error detection, correction, compression, robustness,
expandability, throughput
Course Learning Outcomes
1. Describe data communications, topologies, protocols, standards and architectures
2. Describe the operation and components and requirements of network protocols
3. Describe the necessary hardware and components used to establish communication
between multiple networks
4. Analyze the effect of various topologies, applications, and devices on network performance
topics
5. Compare the bandwidth characteristics of several types of physical communication media
6. Compare methods of error detection and correction
7. Describe the development of modern communication standards, addressing standards
8. Analyze and compare networking topologies in terms of robustness, expandability and
throughput
INT 209 พัฒนาและปฏิ บตั ิ การ (เดฟออปส์)
1(0-2-2)
DevOps
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิ วเตอร์
แนวคิดของเดฟออปส์ การใช้งานเครือ่ งมือต่างๆ ในการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ อาทิ Circle CI Jenkins เทคโนโลยีการทาคอนเทนเนอร์ การใช้เครือ่ งมืออัตโนมัตใิ นการติดตัง้
ใช้งานซอฟต์แวร์
DevOps concepts, software development management tools such as Circle CI and
Jenkins, container technology, automated deployment tools
Course Learning Outcomes
1. Discuss the DevOps concept
2. Design and develop software development pipeline
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3. Develop a system to provide real-time feedback using continuous integration and build
automation tools
4. Use container or cloud services and technologies to increase operations performance
INT 210 สถาปัตยกรรม การรวมระบบและการติ ดตัง้
2(1-2-4)
Architecture, Integration and Deployment
วิ ชาบังคับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิ วเตอร์
แนะน าพื้น ฐานของสถาปั ต ยกรรมซอฟต์แ วร์ พื้น ฐานหลัก การและแนวทางในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ความต้องการทางสถาปั ตยกรรม รูปแบบสถาปั ตยกรรม รูปแบบ เฟรมเวอร์ค การจัดทา
เอกสารสถาปั ตยกรรม การประเมินสถาปั ตยกรรม สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ เช่น สถาปั ตยกรรมเชิงบริการ
สถาปั ต ยกรรมคลาวด์ และการประมวลผลบนอุป กรณ์ เคลื่อนที่ การรวมองค์ป ระกอบซอฟต์แวร์ การ
วางแผนต่อเนื่อง การรวมต่อเนื่อง การติดตัง้ ต่อเนื่อง การส่งมอบต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ การควบคุม
เวอร์ชนั และการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
Introduction to the fundamentals of software architecture, fundamental principles and
guidelines for software architecture design, architectural requirements, architectural styles,
patterns, frameworks, architecture documentation, architecture evaluation, modern architectures
such as service-oriented, cloud architecture, and mobile computing; integration of software
components, continuous planning, continuous integration, continuous deployment, continuous
delivery, automated testing, version control and software configuration management
Course Learning Outcomes
1. Argue the importance and role of software architecture in large scale software systems.
2. Demonstrate a firm understanding of the principles of software architecture.
3. Recognize major software architectural styles, design patterns, and frameworks.
4. Design an architecture that reflects and balances the different needs of its stakeholders.
5. Describe a software architecture using various documentation approaches and
architectural description languages.
6. Discuss and evaluate the current trends and technologies such as model-driven and
service-oriented architectures.
7. Use appropriate tools to integrate, test, and deploy a software system.
8. Practice version tracking, automated building, and release of software systems.
INT 214 สถิติสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Statistics for Information Technology
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
การประยุกต์สถิตเิ พื่อใช้ประมวลผลข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลสาหรับใช้งานทางธุรกิจ การ
ประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ค่าสถิตพิ ้นื ฐาน ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสถิตเิ ชิงอนุ มาน การจัดกลุ่มข้อมูล
การสุม่ ตัวอย่าง ทฤษฎีของเบย์ การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ การแจกแจงแบบ
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พัวซอง การกาหนดและทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเพือ่ การพยากรณ์ ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการสร้า งกราฟ ตารางน าเสนอข้อ มู ล ที่เหมาะสม การใช้ง านโปรแกรมคอมพิว เตอร์
ประมวลผลค่าทางสถิติ
Application of statistic in data science, business and big data processing, basic statistics,
descriptive statistics, inference statistics, data clustering, sampling, Bayes theory, probability
distribution, normal distribution, Poisson distribution, regression, correlation, analysis of variance
and data visualization, the use of statistical package
Course Learning Outcomes
1. Frame problems using multiple statistical representations of relevant structures and
relationships and solve using standard techniques.
2. Apply quantitative models to solve real world problems in appropriate contexts.
3. Effectively use professional level technology tools to support the study of statistics.
4. Summarize data visually and numerically.
5. Learn and apply the tools of formal inference.
6. Execute statistical analyses with professional software.
7. Recognize and appreciate the connections between theory and applications.
8. Be life-long learners who are able to independently expand their mathematical or statistical
expertise when needed, or for interest’s sake.
9. Use statistical reasoning, formulate a problem in statistical terms, perform exploratory
analysis of data by graphical and other means, and carry out a variety of formal inference
procedures.
10. Describe important theoretical results and understand how they can be applied to answer
statistical questions.
11. Have communication skills which are necessary to effectively collaborate as part of
interdisciplinary teams including the ability to interpret and communicate the results of a
statistical analysis through oral and written reports.
INT 221 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-2)
Information Technology Integrated Project I
หน่ วยกิ ตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 40 หน่ วยกิ ต
โครงงานบูรณาการทีท่ าจะต้องเป็ นโครงงานทีใ่ ช้ความรูพ้ น้ื ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
การประยุกต์แนวคิดและเทคนิคทีเ่ คยเรียนมา
Project must require a substantial background in Information Technology and the
applications of studied concepts and techniques.
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Course Learning Outcomes
1. analyze and design by follow the project requirements
2. use and apply studied technical concepts and practices in the core information
technologies
INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2(0-4-4)
Information Technology Integrated Project 2
วิ ชาบังคับก่อน: โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงงานบู ร ณาการส่ ว นที่ 2 เป็ นงานต่ อ เนื่ อ งจากโครงงานบู ร ณาการส่ ว นที่ 1 (INT XXX)
นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตัง้ ระบบ
This course is a continuation of INT 221 Students must complete the implementation,
testing, and deployment.
Course Learning Outcomes
1. practice software development by follow the project requirements
2. Implement and deliver a completed software product with proper testing of its system
INT 305 การจัดการข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างและข้อมูลไม่มีโครงสร้าง
2(1-2-4)
Semi-Structured and Unstructured Data Management
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลแบบเอกซ์เอ็มแอล เมต้าดาต้า ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง ความแตกต่างระหว่าง
เอกสารเอกซ์เอ็มแอลทีม่ รี ูปแบบถูกต้อง และเอกสารเอกซ์เอ็มแอลที่ถูกต้องสมบูรณ์ การใช้คานิยามชนิด
เอกสาร การสร้างข้อกาหนดเอกสารสาหรับโครงสร้างข้อมูล เนมสเปซ เอกซ์เอสแอล เอกซ์เอสแอลที เอกซ์
พาธ์ท และเอกซ์ควิ รี โครงสร้างข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ความแตกต่างระหว่างโนเอสคิวแอลและเอสคิว
แอล โนเอสคิวแอลประเภทต่างๆ การเลือกประเภทของโนเอสคิวแอลให้เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการ
การจัดเก็บและแลกเปลีย่ นข้อมูลด้วยรูปแบบเจสัน
XML structure, metadata, semi-structured data, the difference between well-formed and
valid XML, a document type definition, writing XML definition, namespace, XSL, XSLT, XPath and
XQuery. NoSQL structure, the difference between NoSQL and SQL, document-based, key-value
stores, column-based, graph-based type of NoSQL, selecting proper type of NoSQL for specific
tasks, store and exchange data using JSON format
Course Learning Outcomes
1. Describe major concepts of object oriented, XML, NewSQL, and NoSQL databases.
2. Produce a definition for the term ‘metadata.’
3. Describe how ASCII, EBCDIC, and Unicode are used to encode data, and show how each
should be used.
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4. Describe how XML and the document object model are being used to integrate and
exchange data between systems.
5. Use DTD to create a document definition for a data structure. Given a DTD for data
structure, create an XML document with real data.
6. Describe how XSL, XSLT and XPath are used to transform data streams.
7. Describe how XQuery and XPath are used to query XML data.
8. Contrast and compare relational databases concepts and non-relational databases
including object-oriented, XML, NewSQL and NoSQL databases.
INT 307 ความมันคง
่ 1
2(2-0-4)
ความมันคงทางไซเบอร์
่
1
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิ วเตอร์ และ INT 207 เครือข่าย 1
การรักษาความมันคงที
่
ใ่ ช้งานได้จริง การลดความเสีย่ งและการกูค้ นื ประเด็นในการปฏิบตั ดิ า้ น
ความมันคง
่ การรายงานข้อมูลด้านความมันคง
่ ความมันคงส
่ าหรับระบบคลาวด์ ความมันคงของบุ
่
คลากร
และบุคคล มิตทิ างสังคม
Usable security, mitigation and recovery, operational issues, reporting requirements,
cloud security, personnel and human security, social dimensions
Course Learning Outcomes
1. Describe how the concept of “psychological acceptability” and and the importance of
usability
2. Analyze a security policy and/or procedure to show where it considers, or fails to consider,
human factors
3. Discuss a risk mitigation and incident recovery plan
4. Document the managerial and forensic steps for recovery after detecting a hostile insider
5. Contrast backup and recovery plans designed to protect against natural disasters from
those designed to protect against hostile actors
6. Document standards that apply to an organization’s information security posture
7. Make meaning of the inherent tension between the concepts of personal privacy,
accountability, and deterrence related to cybersecurity events
8. Document legal and regulatory requiremens related to cyber security for an organization
9. Discuss security issues related to using cloud services PaaS IaaS SaaS
10. Discuss various issues related to personnel and human security
11. Describe how crowdsourcing techniques such as big data and mining impacts data
confidentiality, integrity, and availability
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INT 308 ความมันคง
่ 2
Security II
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 307 ความมันคง
่ 1

1(1-2-4)

บริการด้านความมันคง
่ กลไกและมาตรการตอบโต้การบุกรุก คุณสมบัตดิ า้ นความมันคง
่ ลักษณะ
การบุกรุกและวิธตี รวจสอบ ระบบทีเ่ ชือ่ มันได้
่ สงู จุดอ่อน การคุกคามและความเสีย่ ง การเข้ารหัสลับเบือ้ งต้น
จุดอ่อนของระบบเว็บและโมบาย
Security services, mechanisms and countermeasures; security properties; cyber-attacks
and detection; high assurance systems; vulnerabilities, threats and risks; cryptography overview;
web and mobile vulnerabilities
Course Learning Outcomes
1. Analyze tradeoffs among key security properties (CIA)
2. Describe the concepts of risks, threats and vulnerabilities
3. Explain the concepts of authentication, authorization, and access control
4. Contrast the roles of prevention, deterrence and detection mechanisms
5. Make sense of the concepts of trust and trustworthiness, and various aspects of high
assurance systems, and mechanisms to achieve high assurance
6. Use a risk management framework
7. Use tools to identify vulnerabilities
8. Recognize vulnerabilities for different platforms and infrastructure
9. Exhibit comprehension of cryptography and related concepts
10. Describe vulnerabilities and security models for web and mobile systems
11. Describe techniques used to secure web and mobile services
INT 314 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล
3(3-0-6)
Applied Mathematic for data science
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 114 คณิ ตศาสตร์ดิสครีตสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistic for data science, Probabilistic Data Model, Density Estimation & Related
Problems, Least Squares problems, Linear algebra, Matrix algebra, Kernels and Feature Maps,
Linear model, Gradient Descent and Stochastic Gradient Optimization, Singular Value
Decomposition, Dimensionality Reduction, Information theory, Recursive function
สถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล, โมเดลของข้อมูลทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของความน่าจะเป็ น, การ
ประมาณความหนาแน่นของข้อมูล และปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้อง, การแก้ปัญหาด้วยกาลังสองน้อยทีส่ ดุ , พีชคณิต
เชิงเส้น, พีชคณิตเมทริกซ์, เคอร์เนลและการแปลงคุณลักษณะ, ตัวแบบเชิงเส้น, การหาค่าเหมาะทีส่ ดุ โดย
พิจารณาการเอียงลาดลงของเกรเดียนต์ และการใช้สโทแคสติกเกรเดียนต์, การแยกค่าเอกฐาน, การลดมิต,ิ
ทฤษฎีสารสนเทศ, ฟั งก์ชนั เวียนบังเกิด
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Course Learning Outcomes
1. Explain statistical techniques the frequently used for data preprocessing, modeling and
evaluation.
2. Explain least squares problems and it’s application.
3. Apply probabilistic data model to appropriate data.
4. Relate density estimation & Related Problems.
5. Solve basic computational methods in calculus, algebra, and differential equations.
6. Explain kernels and feature maps.
7. Apply gradient descent and stochastic gradient for optimization problem.
8. Explain singular value decomposition and it’s application.
9. Discuss how to apply dimensionality reduction appropriately.
10. Relate mathematical concepts to problems arising in data science.
11. Derive general principles from examples.
12. Illustrate mathematical concepts clearly.
INT 319 การปฏิ บตั ิ อย่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพ
4(4-0-8)
IT Professional Practice
วิ ชาที่บงั คับก่อน: ไม่มี
มุมมองและผลกระทบของการปฏิบตั แิ บบมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร การระบุและประเมินความเสีย่ ง ประเด็นทางสิง่ แวดล้อม ประเด็นทาง
จริยธรรม กฎหมายและความเป็ นส่วนตัว สิทธิทางปั ญญา การสือ่ สาร การทางานเป็ นทีมและการบริหาร
จัดการความขัดแย้ง หลักการของระบบสารสนเทศ ประเด็นด้านความเป็ นมืออาชีพและความรับผิดชอบ
perspectives and impact, IT governance and resource management; risk identification
and evaluation, environmental issues, ethical, legal, and privacy issues, intellectual property,
communications, teamwork and conflict management, information systems principles, professional
issues and responsibilities
Course Learning Outcomes
1. Analyze the role of IT governance and its effect on organizations
2. Compare and describe various aspects of IT governance
3. Create and justify appropriate policies and procedures to manage resources
4. Analyze and evaluate risk to an organization
5. Analyze and critique ways to develop green IT policies and standards
6. Evaluate strategies for effective professional communication
7. Illustrate several essential skills for communicating within a team environment
8. Analyze skill sets needed to function effectively in a team environment
9. Describe several ways that conflict management aids to build stronger teams
10. Describe ways in which IS supports organization requirements
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INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-2-2) (S/U)
Information Technology Seminar I
หน่ วยกิ ตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่มอี าจารย์ประจาวิชารั บรองก่อนเข้า
ร่วมสัมมนา โดยนักศึกษาต้องมีจานวนชัวโมงสั
่
มมนาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อปี การศึกษา โดยเป็ นสัมมนา
ทีจ่ ดั ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดทารายงานผล
Students must attend the seminars hosted by university or outside university in which
students pursue intensive study of specialized topics at least 15 hours per academic year and
submit the seminar report.
Course Learning Outcomes
1. Show active attitude toward the learning proposed by experts.
2. Understanding IT discipline and exploring new fields of knowledge.
3. Express the idea or knowledge gain from the seminar
INT 322 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1(0-2-2) (S/U)
Information Technology Seminar II
วิ ชาบังคับก่อน: INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่ มอี าจารย์ประจาวิชารับรองก่อนเข้า
ร่วมสัมมนา โดยนักศึกษาต้องมีจานวนชัวโมงสั
่
มมนาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อปี การศึกษา โดยเป็ นสัมมนา
ทีจ่ ดั ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดทารายงานผล
Students must attend the seminars hosted by university or outside university in which
students pursue intensive study of specialized topics at least 15 hours per academic year and
submit the seminar report.
Course Learning Outcomes
1. Show active attitude toward the learning proposed by experts.
2. Understanding IT discipline and exploring new fields of knowledge.
3. Express the idea or knowledge gain from the seminar
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INT 339 เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1(1-0-2) (S/U)
Preparation for Career Training
หน่ วยกิ ตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาอย่างน้ อย 70 หน่ วยกิ ต หรือ ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ระเบียบ เงื่อนไข
ในการฝึ ก ลักษณะการปฏิบตั งิ านที่เหมาะสม การแต่งกาย บุคลิกภาพ วินัยในการปฏิบตั งิ าน การแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ในการฝึก
Prepares students for career training, rules and conditions for training, suitable jobs for
training, how to dress, work place behavior, work discipline and how to solve various problems
that may arise.
Course Learning Outcomes
1. Identify the purpose of career training
2. Understand the professional ethic and work discipline
3. Explain knowledge and skill preparation for training job
INT 340 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2(0-16-5) (S/U)
Career Training ไม่น้อยกว่า 240 ชม.
ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 70 หน่ วยกิ ต และให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับวิ ชา INT 339
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาทางานตามทีต่ กลงกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
ๆ ทีเ่ หมาะสม ไม่น้อยกว่า 240 ชัวโมง
่
นักศึกษาต้องทารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์
ในหลักสูตร
Students will enter an experiential learning program with the industrial sector, the
business sector, the government agencies or other organizations deemed appropriate for a period
of at least 240 hours. Students are required to submit training report and the program provide
lecturer visitation at the training site
Course Learning Outcomes
1. recognize the nature of business
2. practice in real working environment under supervision of professional staffs
3. apply information technology knowledge to job assignments

103

INT 350 สหกิ จศึกษา
6(0-32-5) (S/U)
Cooperative Study ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 65 หน่ วยกิ ต และ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรฯ
นักศึกษาทางานตามทีต่ กลงกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
ๆ ทีเ่ หมาะสม ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาต้องทารายงานประกอบ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ใน
หลักสูตร
Students will enter an experiential learning program with the industrial sector, the
business sector, the government agencies or other organizations deemed appropriate for a period
of at least 16 weeks. Student is required to do the report and the program provide multiple lecturer
visitations at the cooperative site
Course Learning Outcomes
1. recognize the nature of business
2. apply the theories and practices in Information Technology to project assignments
3. do the project in real problem under supervision of professional staffs
INT 361 โครงงานวิ จยั 1
3(0-6-6)
Research Project I
วิ ชาบังคับก่อน: INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
โครงงานวิจยั สาหรับนักศึกษาปี 3 เทอม 2 การนาเสนอหัวข้อวิจยั ความชัดเจนของคาถามวิจยั
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกระบวนการดาเนินการวิจยั รายงานและการนาเสนอความก้าวหน้า
Research project for the second semester of junior students; research proposal, clarity of
research question, literature reviews, research methodology, research progress report and
presentation
Course Learning Outcomes
1. identify appropriate research topics
2. prepare research proposal, including an appropriate feasibility study and proper research
planning
3. Identify and utilize relevant previous works that support their research
4. identify and demonstrate appropriate research methodologies
5. deliver a good project presentation with a range of audiences.
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INT 362 โครงงานวิ จยั 2
3(0-6-6)
Research Project II
วิ ชาบังคับก่อน: INT 361 โครงงานวิ จยั 1
โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาปี 4 เทอม 1 งานต่อเนื่องจากโครงงาน
รวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (INT 361) การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบ การ
ติดตัง้ รายงานและการนาเสนอผลงาน
Information technology capstone project for senior students, continuation of Information
Technology capstone Project I (INT 359), complete the implementation, testing, deployment, report
and project presentation
Course Learning Outcomes
1. identify and practice research ethics and responsible conduct in research
2. plan and execute a substantial research project
3. critical thinking and problem solving skills
4. develop an experimental design, collection of accurate and precise data, critical analysis
and interpretation of results
5. present the research project in a public area and a written publication
INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(0-6-6)
Information Technology Capstone Project I
วิ ชาบังคับก่อน: INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ นัก ศึก ษาปี 3 เทอม 2 การน าเสนอโครงงาน
การศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนา รายงานและการนาเสนอผลงาน
Information technology capstone project for the second semester of junior students;
Information technology project proposal, feasibility study report, system analysis and design,
implementation, report and project presentation
Course Learning Outcomes
1. prepare proposal of capstone project, including an appropriate feasibility study and proper
project planning
2. present clearly student own ideas on the capstone project
3. produce requirement, analysis, design of the software and its system by follow software
development methodology
4. compare and evaluate various frameworks, libraries, and tools
5. deliver a good project presentation with a range of audiences.
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INT 366 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(0-6-6)
Information Technology Capstone Project II
วิ ชาบังคับก่อน: INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาปี 4 เทอม 1 งานต่อเนื่องจากโครงงาน
รวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (INT 365) การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบ การ
ติดตัง้ รายงานและการนาเสนอผลงาน
Information technology capstone project for senior students, continuation of Information
Technology capstone Project I (INT 365), complete the implementation, testing, deployment, report
and project presentation
Course Learning Outcomes
1. compare and evaluate various frameworks, libraries, and tools
2. implement and deliver a completed software product with proper testing of its system
3. deliver a good project presentation with a range of audiences.
INT 370 การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
9(0-48-5)
(S/U)
Work Integrated Learning ไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์
ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 65 หน่ วยกิ ต และ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร
นักศึกษาเข้าร่วมการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม ไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ คณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา
เตรียมการร่วมกันเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์การทางานตามทีค่ าดหวัง รายวิชานี้ให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้
จากประสบการณ์การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ การวัดผลการเรียนรูแ้ ละการประเมินผลจะได้รบั
การออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
Students will enter an experiential learning program with the industrial sector, the
business sector, the government agencies or other organizations deemed appropriate for a period
of at least 24 weeks. Lecturers, the workplace and the student work closely together in preparing
the expected work experience. The course gives students the opportunity to learn how to learn
from the actual working experience. Assessment and evaluation will be specifically designed to
suit the nature of the work.
Course Learning Outcomes
1. recognize the nature of business
2. apply the theories and practices in Information Technology to project assignments
3. do the selected project in real business under supervision of professional staffs and school
advisiors
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INT 371 โครงงานการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์การทางาน 1
3(0-6-6)
Experiential Learning Project I
ให้ลงทะเบียนพร้อมกับวิ ชา INT 370 การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน หรือ INT 350
สหกิ จศึกษา
โครงงานการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์การทางาน 1 เตรียมหัวข้อโครงงานผ่านประสบการณ์การ
ทางาน ศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์และออกแบบ การพัฒนา รายงานและการนาเสนอผลงาน
Experiential Learning Project I, Prepare for experiential learning project topic, feasibility
study report, system analysis and design, implementation, report and project presentation
Course Learning Outcomes
1. prepare proposal of capstone project, from the actual working experience project
2. produce requirement, analysis, design of the software and its system by follow software
development methodology
3. compare and evaluate various framseworks, libraries, and tools
4. deliver a good project presentation with a range of audiences.

INT 372 โครงงานการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์การทางาน 2
3(0-6-6)
Experiential Learning Project II
วิ ชาบังคับก่อน: INT 371 โครงงานการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์การทางาน 1
การพัฒ นาระบบสารสนเทศให้เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบ การติดตัง้ รายงานและการนาเสนอ
ผลงาน
Continuation of Experiential Learning Project I, complete the implementation, testing,
installation, report and project presentation
Course Learning Outcomes
1. compare and evaluate various frameworks, libraries, and tools
2. implement and deliver a completed software product with proper testing of its system
3. deliver a good project presentation with a range of audiences.
INT 410 วิ ศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
วิ ชาบังคับก่อน : INT101 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ INT210
สถาปัตยกรรม การรวมระบบและการติ ดตัง้
แบบจาลองวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนทัศน์ ระเบียบวิธกี าร และกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ความต้องการทางซอฟต์แวร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อกาหนดความต้องการแบบทางการและ
กึ่งทางการ UML เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบ เครื่องมือสนับสนุ นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบ
การบารุงรักษาซอฟต์แวร์
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Software development life-cycle models, paradigms, methodologies, and processes,
software requirements and requirement Engineering, formal and semi-formal specifications, Unified
Modeling Language ( UML) , analysis and design techniques, CASE tools, software testing,
software maintenance
Course Learning Outcomes
1. Aware of the challenges in modern software development.
2. Recognize the importance of each activity in software development.
3. Understand the roles of key elements of software engineering such as requirement analysis,
software design, software testing, and software maintenance.
4. Discuss and evaluate the characteristics of each software development life-cycle model,
process, and methodologies.
5. Underline the characteristics of good software requirements and the techniques in gathering
the requirements.
6. Specify the requirements in UML and other semi-formal specifications.
7. Explain the benefits and limitations of various formal specifications.
8. Apply design techniques in a project.
9. Employ CASE tools to aid software development.
INT 411 การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิธกี ารบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ การวางแผนโครงงาน การควบคุมจุด
หลักในทางเศรษฐศาสตร์ การคานวณความคุม้ ค่าในการลงทุน การประเมินโครงการตามความคุม้ ทุน
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ การคานวณแรงงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารคน
และการจัดทีมงาน การเลือกวิธกี ารทาโครงงานทีเ่ หมาะสม วงจรชีวติ ของซอฟต์แวร์ การสร้างรูปแบบ
ซอฟต์แวร์จาลอง การจัดองค์กรและโครงการ การบริหารความเสีย่ ง การประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลา
การประเมินโครงงานซอฟต์แวร์ การบริหารสัญญา การควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
CMMI การเลือกใช้เครือ่ งมือในการบริหารโครงงาน
Theories and practices of software project management; project planning, economicdriven controls, return of investment, project evaluation on cost effectiveness, benefit of software
development, effort and cost estimation in software developing, managing people and organizing
teams, selection of an appropriate project approach, software life cycle, software modeling,
organization and project management, risk management, cost and time estimation; software
project evaluation, contract management, quality control in software development using CMMI
standard, choosing the right tools for project management
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Course Learning Outcomes
1. Argue for the importance of project management as it relates to software development.
2. Engage in team building and team management in a software development project.
3. Plan, monitor, and track progresses for a project activity using project management tools.
4. Assess, mitigate, and manage risks that affect decisions in the software development
process.
5. Assess development effort and participate in process improvement by tracking commitments
and managing project quality.
6. Use project metrics to monitor a project’s progress.
INT 412 ปฏิ บตั ิ การพัฒนาโมไบล์แอปพลิ เคชันแบบผสม
3(2-2-5)
Hybrid Mobile Application Development Workshop
วิ ชาบังคับก่อน: INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม และ INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
แนะนาการพัฒนาโมล์แอปพลิเคชันแบบผสม เขียนโปรแกมจาวาสคริปต์สมัยใหม่ เข้าใจหลักการ
ทางานของรีแอคเนทีฟ การใช้งานกับคอมโพเน้นท์และสไตล์ การใช้งานการเนวิเกชัน่ การใช้งานคอมโพ
เน้นท์เคลื่อนไหวของรีแอคเนทีฟ การนาสถาปั ตยกรรมฟลักซ์กบั ดีดกั ซ์ไปใช้งาน การใช้งานคอมโพเน้นท์
และเอพีไอทีใ่ ช้ขา้ มหรือเฉพาะเจาะจงแพลตฟอร์ม การใช้งานร่วมกับฟอร์มและการคงอยูข่ องข้อมูล และ
การนาแอปพลิเคชันขึ
่ น้ สูแ่ อปสโตร์ หรือกูเกิลเพลย์
Introduction to hybrid mobile application development, writing modern JavaScript,
understanding how react native works, working with components and styles, working with
navigations, working with animating react native components, implementing flux architecture with
Redux, working with cross/specific-platform components and APIs, working with form and data
persistence and deploying mobile application to app store or google play.
Course Learning Outcomes
1.Understand Hybrid mobile application development
2.Design effective UI for mobile devices
3.Create applications that store data and interface with device features
4.Debug and test the application to resolve issues during development
5.Deploy the applications to store and manage their subsequent release
INT 413 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Software Development
วิ ชาบังคับก่อน : INT100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ INT210
สถาปัตยกรรม การรวมระบบและการติ ดตัง้
หลักการเบื้องต้นการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกระจาย ปั จจัยหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
กระจาย การจัดการความเสีย่ ง การเลือกกระบวนการพัฒนา การออกแบบสถาปั ตยกรรม การออกแบบส่วน
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ต่อประสาน ระหว่างมอดูล การแบ่งงานและการจัดตารางงานสาหรับบุคลากรทีอ่ ยู่ในพืน้ ท่เี ดียวกันและนอก
พืน้ ที่
Introduction to distributed software development, key factors for distributed software
development, risk management, software development process selection, architectural design,
module interface design, work allocation and assignment both for local and global staff
Course Learning Outcomes
1. Comprehend the benefits and risks of distributed software development.
2. Identify the key factors for distributed software development that distinguish itself from colocated development.
3. Select software engineering processes, methodologies, and tools that help manage DSD
risks.
4. Design architecture and module interfaces that are fitting for distributed development.
5. Communicate and Collaborate between local and global teams.
INT 414 การพัฒนาระบบอิ นเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ ง
3(3-0-6)
Internet of Things Development
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
แนวคิดและหลักการของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่ แพลตฟอร์มการพัฒนาอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่
การพัฒนาโปรแกรมของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่ เทคโนโลยีการเชือ่ มต่อเครือข่ายในอินเทอร์เน็ตแห่ง
สรรพสิง่ การจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยในระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่
Concept and Principle of Internet of Things (IoT), Internet of Things Development Platform,
Internet of Things Programming, Networking Technologies in Internet of Things, Security
Management of the Internet of Things Ecosystem
Course Learning Outcomes
1. Able to understand the application areas of IoT Technology.
2. Describe how the IoT has impacted on people’s lives.
3. Explain how IoT can be used in different industries.
4. Able to realize the revolution of Internet in Mobile devices, Cloud & Sensor Networks.
5. Able to understand building blocks of Internet of Things and its characteristics.
6. Design and implement an IoT based prototype, uses valid IoT protocols, applies
appropriate security standards from standard bodies.
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INT 420 การวิ เคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
Big Data Analytics
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 314 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล
Applying data analytics in big data environments, sources of big data, Impact of largescale data analytics on organizational performance, Big Data analytics lifecycle, Distributed data
store and computing, Data Sampling and Preprocessing, Visualization, Variable Selection,
Similarity and Distance measurement, Data modeling, Machine learning, Cluster analysis,
Descriptive analytics, Predictive analytics, Recommendation system, Unstructured data analysis,
Efficient interpretation of the analytical results
การประยุคต์เทคนิคทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับข้อมูลขนาดใหญ่, แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่, ผลการทบ
ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ต่อประสิทธิภาพขององค์กร, วงจรชีวติ ของการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่,
การเก็บบันทึกและการประมาลผลแบบกระจาย, การชักตัวอย่างข้อมูลและการประมวลผลก่อน, การทาให้
เห็นภาพ, การเลือกคุณลักษณะ, การวัดความเหมือนและความต่าง, ตัวแบบข้อมูล, การเรียนรูข้ องเครือ่ ง,
การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล, การวิเคราะห์เชิงพรรณนา, การวิเคราะห์เชิงทานาย, ระบบแนะนา, การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบไม่มโี ครงสร้าง, การแปลผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
Course Learning Outcomes
1. Identify sources of large volumes of data, current social, ethical, legal, and policy issues
caused by the large-scale data analytics, and importance of data governance for managing
large-scale data and logical and physical access security controls to protect data.
2. Describe how analytics can be used in major functional areas of an organization.
3. Define and describe
a. large-scale data challenges of volume, variety, velocity, and veracity
b. challenges of large scale data analytics in diverse sectors such as sensor networks,
finance, retail, genomics, and social media.
c. an organizational problem as an analytics problem.
d. how to best apply large-scale analytics methods and techniques in addressing strategic
organizational problems.
4. Compare different data platforms that can be used for processing and generating large
data sets.
5. Apply data preprocessing techniques—data integration, data cleansing, data
transformation, data reduction, and a data analytics lifecycle to a case study scenario and
appropriate data analysis methods to solve real-world problems.
6. Discuss how to extract knowledge and insights from large and complex collections of
digital data.
7. Explain technical foundations of the commonly used data analysis methods.
8. Communicate the results of data analysis to technical and management audience.
9. List regulatory compliance rules and regulations applicable to data management.
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10. Implement data-intensive computations on cluster and cloud infrastructures
11. Examine the impact of large-scale data analytics on organizational performance using case
studies.
INT 421 Applied Machine Learning
3(3-0-6)
การเรียนรู้ของเครื่องจักรประยุกต์
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 314 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล
Applying machine learning techniques to real word dataset, Data and Sampling Models,
Feature, Density estimation, Feature Maps, Dimensionality Reduction, Feature Selection, Similarity
and Distance measurement, Clustering Algorithms, Nearest Neighbor analysis, Probabilistic Data
Model, Loss Function, Learning Approaches, Overfitting problem, Cross Validation, Regression
models, Logistic Regression, Support Vector Machines, Artificial Neural Networks, Deep Neural
Networks, Model evaluation and selection
การนาเทคนิคทางการเรียนรูข้ องเครือ่ งมาประยุคต์ใช้กบั ชุดข้อมูลจริง, การชักตัวอย่างข้อมูลและการ
ประมวลผลก่อน, คุณลักษณะ, การประมาณความหนาแน่น, การแปลงคุณลักษณะ, การลดมิต,ิ การเลือก
คุณลักษณะ, การวัดความเหมือนและความต่าง, การจัดกลุ่มข้อมูล, การวิเคราะห์เพือ่ นบ้านใกล้ทส่ี ดุ ,
โมเดลของข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความน่าจะเป็ น, ฟั งค์ชนั ความสูญเสีย, แนวทางการเรียนรู,้ ปั ญหา
ความเหมาะสมเกินไป, การสลับกันประเมิน, ตัวแบบถดถอย, การถดถอยโลจิสติก, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมช
ชีน, เครือข่ายประสาทเทียม, เครือข่ายประสาทเทียมแบบลึก
Course Learning Outcomes
1. Use data mining software, such as Weka, RapidMiner, Knime and H2O, to perform data
mining.
2. Use tools such as JavaScript and Plotly, R and RStudio, Python and Jupyter notebook and
MapReduce/Hadoop to apply machine learning pipeline.
3. Describe data preprocessing techniques—data integration, data cleansing, data
transformation and data reduction.
4. Compare decision boundary of classification models including Logistic regression, Support
vector machines and Artificial neural networks.
5. Select supervised model using appropriate model evaluation technique.
6. Identify the effect of data sampling models.
7. Apply appropriate supervised/unsupervised learning to solve real-world problems.
8. Communicate the results of machine learning to audience appropriately.
9. Explain technical foundation of feature maps, dimensionality reduction and feature
selection.
10. Compare different similarity and distance measurements.
11. Describe how cross validation can be used to avoid overfitting problem.
12. Identify appropriate learning approaches for model training.
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13. Explain the impact of deep learning on model training and interpreting
INT 422 Business intelligence
3(3-0-6)
ธุรกิ จอัจริ ยะ
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Concepts of business intelligence, On-Line Analytical Processing, Data Warehousing,
Information gathering, Reporting and Visualization, Descriptive analytics, Predictive analytics,
Decision-making, Knowledge Management, Interactive Visualization, Data Science Pipelines, Tool
and implementation, Building Data Products at Scale
หลัการของธุรกิจอัจฉริยะ, การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์, การคลังข้อมูล, การรวบรวม
สารสนเทศ, รายงานและการทาให้เห็นได้, การวิเคราะห์เชิงพรรณนา, การวิเคราะห์เชิงทานาย, การ
ตัดสินใจ, การจัดการองค์ความรู,้ การทาให้เห็นได้เชิงโต้ตอบ, การไปป์ ไลน์ของวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล,
เครือ่ งมือและการนาไปใช้, การสร้างผลิตภัณฑ์ขอ้ มูลทีร่ องรับการขยายตัวได้
Course Learning Outcomes
1. Describe how to best apply analytics methods and techniques in addressing strategic
organizational problems.
2. Describe how business intelligence can be used in major functional areas of an
organization.
3. Apply data-intensive application using appropriate platform.
4. Effectively communicate the results of data analysis using visualization.
5. Explain technical foundations of the commonly used business intelligence.
6. Apply appropriate data analytics to solve real-world problems.
7. Compare different data platforms that can be used for processing and generating large
data sets.
INT 423 ปัญญาประดิ ษฐ์ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Artificial Intelligence
วิ ชาที่บงั คับก่อน: INT 314 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล
การนาเทคนิคปั ญญาประดิษฐ์มาประยุคต์ใช้กบั ชุดข้อมูลจริง, อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์, ยุทวิธใี นการ
ค้นหา, คุณลักษณะสาหรับการหาคาตอบ, การใช้เหตุผลเชิงความน่าจะเป็ น, การตัดสินใจ, การเรียนรูข้ อง
เครือ่ ง, แนวทางการวางแผน, วิศวกรรมออนโทโลยี, การเรียนรูแ้ บบเสริมกาลัง, การแปลผลการวิเคราะห์
อย่างมีประสิทธิภาพ
Applying artificial intelligent techniques to real word dataset, Intelligent Agents, Search
Strategies for problem solving, Probabilistic Reasoning, Making Decisions, Machine learning,
Planning Approaches, Ontological Engineering, Reinforcement Learning, Efficient interpretation of
the results
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Course Learning Outcomes
1. Use artificial intelligent tool to demonstrate artificial intelligent techniques.
2. Describe different types of AI agents.
3. Recognize various AI search algorithms.
4. Apply appropriate supervised/ unsupervised machine learning techniques to solve realworld problems.
5. Explain the fundamentals of knowledge representation.
6. Define how to build simple knowledge-based systems.
7. Demonstrate working knowledge of reasoning in the presence of uncertain information.
8. Apply knowledge representation, reasoning, and machine learning techniques to real-world
problems.
9. Communicate the results of artificial intelligent to audience appropriately.
INT 425 ปฎิ บตั ิ การการโปรแกรมฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Programming Workshop
วิ ชาบังคับก่อน: INT 105 เอสคิ วแอลพืน้ ฐาน
แนะนาการใช้ภาษาพีแอล/เอสคิวแอล การประกาศตัวแปร การเขียนคาสังที
่ ส่ ามารถดาเนินการ
การเขียนคาสังพี
่ แอล/เอสคิวแอล การเขียนคาสังควบคุ
่
มการทางาน การทางานกับชนิดข้อมูลแบบคอมโฟ
สิต การใช้เคอเซอร์แบบชัดเจน การจัดการความผิดพลาด การเขียนสโตร์โพรซีเยอร์และสโตร์ฟังก์ชนั ่ การ
สร้างและใช้งานกับชุดโปรแกรม การใช้คาสังเอสคิ
่
วแอลแบบไดนามิก และการสร้างทริกเกอร์
Introduction to PL/SQL, Declaring PL/SQL Variables, Writing Executable Statements,
Writing PL/SQL Statements, Writing Control Statements, Working with Composite Data Types,
Using Explicit Cursors, Handling Exceptions, Creating Stored Procedures and Functions, Creating
and working with Packages, Using Dynamic SQL and Creating Triggers.
Course Learning Outcomes
1. Write PL/SQL code to interface with the database
2. Use PL/SQL programming constructs and conditional control statements
3. Handle run-time errors
4. Create, execute and maintain Procedures and functions, Package constructs and
Database trigger
5. Use Oracle-Supplied Packages in Application
6. Use Dynamic SQL
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INT 426 การปฎิ บตั ิ การพัฒนาคลังข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse Builder Workshop
วิ ชาบังคับก่อน: INT 105 เอสคิ วแอลพืน้ ฐาน
แนะนาการพัฒนาคลังข้อมูล การกาหนดเมทาดาทาของแหล่งข้อมูล สร้างความมันใจคุ
่ ณภาพ
ข้อมูลด้วยการโพรไพล์ขอ้ มูล การกาหนดสเตจจิน้ เมทาดาทาและการแมพปิ้ งตาราง การสกัดกฎข้อมูลและ
การดาเนินการแมพปิ้ งเพื่อแก้ไขข้อมูล การกาหนดแบบจาลองเชิงมิตแิ บบสัมพันธ์ การนาไปสู่การใช้งาน
การโหลดและการดูขอ้ มูล การจัดการมิตทิ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงแบบช้า ๆ การใช้โพรเซสโพล เข้าใจแนวคิด
และเทคโนโลยีโอแลป การใช้งานแบบจาลองโอแลปและการนาไปสูก่ ารใช้งาน การใช้แอดอินสเปรดชีตเพื่อ
สอบถามข้อมูลโอแลป การจัดการการเปลีย่ นแปลงช่วงชีวติ คลังข้อมูล และการใช้เครื่องมื อตรวจสอบการ
ทางานแมพปิ้ ง
Introduction to Data Warehouse, Defining Source Metadata, Ensuring Data Quality using
Data Profiling, Define Staging Metadata and Mapping Tables, Deriving Data Rules and Running
Correction Mappings, Define a Relational Dimensional Model, Deploying, Loading and Viewing
Data, Handling Slowly Changing Dimensions, Using Process Flows, Understanding OLAP
Concepts and Technology, Working with OLAP Modeling and Deployment, Using Spreadsheet
Add-In to Query OLAP Data, Managing Data Warehouse Life-Cycle Changes, and Using Mapping
Debugger.
Course Learning Outcomes
1. Define sources
2. Design the target warehouse
3. Define source-to-target mappings
4. Extract, transform, and load data into staging tables and an enterprise model warehouse
5. Generate and deploy OWB scripts to create warehouse database objects
6. Design, create, and populate dependent data marts
7. Model multidimensional dimensions and cubes
8. Debug mappings
9. Manage warehouse environment
INT 430 บล็อกเชนเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Blockchain
วิ ชาบังคับก่อน : ไม่มี
บล็อกเชนเบือ้ งต้น บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น การพิสจู น์งาน บัญชีแยก
ประเภทธุรกรรมทนทาน ประเด็นความเป็ นส่วนตัว ประเด็นการปรับขนาดได้ บล็อกเชนในรูปแบบแพล็ต
ฟอร์ม สมาร์ตคอนแทรค การประยุกต์ใช้บล็อกเชน สกุลเงินคริปโต เทคนิคทางเลือกสาหรับการพิสจู น์งาน
การวิเคราะห์โพรโทคอลบล็อกเชน
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Introduction to blockchain, distributed ledger, basic properties, proof of work, robust
transaction ledgers, privacy issues, scalability issues, blockchain as a platform, smart contracts,
blockchain applications, cryptocurrencies, alternative techniques to proof of work, analysis of
blockchain protocols.
Course Learning Outcomes
1. Describe a distributed ledger system
2. Explain privacy issues related to a ledger
3. Describe scalability issues related to a distributed ledger
4. Explain how a blockchain can be used for cryptocurrency
5. Provide an analysis of blockchain protocol
INT 431 การบริ หารโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Infrastructure Management
วิ ชาบังคับก่อน: INT 107 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มคอมพิ วเตอร์ และ INT 207 เครือข่าย 1
ภาพบูรณาการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ บริการและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ประเภทต่าง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกรณีศกึ ษา ศึกษาความต้องการ เขียนข้อเสนอ
โครงการ ข้อกาหนดความต้องการ การนาเสนอโครงการ ประเด็นต่าง ๆ ในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบารุงรักษาและประเด็นองค์กร
Integrated view of Information Technology hardware, services and infrastructure
management, Information Technology procurement process through a case study, requirements
gathering, project proposal, requirement specifications, project presentation, Information
Technology acquirement issues: project management, testing, maintenance and organizational
issues
Course Learning Outcomes
1. Describe IT infrastructure services
2. Identify basic relationships and dependencies among IT infrastructure and services
3. Produce simple project proposals and requirement specifications for IT procurement
4. Give oral presentation of proposals and explain requirements
5. Describe IT procurement/acquisition process and issues
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INT 432 การบริ หารบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Services Management
การบริห ารบริก ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ก ร การจัด หา/การเลือ กผู้ให้บ ริก าร ผู้ใช้
พฤติกรรมองค์กร และการบริห ารองค์ก ร ข้อตกลงระดับการให้บ ริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการ
ให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปั จจัยหลักของ
ความสาเร็จ ตัวอย่างกรณีศกึ ษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology services in an enterprise; acquisition/sourcing,
users, organization behavior and organization management, service level agreement, techniques
and technology for Information Technology services, Information Technology human resource
management cost estimation, critical success factors case studies of Information Technology
services organization
Course Learning Outcomes
1. List and describe IT services in an enterprise
2. Define a SLA for a service
3. Describe technologies used to provide IT services
4. Identify success factors for an IT service organization
5. Describe the ITIL framework
6. Explain how services can be continuously improved
INT 433 การพัฒนาและติ ดตัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
IT System Implementation
วิ ชาบังคับก่อน: INT 208 เครือข่าย 2
ปฏิบตั ิการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่าย โครงสร้างพืน้ ฐาน ตามมาตรฐานการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
A hands-on coverage of networking and IT services technologies, practical experience in
implementing many concepts in networking and IT services by creating their own configuring
switches, server and other equipment, real-world implementations of many IT standards.
Course Learning Outcomes
1. Identify uses for IT equipment such as switches and server components
2. Apply appropriate technologies to fit requirements and simple solutions
3. Install and configure servers and equipment to perform as required
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INT 434 การพัฒนาแอปพลิ เคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
3(2-2-5)
Cloud native application development
วิ ชาบังคับก่อน: INT 203 การเขียนโปรแกรมฝัง่ ไคล์เอ็นต์ 2 และ INT 204 การเขียน
โปรแกรมฝัง่ เซิ รฟ์ เวอร์ 2
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ กระบวนการพัฒ นา ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน การ
ทดสอบ ความต้องการการพัฒนา และการติดตัง้ แอปพลิเคชันบนคลาวด์
Cloud native infrastructure service, methodology for building software-as-a-service
applications, designing cloud native applications, the infrastructure applications, cloud native
deployment, testing cloud native infrastructure, application requirements on infrastructure,
implementing cloud native infrastructure
Course Learning Outcomes
1. Describe various SaS for developing software in the cloud
2. Can apply methodology to design, develop and deploy software using SaS
3. Able to select and implement cloud infrastructure services based on application
requirements
INT 440 การจัดการกระบวนการทางธุรกิ จ
3(3-0-6)
Business Process Management
วิ ชาบังคับก่อน : ไม่มี
พืน้ ฐานของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การกาหนดและออกแบบกระบวนการ การค้นพบ
กระบวนการ ภาษาและเทคนิคการจาลองกระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
กระบวนการเชิงปริมาณ การวิเคราะห์การไหลและการจาลองสถานการณ์ การออกแบบใหม่กระบวนการ
การพัฒนาและการดาเนินกระบวนการ การเฝ้ าสังเกตและการควบคุมกระบวนการ ความชาญฉลาดของ
กระบวนการ การทาเหมืองกระบวนการ
Introduction to business process management, process identification and design, process
discovery, modeling languages and techniques, qualitative process analysis, quantitative process
analysis, flow analysis and simulation, process redesign, process implementation and execution,
process monitoring and controlling, process intelligence, process mining.
Course Learning Outcomes
1. understand business model and identify business processes by using systematic methods
2. understand business process modeling concept, business processes and able to identify
business process ingredients
3. understand the concept of business process re-design, business process execution, and
business process monitoring and control
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4.
5.
6.
7.
8.

understand BPMN 2.0 and use its notations for business process modeling
read business processes with BPMN 2.0 model
translate business process into a model correctly in terms of syntax and semantics
understand the concept of business process analysis and relevant techniques
use analysis techniques for analyzing business processes and identify the problem or
drawback of business process
9. select and apply appropriate analysis techniques to derive performance information from
process execution log
10. design and execute a business process in a team
11. use appropriate Business Process Management System to automate business processes

INT 441 ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการในการเริม่ ต้นเป็ นผูป้ ระกอบการ การประสบความสาเร็จของผูป้ ระกอบการ การ
ประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธ์สาหรับก่อตัง้ และพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
ลงทุนในองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ
Entrepreneurial opportunity recognition and evaluation, strategies for establishing and
developing successful entrepreneurial business ventures, newly formed ventures, small to medium
size ventures, entrepreneurial ventures within larger organizations
Course Learning Outcomes
1. identify real life problems and be able to pitch potential solutions such as products and
services
2. develop, set up and manage early stage software and finally be able to set up a
production software development environment
3. communicate with the customer and achieve customer feedback and satisfaction in the
development of IT products and services
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INT 442 ปฏิ บตั ิ การระบบวางแผนทรัพยากรวิ สาหกิ จ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning Workshop
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ หลักเบือ้ งต้นการเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชีทวไป
ั่
เบื้องต้น การบริหารระบบ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิ น การบริหารความมันคง
่
ของระบบการใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ลาดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล์
Enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of financial accounting, basic
implementation of general ledger, system administration, creating set of books, journals,
budgeting, financial statement reporting, security management, concurrent programs and reports
management, printer management, profile options and document sequences management
Course Learning Outcomes
1. Understand the steps and activities in the ERP life cycle especially procurement and order
management
2. Understand concepts of reengineering and how they relate to ERP system
implementations
3. Explain the challenges associated with implementing enterprise systems and their impacts
on organizations
4. Identify and describe typical functionality in an ERP system
5. Demonstrate a good understanding of basic issues in Enterprise Systems especially
procurement and order management
6. Obtain practical hands-on experience with one of the ERP Software Package for
supporting business operations and decision-making
INT 443 ปฏิ บตั ิ การการจัดการแบบซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Supply Chain Management Workshop
วิ ชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้หลักการการบริหารเครือข่ายผู้ผลิต รูปแบบการดาเนินการจัดซื้อจนถึ งการชาระ ระบบ
สนับสนุนในการซือ้ และชาระโดยเน้นตามกระบวนการในขัน้ ตอนต่าง ๆ กระบวนการจัดหา จัดซือ้ การชาระ
ผูจ้ าหน่ าย รายชื่อผูจ้ าหน่ ายที่รบั รอง การสร้างเอกสารในกระบวนการโดยอัตโนมัติ ความมันคงของของ
่
เอกสาร ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การตัง้ คลังสินค้า องค์ประกอบ สินค้าและชือ่ หน่วยสินค้า
Supply chain management (SCM) concepts, basic implementation of procurement to pay
solutions, the process based functionality supported in purchasing and payables, purchasing
process, procurement process, payables process, suppliers, approved supplier lists, requisitions,
automatic document creation, document security, routing, approvals, basic inventory and
purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items
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Course Learning Outcomes
1. Demonstrate open source ERP and CRM model to analyze and audit business processes
and needs.
2. Demonstrate operational purchasing methods and techniques on supplier management
and supply in specific business domains.
3. Explain the strategic importance of logistic elements and describe how they affect supply
chain management.
4. Analyze the creation of new value in the supply chain for customers, society and the
environment.
INT 510 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Selected Topic in software development
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒ นาซอฟต์แวร์ในขณะนัน้ ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้ นตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in Software
Development. The content will be specified at the time this course is offered. This course may be
repeated for credit only if the topics are different
INT 511 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Selected Topic in Software Development
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อทีแ่ ตกต่างจากวิชาทีเ่ ปิ ดสอนปกติ เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้ ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in Software
Development. The content will be specified at the time this course is offered. This course may be
repeated for credit only if the topics are different
INT 520 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล/วิ ศวกรรมข้อมูล
3(3-0-6)
Selected Topic in Data Science/Data Engineering
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศวกรรมข้อมูล ในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึ้ นตามความ
เหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
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This course will cover new or advanced topics in information technology in Data
Science/Data Engineering. The content will be specified at the time this course is offered. This
course may be repeated for credit only if the topics are different
INT 521 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านวิ ทยาศาสตร์ข้อมูล/วิ ศวกรรมข้อมูล
3(2-2-5)
Selected Topic in Data Science/Data Engineering
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศวกรรมข้อมูลในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้ ตามความ
เหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in Data
Science/Data Engineering. The content will be specified at the time this course is offered. This
course may be repeated for credit only if the topics are different
INT 530 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Selected Topic in Infrastructure
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน ในขณะนั น้ ซึ่ง จะก าหนดรายละเอีย ดวิช าขึ้น ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in Infrastructure.
The content will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for
credit only if the topics are different
INT 531 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Selected Topic in Infrastructure
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อทีแ่ ตกต่างจากวิชาทีเ่ ปิ ดสอนปกติ เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้ ตามความเหมาะสม นักศึกษา
สามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in Infrastructure.
The content will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for
credit only if the topics are different
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INT 540 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Selected Topic in Information Technology
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้ ตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชา
เดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology. The content will
be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the
topics are different
INT 541 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Selected Topic in Information Technology
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิ ดสอนปกติ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขณะนัน้ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้ ตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชา
เดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology in other
domains. The content will be specified at the time this course is offered. This course may be
repeated for credit only if the topics are different
INT 550 การศึกษาค้นคว้าอิ สระ
3(3-0-6)
Independent study
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อทีเ่ ฉพาะทางและแตกต่างจากวิชาทีเ่ ปิ ดสอนปกติ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้
ตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in information technology. The content will
be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the
topics are different
INT 551 การศึกษาค้นคว้าอิ สระ
3(2-2-5)
Independent study
วิ ชาบังคับก่อน: ขึน้ อยู่กบั อาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในหัวข้อทีเ่ ฉพาะทางและแตกต่างจากวิชาทีเ่ ปิ ดสอนปกติ ซึง่ จะกาหนดรายละเอียดวิชาขึน้
ตามความเหมาะสม นักศึกษาสามารถลงรหัสวิชาเดิมได้หากหัวข้อของวิชาแตกต่างจากเดิม
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This course will cover new or advanced topics in information technology. The content will
be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the
topics are different

124

ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิ ชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิ มและหลักสูตรปรับปรุง

GEN 101
GEN 111
GEN 121
GEN 231
GEN 241
GEN 351

GEN 211
GEN 301
GEN 311
GEN 321
GEN 331
GEN 341
GEN 411
GEN 421
GEN 441
GEN 352
GEN 353
LNG 211
LNG 212
LNG 213
LNG 101
LNG 102
LNG 103

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2553 (129 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาบังคับ 16 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาสุขพลามัย 1 หน่ วยกิ ต
พลศึกษา
กลุ่มวิ ชาบูรณาการ 15 หน่ วยกิ ต
มนุษย์กบั หลักจริยศาสตร์เพือ่ การดาเนินชีวติ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
มหัศจรรย์แห่งความคิด
ความงดงามแห่งชีวติ
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า
กลุ่มวิ ชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิ ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรม
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
สังคมศาสตร์บรู ณาการ
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
จิตวิทยาการจัดการ
การฟั งอย่างมีประสิทธิผล
ทักษะการนาเสนองาน
การเขียนรายงานการปฏิบตั กิ าร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารและงานอาชีพ
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะเริม่ เรียนจากวิชา LNG
101, LNG 102 หรือ LNG 103

GEN 101
GEN 111
GEN 121
GEN 231
GEN 241
GEN 351

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (124 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาบังคับ 16 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาสุขพลามัย 1 หน่ วยกิ ต
พลศึกษา
กลุ่มวิ ชาบูรณาการ 15 หน่ วยกิ ต
มนุษย์กบั หลักจริยศาสตร์เพือ่ การดาเนินชีวติ
ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
มหัศจรรย์แห่งความคิด
ความงดงามแห่งชีวติ
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า

GEN 211
GEN 301
GEN 311
GEN 321
GEN 331
GEN 341
GEN 352
GEN 353
GEN 411
GEN 421
GEN 441

กลุ่มวิ ชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิ ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรม
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
จิตวิทยาการจัดการ
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
สังคมศาสตร์บรู ณาการ
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว

LNG 120
LNG 202
LNG 220
LNG 304
LNG 308

กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต (วิ ชาใหม่)
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
การอ่านพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การประชุมและการสนทนา
การเขียนรายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะเริม่ เรียนจากวิชา LNG
120 และ LNG 220 สาหรับหลักสูตรปกติ
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาคณิ ตศาสตร์
INT 104 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 304 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

MTH 111

แคลคูลสั 1

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 101 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1
INT 106 เว็บเทคโนโลยี
INT 105
INT 305

INT 107
INT 383
INT 202
INT 303

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่ วย
กิ ต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาคณิ ตศาสตร์
INT 114 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 214 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
INT 314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับ
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
MTH 111 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
หน่ วยกิ ต

3(2-2-5)

กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม

3(2-2-5)

INT 102

เว็บเทคโนโลยี

1(0.5-1-2)

3(2-2-5)

INT 103

การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง

3(2-2-5)

3(2-2-5)

INT 104

3(2-2-5)

เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์
การโปรแกรมเว็บฝั ง่ ลูกข่าย

3(2-2-5)

INT 105
INT 107

3(3-0-6)

INT 201

การออกแบบประสบการณ์
ผูใ้ ช้
เอสคิวแอลพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่
ไคลเอนต์ 1

กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

INT 202
INT 203
INT 204

การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่
เซิรฟ์ เวอร์ 1
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่
ไคลเอนต์ 2
การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่
เซิรฟ์ เวอร์ 2

3(3-0-6)
3(2-2-5)

1(0.5-1-2)
3(2-2-5)
2(1-2-4)

หมายเหตุ

เปลีย่ นรหัส
เปลีย่ นรหัส
วิชาใหม่
ยกเลิก

หมายเหตุ

เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหา
เปลีย่ นรหัสและชื่อ
ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหาและ นก.
เปลีย่ นรหัสและชื่อ
ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัสและชื่อ
ปรับเนื้อหา
วิชาใหม่
ปรับเนื้อหา

2(1-2-4)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
ยกเลิก บูรณาการ
เนื้อหา
เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
วิชาใหม่

2(1-2-4)

วิชาใหม่

2(1-2-4)

INT 204
INT 203
INT 207

ระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
การบริหารสารสนเทศ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

INT 205
INT 206

ระบบจัดการฐานข้อมูล
หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล

3(2-2-5)
2(1-2-4)

INT 201

เครือข่าย 1

3(2-2-5)

INT 207

เครือข่าย 1

3(2-2-5)

INT 205

เครือข่าย 2

3(2-2-5)

INT 208

เครือข่าย 2

2(1-2-4)

INT 209

พัฒนาและปฏิบตั กิ าร (เดฟออปส์)

1(0-2-2)

ยกเลิก
ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหา
เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหา และ ลด นก.
วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หน่ วย
กิ ต

กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT 320

INT 306
INT 401

โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทมึ

INT 398

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
การประกันและความมันคง
่
สารสนเทศ 1
การประกันและความมันคง
่
สารสนเทศ 2
ประเด็นทางสังคมและ
จริยธรรมสาหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสือ่ สารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

INT 399

สหกิจศึกษา

INT 462
INT 307

INT 402
INT 351
INT 352
INT 397

INT 353
INT 450

โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 210 สถาปั ตยกรรม การรวมระบบ
และการติดตัง้
INT 221 โครงงานบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
INT 222 โครงงานบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INT 200 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทมึ
INT 305 การจัดการข้อมูลกึง่ มี
โครงสร้างและข้อมูลไม่มี
โครงสร้าง

หมายเหตุ

2(1-2-4)

วิชาใหม่

1(0-2-2)

วิชาใหม่

2(0-4-4)

วิชาใหม่

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส ลด นก.
และ ปรับเนื้อหา
วิชาใหม่

2(1-2-4)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

INT 307

ความมันคง
่ 1

2(2-0-4)

3(3-0-6)

INT 308

ความมันคง
่ 2

2(1-2-4)

3(3-0-6)

INT 319

การปฏิบตั อิ ย่างนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศมือ
อาชีพ

4(4-0-8)

1(1-0-2)

INT 321

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส

1(1-0-2)

INT 322

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส

1(1-0-2)
S/U
2(0-356) S/U
6(0-3518)

INT 339

INT 350

สหกิจศึกษา

1(1-0-2)
S/U
2(0-16-5)
S/U
6(0-32-5)

เปลีย่ นรหัส

INT 340

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

2(0-4-4)

INT 361
INT 362
INT 365

3(0-6-6)
3(0-6-6)
3(0-6-6)

2(0-4-4)

INT 366

โครงงานวิจยั 1
โครงงานวิจยั 2
โครงงานรวบยอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
โครงงานรวบยอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
การบูรณาการการเรียนรู้
ร่วมกับการทางาน
โครงงานการเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์ 1
โครงงานการเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์ 2

9(0-48-5)

วิชาใหม่
วิชาใหม่
เปลีย่ นหรัสและชื่อ
เพิม่ นก.
เปลีย่ นหรัสและชื่อ
เพิม่ นก.
วิชาใหม่

3(0-6-6)

วิชาใหม่

3(0-6-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

INT 370
INT 371
INT 372

3(0-6-6)

ยกเลิก
เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหา นก. และชื่อ
เปลีย่ นรหัส ปรับ
เนื้อหา นก. และชื่อ
เปลีย่ นรหัส บูรณาการ
เนื้อหา ลด นก.

เปลีย่ นรหัส ปรับ นก.
เปลีย่ นรหัส ปรับ นก.
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หน่ วย
กิ ต

กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 206
INT 371
INT 382

การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
การพัฒนาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่
การทาเหมืองข้อมูล

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 410 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
INT 411 การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
INT 412 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาโมไบล์แอป
พลิเคชันแบบผสม

INT414
INT 420
INT 421

INT 475

INT 301
INT 302
INT 370
INT 374

ปฏิบตั กิ ารการเขียน
โปรแกรมฐานข้อมูล
ปฏิบตั กิ ารคลังข้อมูลและการ
วิเคราะห์สารสนเทศ

3(2-2-5)

INT 422
INT 423
INT 425

3(2-2-5)

INT 426

การบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาและติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์แบบ
คลาวด์

3(2-2-5)

INT 430
INT 431

3(3-0-6)

INT 432

3(2-2-5)

INT 433

3(2-2-5)

INT 434
INT 440

INT 469
INT 473
INT 474
INT 491492
INT 493

ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบตั กิ ารระบบวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจ
ปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบ
ซัพพลายเชน
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2

3(3-0-6)

INT 441

3(2-2-5)

INT 442

3(2-2-5)

INT 443

3(3-0-6)

INT 510
INT 511

การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

หน่ วย
กิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

วิชาใหม่
เปลีย่ นรหัส ปรับ นก. ย้าย
มาเป็ นวิชาเลือก
เปลีย่ นรหัสและชื่อ ปรับ
เนื้อหา
ยกเลิก บูรณาการกับวิชาอื่น
วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

วิชาใหม่
วิชาใหม่
เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส และชือ่ ปรับ
เนื้อหา
วิชาใหม่
เปลีย่ นรหัส ปรับเป็ นวิชา
เลือก
เปลีย่ นรหัส ปรับเป็ นวิชา
เลือก
เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส ชื่อ ปรับเนื้อหา

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

3(3-0-6)
INT 413

INT 470

หมายเหตุ

3(2-2-5)

INT 520

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
กระจาย
การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
แห่งสรรพสิง่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาด
ใหญ่
การเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร
ประยุกต์
ธุรกิจอัจฉริยะ
ปั ญญาประดิษฐ์ประยุกต์
ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรม
ฐานข้อมูล
ปฏิบตั กิ ารการพัฒนา
คลังข้อมูล
บล็อกเชนเบือ้ งต้น
การบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาและติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ
คลาวด์เนทีฟ
การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ
ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบตั กิ ารระบบวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจ
ปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบ
ซัพพลายเชน
การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์
การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
ทางการพัฒนาซอฟต์แวร์
การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หน่ วย
กิ ต

กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT 372
INT 373
INT 380
INT 463
INT 464
INT 465
INT 467
INT 472

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิ
ศกรรมข้อมูล
INT 521 การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิ
ศกรรมข้อมูล
INT 530 การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
ทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
INT 531 การศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
ทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
INT 540 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 541 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 550 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ
หน่ วย
กิ ต

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

การสร้างเครือข่ายเพือ่ รองรับ
การขยายตัว
การเขียนโปรแกรมภาษาโค
บอล
การบริหารการดาเนินงาน
การออกแบบกราฟิ กส์
คอมพิวเตอร์
การสร้างสือ่ ดิจทิ ลั
ระเบียบวิธเี ชิงอ็อบเจกต์ขนั ้
สูง
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ

3(2-2-5)

วิชาใหม่
ยกเลิก

3(2-2-5)

ยกเลิก

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ยกเลิก
ยกเลิก

3(2-2-5)
3(3-0-6)

ยกเลิก
ยกเลิก เพิม่ ใน INT 103

3(2-2-5)

ปฏิบตั กิ ารสถาปั ตยกรรมและ
การบริหารฐานข้อมูล

3(2-2-5)

ยกเลิก เพิม่ ใน INT 203
INT 204
ยกเลิก

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่ วย
กิ ต

หมวดวิ ชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หมายเหตุ
หน่ วย
กิ ต

หมวดวิ ชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

LNG 221

การพูดเพือ่ การสือ่ สาร 1

3(3-0-6)

LNG 224

การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อตาม LNG

LNG 201

การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา
2

3(3-0-6)

LNG 320

การเรียนภาษาโดยเน้น
เนื้อหา

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อตาม LNG
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ค.ตารางเปรียบเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกบั ปริ ญญาตรีสาขา
คอมพิ วเตอร์
สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
120 หน่ วยกิ ต ดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร
หน่ วยกิ ต
30
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
2.1 วิชาแกน
9
- คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
45
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
9
สารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
18
ประยุกต์
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทาง
12
ซอฟต์แวร์
6
กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
2.3 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้ ถ้ามีและมี
หน่วยกิตให้นบั ส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
4.1 ฝึกงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (0-3 หน่วยกิต) หรือ
4.2 ทาสหกิจศึกษากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (6-9 หน่วยกิต)

สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างหลักสูตร 124 หน่ วยกิ ต ดังนี้
รายละเอียดหลักสูตร
1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือก
1.3 กลุ่มวิชาภาษา

หน่ วยกิ ต
31
16
6
9

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร์
- INT 114 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- INT 214 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

87
9
3

- INT 314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับ
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิ วเตอร์
- INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
- INT 207 เครือข่าย 1
- INT 208 เครือข่าย 2
- INT 209 พัฒนาและปฏิบตั กิ าร (เดฟออปส์)
- INT 307 ความมันคง
่ 1
- INT 308 ความมันคง
่ 2
กลุ่มเทคโนโลยีและวิ ธีการทางซอฟต์แวร์
- INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
- INT 102 เทคโนโลยีเว็บ
- INT 103 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
- INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้
- INT 105 เอสคิวแอลพืน้ ฐาน
- INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
- INT 206 หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล
- INT 200 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

3

3

78
3
3
12
3
3
1
2
3
19
3
1
3
3
1
3
2
1
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รายละเอียดหลักสูตร
หน่ วยกิ ต
- INT 305 การจัดการข้อมูลกึง่ มีโครงสร้างและ
2
ข้อมูลไม่มโี ครงสร้าง
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
20
- INT 201 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 1
2
- INT 202 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 1
2
- INT 203 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 2
2
- INT 204 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 2
2
- INT 221 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยี
1
สารสนเทศ 1
- INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยี
2
สารสนเทศ 2
- INT 339 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1
- INT 340 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
2
- INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
1
- INT 222 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
2
-นศ. สามารถเลือกทา โครงงานวิจยั แทนโครงงาน
รวบยอดได้ ซึง่ มี 6 หน่วยกิตเท่ากัน
-นศ. สามารถเลือกเรียน สหกิจศึกษา (6 นก.) หรือ
การบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน (9 นก.)
แทน การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพได้ ซึง่ จะทาให้
นก. วิชาเลือกลดลง
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
9
- INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
- INT 319 การปฏิบตั อิ ย่างนักเทคโนโลยี
4
สารสนเทศมืออาชีพ
- INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1
- INT 322 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
2.3 วิชาเลือก
9
-จานวนหน่วยกิตวิชาเลือกขึน้ อยูก่ บั รูปแบบการ
เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์การทางานที่ นศ. เลือก
โดยอาจเป็ น 9 6 หรือ 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิ ชาภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยี
6
สารสนเทศ
- LNG 224 การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
3
- LNG 320 การเรียนภาษาโดยเน้นเนื้อหา
3
4. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
6
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ง. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดร.สยาม แย้มแสงสังข์
Dr. Siam Yamsaengsung
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2560 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1997 M.Sc. (Computer Science) The University of Texas at Dallas, U.S.A.
ปี ค.ศ. 1995 B.Sc. (Computer Science) The University of Texas at Austin, U.S.A.
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิ ทยานิ พนธ์ในปัจจุบนั
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิ ชา
CSC 103 Computer Organization and Architecture
DSI 105 Digital Fundamentals
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิ ชา
INT 101 IT Fundamentals
INT 107 Computing Platform Technology
INT 353 Information Technology Project I
INT 450 Information Technology Project II

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. ผลงานวิ ชาการย้อนหลัง 5 ปี ที่สมั พันธ์กบั สาขาวิ ชาที่เปิ ดสอน
National Conference
1. Chotpipatwong, K., Supharatraveekul, R., Saneha, S., Yamsaengsung, S., and Angkaririkul, S.,
“A Study of Elderly Color Vision on Monitor Display at Different Brightness Levels,” 7th International
Symposium on the Fusion of Sciences and Technologies (ISFT2018), Bangkok, Thailand, 16-20
December, 2018.
Certificates
Process & Protocol
Introduction to Wide Area Networks
Introduction to TCP/IP
Introduction to Networking
Introduction to Network Design
Introduction to Local Area Networks
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Introduction to Internetworking Devices
Introduction to Internet Technologies
Authorized Cabling Designer
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อ. กิ ตติ พนั ธุ์ พัวพลเทพ
Kittiphan Puapholthep
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิ ทยานิ พนธ์ในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
รายวิ ชา
INT 673 Office Networking Workshop
3
หน่วยกิต
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิ ชา
DSI 493 Special Topics III
3
หน่วยกิต
DSI 498 Capstone Project I
3
หน่วยกิต
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิ ชา
INT 201 Network 1
3
หน่วยกิต
INT 205 Network 2
3
หน่วยกิต
INT 370 IT System Implementation
3
หน่วยกิต
INT 353 Information Technology Project I
3
หน่วยกิต
INT 450 Information Technology Project II
3
หน่วยกิต
3.ผลงานวิ ชาการย้อนหลัง 5 ปี ที่สมั พันธ์กบั สาขาวิ ชาที่เปิ ดสอน
National Conference
1. มกรา สากลวารี, วนารัตน์ คาดี, กิตติพนั ธุ์ พัวพลเทพ, ตุลย์ ไตรยสรรค์, และ วชิรศักดิ ์ วานิชชา,
"การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายสาหรับการตรวจวัดคุณภาพเสียงโทรศัพท์จากการ
สูญเสียแพ็กเก็ตบนโครงข่ายไอพีของโคเด็ค G.729,"การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT 2015) ครัง้ ที่ 7,หน้า 343347, เชียงใหม่, 29-30 ตุลาคม 2558
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ประกาศนี ยบัตรที่ได้รบั
2557 VCAP & VCDX Bootcamp
VMware Network Virtualization Fundamentals
VMware Data Center Virtualization Fundamentals
2554 VMware vSphere: Overview [V4.x] / HP Networking Wireless LAN Controller
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ผศ.ดร.อุมาพร สุภสิ ทธิ เมธี
Asst. Prof. Dr. Umaporn Supasitthimethee
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2551 ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิ ทยานิ พนธ์ในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
รายวิ ชา
INT 640 XML Technology
INT 700 Thesis
INT 701 Special Project Study
CSC 790 Dissertation
BIF 511 Fundamental Programming
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิ ชา
DSI 213 Programming for Digital Services
DSI 498 Capstone Project I
DSI 499 Capstone Project II
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร
รายวิ ชา
INT 102 Computer Programming I
INT 105 Computer Programming II
INT 397 Preparation for Career Training
INT 320 Data Structures and Algorithms
INT 303 Web Programming
INT353 Information Technology Project I
INT 450 Information Technology Project II

3
12
6
36
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3. วิ ชาการย้อนหลัง 5 ปี ที่สมั พันธ์กบั สาขาวิ ชาที่เปิ ดสอน
International Conference
1.Narkwilai M., Funilkul S., and Supasitthimethee U., "Factors Influencing The Thai Elderly’s
Intention to Use Social Network for Quality of Life : A Case Study LINE Application," 2015
7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE),
Chiang Mai, Thailand, pp.593-598.,29-30 October 2015
2.Nattapong Somsakit, Suree Funilkul, and Umaporn Supasitthimethee, "Importance Factors
Influencing the Thai Doctors in Rural Area to Use Public Social Media for Work-Related Use:
A Case Study of LINE Application," The Knowledge Management International Conference
(KMICe) 2016, pp.421-426, Chiang Mai, Thailand, 29 – 30, August 2016
3.Borwornlak Thaduangta, Pawit Choomjit, Sudhatai Mongkolveswith, Umaporn
Supasitthimethee ,Suree Funilkul, and Tuul Triyason, "Smart Healthcare: Basic Health
Check-up and Monitoring System for Elderly," The 20th International Computer Science and
Engineering Conference:Smart Ubiquitous Computing And Knowledge, Chiang Mai Orchid
Hotel, Chiangmai, Thailand, 14 - 17 December 2016
4. Krittin Lekjaroen, Rachatapon Ponganantayotin, Arnon Charoenrat, Suree Funilkul, Umaporn
Supasitthimethee and Tuul Triyason, "IoT Planting: Watering System Using Mobile
Application
for the Elderly," The 20th International Computer Science and Engineering
Conference:Smart Ubiquitous Computing And Knowledge, Chiang Mai Orchid Hotel,
Chiangmai, Thailand, 14 - 17 December 2016
5.อาพร สุนทรวัฒน์, สุรยี ์ ฟูนิลกุล และ อุมาพร สุภสิทธิเมธี, "Essential Social Attributes and Habit in
Fitness Mobile Applications Usage to Motivate a Physical Activity(คุณลักษณะเด่นทางสังคม
และพฤติกรรมความเคยชินส่วนบุคคลในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน การออกกาลังกายทีม่ ี
อิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจให้มกี ารออกกาลังกาย), " The 20th International Computer Science
and Engineering Conference 2016 "Smart Ubiquitous Computing And Knowledge."
(International Track) , Ching Mai, Thailand, 14-17 ธันวาคม 2559
6. Umaporn Supasitthimethee, Narongrit Waraporn, Kriengkrai Porkaew, Nipon Charoenkitkarn,
"STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN TEACHING AND LEARNING," THE CANADIAN
ENGINEERING EDUCATION ASSOCIATION’S ANNUAL CONFERENCE – CEEA2017,
Paper No. 178, pp. 1-5, Toronto, Canada, 4-7-june-2017
7. Laikhram Jamjuntra, Pantakan Chartsuwan, Peerapong Wonglimsamut, Kriengkrai Porkaew,
and Umaporn Supasitthimethee, "Social Network User Identification," The 9th International
Conference on Knowledge and Smart Technology(KST-iCon),pp.132-137, Chonburi,
Thailand , 1-4 February 2017
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อ. กิ ตติ พงศ์ วะระทรัพย์
Kittipong Warasup
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวิ ทยานิ พนธ์ในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
รายวิ ชา
INT 674 Enterprise Networking Workshop
3
หน่วยกิต
SWE 671 Software Engineering Workshop I
3
หน่วยกิต
ระดับปริ ญญาตรี
รายวิ ชา
DSI 219 Statistics for Digital Services
3
หน่วยกิต
DSI 492 Special Topics II
3
หน่วยกิต
DSI 498 Capstone Project I
3
หน่วยกิต
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิ ชา
INT 205 Network II
3
หน่วยกิต
INT 353 Information Technology Project I
3
หน่วยกิต
INT 450 Information Technology Project II
3
หน่วยกิต
3. ผลงานวิ ชาการย้อนหลัง 5 ปี ที่สมั พันธ์กบั สาขาวิ ชาที่เปิ ดสอน
International Conference
1. K. Warasup and M. Hamamura, "An extended contention period protocol for MIMO wireless
networks," 2014 IEEE 33rd International Performance Computing and Communications
Conference (IPCCC), Austin, TX, 2014, pp. 1-2.
2. K. Warasup and M. Hamamura, "Multiple-request technique for wireless networks," 2015 9th
International Conference on Signal Processing and Communication Systems (ICSPCS), Cairns,
QLD, 2015, pp. 1-6.
3. K. Warasup and M. Hamamura "Asynchronous Requests for Multiple Packet Transmissions in
Wireless Networks", http://iscit2018.org/wp-content/uploads/2018/04/CFP07.pdf Submitted to
The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT
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2018) Submitted to The 18th International Symposium on Communications and Information
Technologies (ISCIT 2018)

139

จ. คาสังแต่
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.............................
1. การระดมสมองจากนักวิ ชาการ ภาคอุตสาหกรรม ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเพื่อสารวจความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า หลักสูต รที่ถู กพัฒ นามีมาตรฐานและคุณ ภาพ สามารถพัฒ นาบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางสังคมต่าง ๆ ให้สามารถก้าวทันการเปลีย่ นแปลงและมีศกั ยภาพใน
การแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล หลักสูตรมีการระดมสมองจากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องผ่านกิจ
กรรรมดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรมีการตีพมิ พ์บทความวิจยั เรือ่ งการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการเรียน
การสอนของหลักสูตร ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017
Supasitthimethee U., Waraporn N., Porkaew K., Charoenkitkarn N., CEEA/ACEG
2017 Conference, “Stakeholder Involvement In Teaching and Learning”, Poster
Session, June 4-7, 2017, Toronto, Canada
1.2 หลักสูตรจัดงาน Demonstrate Day (D-Day) เป็ นประจาทุกปี เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ซึง่
เป็ นนักศึกษาปี สดุ ท้าย
ได้มพี น้ื ทีก่ ารนาเสนอและสาธิตผลงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่บุคคลทัวไปทั
่ ง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นักเรียน นักศึกษา
ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง คุณครูมธั ยมปลาย คณาจารย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูป้ ระกอบการ และผูส้ นใจ
อื่น ๆ ได้เยีย่ มชม แนะนาและประเมินเพือ่ ให้ผลป้ อนกลับถึงผลงานและผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษา
1.3 หลักสูตรจัดงาน วันพบปะภาคอุตสาหกรรม Career Day และ กิจกรรม Firm Presentation
เพือ่ ให้ภาคอุตสาหกรรม เป็ นประจาทุกปี ได้มชี อ่ งทางประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสาหรับการรับ
สมัครงานและฝึกงาน และเป็ นโอกาสให้หลักสูตรได้เห็นทิศทางในความต้องการคุณลักษณะ
ของบัณฑิตและรับผลป้ อนกลับจากทางาคอุตสาหกรรมโดยตรง
เพือ่ เตรียมความพร้อม
สาหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 หลักสูตรมีการติดตามผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ ดูความก้าวหน้าในวิชาชีพของศิษย์เก่า ตัง้ แต่รนุ่ ปี
การศึกษา 2549-2560
1.5 หลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพ AUN-QA แบบ Site Assessment วันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 โดยได้รบั คะแนนประเมินในหัวข้อจากผูป้ ระเมินภายนอกภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อ คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน คุณภาพผูเ้ รียนและการสนับสนุนผูเ้ รียน และ
คุณภาพของสิง่ อานวยความสะดวกและโครงสร้างพืน้ ฐาน 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7
คะแนน หมายถึง หลักสูตรมีการดาเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีด่ กี ว่าเกณฑ์
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในสถาปั ตยกรรมระบบ องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพืน้ ฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทาง
ธุรกิจ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี วามสามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
พิจารณาเป็ นส่วนย่อยและสามารถเห็นความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็ นระบบ
1.3 เพื่อผลิต บัณ ฑิตที่มคี วามสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เตรียมพร้อมต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและสังคม
1.4 เพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ให้ส ามารถท าหน้ าที่ป ระสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
ปฏิบตั งิ านกับผูอ้ อกแบบและพัฒนาระบบ มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
ความสามารถในการสือ่ สารและทางานเป็ นทีมได้
1.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มจี รรยาบรรณทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ิในสิง่ ที่ดี มีวนิ ัยตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อสังคม
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3. ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย น รู้ ข องห ลั ก สู ต ร (Program Learning Outcomes: PLO และ Sub PLO)
หลัก สูต รมีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะพัฒ นาให้ผู้เรีย นบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู้ระดับ หลัก สูต ร (Program
Learning Outcomes: PLO) ทัง้ ในทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
ทักษะการสือ่ สารและทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ – มีความรู้ ความเข้าใจ ในสถาปั ตยกรรมระบบ องค์ประกอบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์
การรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ แก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจ
• PLO-1A สามารถอธิบ ายองค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้ า นฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย ทีค่ วรมีเพือ่ จะช่วยนาไปสูก่ ารแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจได้
• PLO-1B สามารถออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อโจทย์ปัญหาทางธุรกิจนัน้
• PLO-1C สามารถพัฒ นาแอปพลิเ คชัน ที่ ม ีอ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมและสามารถนาไปสูก่ ารแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจได้
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ – มีความสามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถพิจารณาเป็ นส่วนย่อยและสามารถเห็นความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเป็ นระบบ
• PLO-2A สามารถแยกแยะองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-2B สามารถเชือ
่ มโยงองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านัน้ อย่างเป็ นระบบ
• PLO-2C สามารถเปรีย บเทีย บและเลือ กใช้อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสม
PLO-3 ทัก ษะการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง – มีค วามสามารถในการเรีย นรู้เทคโนโลยีไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและสังคม
• PLO-3A ติดตามความรูท
้ างเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญและมีผลกระทบได้ดว้ ยตนเอง
• PLO-3B สามารถอธิ บ ายหลั ก การส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ม ี ก ารปรับ ตั ว หรือ
เปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสื่อสารไทยและอังกฤษ –มีความสามารถในการสื่อสารและกระตุ้นให้ทมี เกิดความ
ร่วมมือในการคิด การลงมือทาร่วมกัน รวมทัง้ สามารถโน้มน้าวและประสานความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ - มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ี มี
วินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อสังคม
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PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
•

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชัน้ ปี (Year Learning Outcomes)
ชัน้ ปี ที่ 4 - (ผลลัพธ์การเรียนรู้ชนั ้ ปี สุดท้ายระดับเดียวกับหลักสูตรกาหนด) นักศึกษาเข้าใจปัญหา
สามารถคิ ดวิ เคราะห์และออกแบบองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทาง
ธุรกิ จได้
ชัน้ ปี ที่ 3 - นั ก ศึ ก ษาสามารถคิ ดวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบองค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย เพื่อสร้างแอปพลิ เคชันได้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย องค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทัง้ ด้ า นฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้างพืน้ ฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย ที่
ต้องมีในแอปพลิเคชัน
• PLO-1B สามารถ ออกแบบ และสร้างสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับแอปพลิเคชัน
• PLO-1C สามารถ พัฒ นา แอปพลิเคชัน ที่ม ีอ งค์ ป ระกอบทางด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ออกแบบไว้
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ รวบรวม ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
• PLO-2B สามารถ แสดงความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกียว
ข้อง
• PLO-2C สามารถระบุ ข้อดี ข้อเสีย ขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ วางแผนและเข้าร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท
้ างเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สาคัญ ด้วยตนเอง
• PLO-3B สามารถ ตัง้ คาถาม ของเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถอธิบายแนวคิดของตนเองอย่างเป็ นรูปธรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ั งและมีสว่ นร่วมใน
การแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
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PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ชัน้ ปี ที่ 2 – นักศึกษาสามารถเข้าใจข้อกาหนดการออกแบบทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
และโครงสร้างพื้น ฐาน และสามารถสร้างแอปพลิ เคชันตามข้ อกาหนดขององค์ประกอบด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ ได้
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย ความรูเ้ ชิงทฤษฎีขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มใี น
ข้อกาหนดการออกแบบ
• PLO-1B สามารถ สร้า งสถาปั ต ยกรรมและองค์ป ระกอบทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศตาม
ข้อกาหนดการออกแบบ
• PLO-1C สามารถ พัฒนาชุดต้นแบบที่มอ
ี งค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกาหนด
การออกแบบ
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ มองเห็น องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
• PLO-2B สามารถ แสดง รายการขององค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
• PLO-2C สามารถ ให้ตวั อย่าง องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ รับผิดชอบ การเรียนรูด
้ ว้ ยตนเองตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• PLO-3B สามารถ ติดตาม ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถ มีสว่ นร่วม ในการแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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ชัน้ ปี ที่ 1– นักศึกษาสามารถอธิ บายองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถสร้างโปรแกรมที่มีฟังก์ชนั ตามข้อกาหนด
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิงวิชาชีพ
• PLO-1A สามารถ อธิบ าย ความรู้พ้น
ื ฐานขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละ
ด้าน
• PLO-1B สามารถ อธิบาย ความสาคัญของการออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบและองค์ประกอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-1C สามารถ สร้างโปรแกรมทีม
่ ฟี ั งก์ชนั ตามข้อกาหนด
PLO-2 ทักษะการคิดวิเคราะห์
• PLO-2A สามารถ แปลและตีความ โจทย์ปัญหา
• PLO-2B สามารถ รับรู้ องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• PLO-2C สามารถ เลียนแบบ การเลือกใช้องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากโจทย์
ทีค่ ล้ายคลึงกัน
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
• PLO-3A สามารถ รับผิดชอบ การเรียนรูด
้ ว้ ยตนเองตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• PLO-3B สามารถ รับรู้ ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศทีม
่ กี ารปรับตัวหรือเปลีย่ นแปลง
PLO-4 ทักษะการสือ่ สารไทยและอังกฤษ
สามารถ เข้าร่วม การแลกเปลีย่ นหรือการสนทนาทัง้ แบบทางการและไม่เป็ นทางการ
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
• PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพกฎระเบียบของสังคม มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
• PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบต
ั ติ ามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
การเรียนรู้
- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
PLO-1 ทักษะความรูเ้ ชิ ง
and Discussion)
วิ ชาชีพ – มีความรู้ ความเข้าใจ
- การทดลอง (Experimentation and
ในสถาปั ตยกรรมระบบ
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี Exploration)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้าง
(Problem-based Learning)
พืน้ ฐานและเครือข่าย
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
คอมพิวเตอร์ การรักษาความ
(Project-based Learning)
มันคงปลอดภั
่
ย รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การสัมมนา
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
เพือ่ แก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจ
PLO-1A สามารถอธิบาย
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล โครงสร้าง
พืน้ ฐานและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ย
PLO-1B สามารถออกแบบ
สถาปั ตยกรรมระบบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
ต่อโจทย์ปัญหาทางธุรกิจนัน้
PLO-1C สามารถพัฒนาชุด
ต้นแบบหรือแอปพลิเคชันทีม่ ี
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมและ
สามารถแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- นาเสนอผลของการสืบค้นหรือผล
ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem
Solving)
- การสาธิตหรือการจาลอง
(Demonstration or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน
(Peer Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
การเรียนรู้
PLO-2 ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ - การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
and Discussion)
– มีความสามารถแยกแยะ
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี - การทดลอง (Experimentation and
สารสนเทศ สามารถพิจารณาเป็ น Exploration)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
ส่วนย่อยและสามารถเห็น
ความสัมพันธ์ของการเชือ่ มโยง - การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ น (Problem-based Learning)
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
ระบบ
(Project-based Learning)
PLO-2A สามารถแยกแยะ
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี - การสัมมนา
- การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
สารสนเทศ
PLO-2B สามารถเชือ่ มโยง
องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเหล่านัน้ อย่างเป็ น
ระบบ
PLO-2C สามารถเปรียบเทียบ
และเลือกใช้องค์ประกอบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
PLO-3 ทักษะการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง – มีความสามารถในการ and Discussion)
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเอง - การทดลอง (Experimentation and
เตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง Exploration)
อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและ - การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
สังคม
(Problem-based Learning)
PLO-3A ติดตามความรูท้ าง
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคัญ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem
Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือ
ผลของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การสาธิตหรือการจาลอง
(Demonstration or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน
(Peer Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- ข้อสอบย่อย (Quiz) และการบ้าน
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญหรือการ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
และมีผลกระทบได้ดว้ ยตนเอง
PLO-3B สามารถอธิบาย
หลักการสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ กี ารปรับตัวหรือ
เปลีย่ นแปลง

PLO-4 ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ –
มีความสามารถในการสื่อสารและ
กระตุ้นให้ทมี เกิดความร่วมมือใน
การคิ ด การลงมื อ ท าร่ ว มกั น
รวมทั ้ง สามารถโน้ มน้ าวแ ละ
ประสานความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
การเรียนรู้
(Project-based Learning)
- การสัมมนา
- การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
and Discussion)
- การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
- การเรียนรูแ้ บบปั ญหาเป็ นฐาน
(Problem-based Learning)
- การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
(Project-based Learning)
- การสัมมนา
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือ
ผลของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การสาธิตหรือการจาลอง
(Demonstration or Simulation)
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน
(Peer Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
- การเขียนอธิบาย (Explanation)
- ข้อสอบแบบเขียนอธิบาย (Written
Examination)
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน (Oral
Presentation
- การสรุปประเด็นสาคัญ
- การแก้โจทย์ปัญหา (Problem
Solving)
- การนาเสนอผลของการสืบค้นหรือ
ผลของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การประเมินโครงงานโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน
(Peer Assessment)
- การเขียนรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ภาคสนาม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
การเรียนรู้
- การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture
PLO-5 คุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ - มีจรรยาบรรณ and Discussion)
ทางวิชาชีพ ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ - การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
-การฝึกประสบการณ์เชิงวิชาชีพ
ทีด่ ี มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อสังคม
PLO-5A รับรูแ้ ละเคารพ
กฎระเบียบของสังคม มีวนิ ยั ตรง
ต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
PLO-5B รับรูแ้ ละประพฤติปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
- การสังเกต
- การรายงานหน้าชัน้ เรียน
- การประเมินโดยใช้รบู ริค
- การประเมินผลโดยเพือ่ นร่วมงาน
(Peer Assessment)

4. หลักสูตรที่นามาเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmark) ที่เปิ ดสอนในประเทศหรือต่างประเทศ
• หลักสูตรระดับปริญญาตรีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานของ ACM/IEEE 2017
5. สาระสาคัญของการเสนอหลักสูตรปรับปรุง
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในครัง้ นี้ หลักสูตรได้ตระหนักและมีการรับมือในการปรับตัวกับความ
เปลีย่ นแปลงของการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและเป็ นศูนย์กลาง และมีการอ้างอิง
ตามแนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของ ACM/IEEE 20171
เพือ่ กาหนดเป้ าหมายผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ของ
ผูเ้ รียน ให้กา้ วรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อีกทัง้ เพือ่ ผูจ้ ดั การการเรียนรูใ้ นระดับ
รายวิชาจะมีเป้ าหมายและมีทศิ ทางร่วมกันในการวางแผน ออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และให้ผลป้ อนกลับแก่ผเู้ รียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
หลักสูตรมีแนวคิดสาคัญการปรับปรุง ดังนี้
5.1 กาหนดให้มกี ารออกแบบวิชาเรียนและจานวนหน่วยกิต (ระหว่าง 1-4 หน่วยกิต) ให้
สอดคล้องและเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ โดยพิจารณาระดับการเรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้ และความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นเทอมการศึกษานัน้ และตลอดจนครบการศึกษาในหลักสูตร
5.2 กาหนดให้มโี ครงงานบูรณาการการเรียนรูข้ า้ มวิชาเรียนเมือ่ สิน้ สุดปี ท่ี 2 เพือ่ ผูเ้ รียนจะได้
ประยุกต์ปรับใช้ทฤษฎีในวิชาภาคบังคับบนโจทย์ปัญหาทีม่ กี ารออกแบบไว้อย่างมีแบบแผน
และเตรียมพร้อมทักษะเบือ้ งต้นในการบูรณาการความรู้
5.3 กาหนดให้มกี ารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพระยะสัน้ 6-8 สัปดาห์ (Training) ในชัน้ ปี ท่ี 3 เป็ น
ภาคบังคับสาหรับผูเ้ รียนทุกคน เพือ่ ฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
หลักสูตรมีการออกแบบโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในรูปแบบอื่น ๆ ได้ แก่ สหกิจ
ศึกษาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (Co-Operative Education) และการบูรณาการการ
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เรียนรูร้ ว่ มกับการทางานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ (Work Integrated Learning)
เป็ นทางเลือกเพิม่ เติมตามความสนใจและความเหมาะสมของผูเ้ รียน
5.4 หลักสูตรมีการกาหนดวิชาสัมมนา 1 และ วิชาสัมมนา 2 เพือ่ กระตุน้ และปลูกฝั งให้ผเู้ รียน
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ โดยกาหนดจานวนชัวโมงขั
่
น้ ต่าให้ผเู้ รียนต้องเข้าสัมมนา
อบรม หรือ การเรียนรูว้ ธิ อี ่นื ในชัน้ ปี 3 และ ปี 4 ในแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 15 ชัวโมง
่
และให้มี
ความหลายหลายของหัวข้อและมิตเิ ชิงลึกเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
5.5 หลักสูตรมีการกาหนดชุดของวิชาเลือกเพือ่ พัฒนาความเชีย่ วชาญของผูเ้ รียนตามความสนใจ
ในชัน้ ปี สดุ ท้าย ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/
วิศวกรรมข้อมูล กลุ่มวิชาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และกลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ทางธุรกิจ
นอกจากนี้หลักสูตรได้มกี ารออกแบบวิชาเลือกทีเ่ ป็ นการศึกษาเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้กบั ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสนใจเฉพาะเจาะจงอีกด้วย
5.6 กาหนดให้มกี ารทาโครงงานรวบยอดในชัน้ ปี สดุ ท้าย เพื่อผนวกทักษะวิชาการและวิชาชีพใน
การจัดโครงงานซึง่ เป็ นผลงานชิน้ สุดท้าย โดยหัวข้อโครงงานอาจจะมาจากโจทย์ปัญหาจริง
หรือหัวข้อตามความสนใจก็ได้ สาหรับผูเ้ รียนทีล่ งโปรแกรมสหกิจศึกษาและการบูรณาการ
เรียนรูร้ ว่ มกับการทางานสามารถใช้โครงงานการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ทางานเพื่อแทนที่
การทาโครงงานรวบยอดในชัน้ ปี สดุ ท้ายได้
6. สรุปความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
6.1 ศ.ดร.ชิ ดชนก เหลือสิ นทรัพย์
ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.

2.
3.
4.
5.

ข้อเสนอแนะ
เรียนจบหลักสูตรจากอาจารย์ในหลักสูตรนี้ นักเรียนคง
จะมีความรูท้ แ่ี น่นลึกแบบรูจ้ ริงผนวกกับเหตุผลของ
แนวคิดต่าง ๆ ในแต่ละวิชา รวมทัง้ นักเรียนคงจะเป็ น
นักเรียนทีด่ มี คี ุณสมบัตขิ องผูด้ แี ละทาตัวเป็ นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ
หลักสูตรเพิม่ วิชาทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั หลายวิชา
อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจยั ยืนยันชัดเจนว่าเป็ น
ตัวจริงในวงการด้าน IT และ Computer Science
สภาพแวดล้อมของภาควิชาเหมาะกับการผลิตนักเรียน
คุณภาพสูงให้กบั ประเทศ
วิชา INT314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิทยาศาสตร์
ข้อมูล หัวข้อ Differential Equations ไม่เกีย่ วกับวิชา
นี้ ใช้แนวคิดของ Differential Equations น้อยมาก

การดาเนิ นการ
หลักสูตรรับทราบ

หลักสูตรรับทราบ
หลักสูตรรับทราบ
หลักสูตรรับทราบ
แก้ไขตามคาแนะนา
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น่าจะเพิม่ แนวคิดของ Recursive Function แทนและ
ใช้มากในการจัดการกับ Streaming Data ได้ดี
6. น่าจะเพิม่ แนวคิดพวก Information Theory แบบ
พืน้ ฐาน เพราะใช้มากในการวัดการเปลีย่ นแปลงของ
กลุ่มข้อมูล
7. วิชา INT422 Data Product ชือ่ นี้ไม่ใช่ชอ่ื ทีท่ วโลกรู
ั่
จ้ กั
เปลีย่ นเป็ นชือ่ อื่นตามเนื้อหาวิชาจะดีกว่า เนื้อหาวิชา
รวมเรือ่ ง Data Warehouse, Data Mining,
Statistical Analysis
8. มีหลายวิชาเนื้อหาซ้ากันมาก เช่น AI, Data Mining,
Data Analytics เอาทีซ่ ้ากันมารวมกัน

แก้ไขตามคาแนะนา

เปลีย่ นชือ่ วิชาเป็ น Business intelligence ตัด
เนื้อหาเดิมบางส่วนไปไว้รวมกับวิชาอื่นที่
เกีย่ วข้อง และเพิม่ เนื้อหาใหม่ทเ่ี กีย่ วข้อง
ตัดวิชา Data Mining และเอาเนื้อหาวิชา
Data Mining ไปรวมกับวิชาอื่นตามคาแนะนา
และตัดวิชานี้ออกเพือ่ ลดความซ้าซ้อน

6.2 ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริ ฐ
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโฆษก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
การดาเนิ นการ
1. เห็นด้วยทีห่ ลักสูตรนี้มเี ป้ าหมายจะพัฒนา
หลักสูตรรับทราบ
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามรู้
และทักษะความพร้อมในการทางาน หลักสูตร
จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักย
2. ภาพผูเ้ รียนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศและตลาดแรงงาน IT เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
(Disruptive Technology) รวมถึงการพัฒนา
หรือสร้างองค์ความรูใ้ ห้สอดรับกับวิสยั ทัศน์
ของมจธ. ทีเ่ น้นการเป็ นมหาวิทยาลัยใฝ่ เรียนรู้
สูค่ วามเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั และ
ประสงค์จะสร้างนักเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ี
ความเป็ นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทีจ่ ะ
ช่วยชีน้ าและขับเคลื่อนการเปลีย่ นแปลงให้เป็ น
ในรูปแบบทีส่ อดคล้องและเหมาะสมในวิถชี วี ติ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย
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3. ในหัวข้อ 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่
เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
เสนอให้พจิ ารณาเปิ ดวิชาเฉพาะด้าน IT ใน
รูปแบบพืน้ ฐานสาหรับนักศึกษาในทุก ๆ คณะ
ได้มาศึกษา เนื่องจากในปั จจุบนั นี้ ไม่วา่ จะ
ทางานในสาขาใด ก็ควรจะมีความรูพ้ น้ื ฐานด้าน
IT ในระดับหนึ่ง
4. ในเอกสาร “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีบริเวณทีเ่ สนอให้มกี าร
ปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
เอกสาร
5. เห็นด้วยกับจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
124 หน่วยกิต เป็ นจานวนทีเ่ หมาะสมไม่มาก
เกินไป และแบ่งเป็ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ 31
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต มีวชิ าทีส่ ร้าง
บุคลากรให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ได้ใน
หลากหลายวิชา อาทิ Man and Ethics of
Living, Learning and Problem Solving
Skills, Miracle of Thinking, Beauty of Life
เป็ นต้น
6. สอนด้วยภาษาไทย เอกสารและสอบด้วย
ภาษาอังกฤษ เห็นด้วยทีใ่ ช้เอกสาร
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นเทคโนโลยีทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลักและมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และในโลก
Globalization ปั จจุบนั การทีบ่ ณ
ั ฑิตใหม่จะเก่ง
ภาษาอังกฤษด้วย จะเสริมมให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างมาก

เนื่องจากไม่มวี ชิ าในหลักสูตรนี้ทห่ี ลักสูตรอื่นต้อง
มาเรียน จึงไม่ได้มกี ารนาเสนอวิชาในหัวข้อนี้ แต่
วิชาบังคับและวิชาเลือกในหลักสูตร Information
Technology นักศึกษานอกสาขาสามารถยืน่ ใบคา
ร้องขอเรียนร่วมกับนักศึกษาในสาขาได้ ถ้ามี
จานวนทีน่ งเพี
ั ่ ยงพอและผูส้ อนอนุมตั ิ
หลักสูตรรับทราบและดาเนินการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว

หลักสูตรรับทราบ

หลักสูตรรับทราบ
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7. สนับสนุนทีห่ ลักสูตรมุง่ เน้นให้นกั ศึกษาทุกคนมี หลักสูตรรับทราบ
การเรียนรูป้ ระสบการณ์การทางาน โดยได้
ออกแบบการสร้างประสบการณ์ทางานไว้ถงึ
3 ระดับตามความถนัดและความต้องการของ
ผูเ้ รียน เหมาะกับในโลกปั จจุบนั ทีต่ อ้ งการ
บุคลากรทีม่ อื เปื้ อน ทางานเป็ นและทางานเก่ง
6.3 นายไพฑูรย์ ศิ ริฉัตรชัยกุล
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ซอฟต์แสควร์ และรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. เนื้อการปรับปรุงครัง้ นี้ โดยภาพรวมเหมาะสม
และมีจุดดีทใ่ี ห้นกั ศึกษามีความหลากหลายใน
การเลือกเรียนมากขึน้ แต่เนื่องจากในปั จจุบนั
เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงเร็วมาก หากสามารถ
ปรับเปลีย่ นเนื้อหาได้ ในแต่ละปี จะดีมาก
และน่าจะมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตร ทุก 2
ปี เนื่องจากระบบการเรียนการสอนในอนาคต
อันใกล้ จะเปลีย่ นแปลงไปอีกมาก หากสามารถ
ขยายรับนักศึกษาเพิม่ ขึน้ กว่านี้จะดีมาก
เนื่องจากสภาวะการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้
ในตลาดมาก และจะขาดแคลนมากขึน้ ทุก ๆ ปี
อย่างน้อยอีก 5-10 ปี
2. ด้านเทคนิค ควรเพิม่ เนื้อหาเรือ่ ง IOT
Programming , Industry 4.0 (Connecting
Industry) , System Integration

การดาเนิ นการ
หลักสูตรรับทราบ

หลักสูตรรับทราบและได้เพิม่ วิชา IOT
Programming เป็ นวิชาเลือก สาหรับเนื้อหาวิชา
Industry 4.0 นักศึกษาจะได้รบั ผ่านโปรแกรมความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นภาคบังคับ
สาหรับวิชา System Integration หลักสูตรจะสอน
ผ่านโครงงานบูรณาการและโครงการรวบยอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านทัวไปควรมี
่
เรือ่ ง Personal Finance
หลักสูตรรับทราบ เนื้อหาส่วนหนึ่งอยูใ่ นรายวิชา
เนื่องจากเป็ นความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการ กลุ่ม GenEdและมีหน่วยงาน Student
ใช้ชวี ติ ในการบริการการเงินส่วนบุคคล เพือ่ ให้ Relationship Management (SRM) ระดับคณะ ซึง่
ไม่ตดิ กับดัก ทีต่ อ้ งมุง่ เน้นทางานเพือ่ หาเงิน
จัดสัมมนาด้านการวางแผนการเงิน หน้าทีพ่ ลเมือง
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มาก ๆ แต่ไม่สามารถจัดการ และมีความสุขใน
ชีวติ ได้
4. การฝึกงาน ควรจะฝึกขัน้ ต่า 4 เดือน (สหกิจ)
เนื่องจากจะได้เรียนรู้ และทางานจริง และ
ผูป้ ระกอบการสามารถให้ปฏิบตั งิ านจริง ได้
เนื่องจาก 2 เดือนแค่เรียนรูเ้ ทคโนโลยี ที่
ผูป้ ระกอบการใช้ และทา Work Shop ก็หมด
เวลาแล้ว นักศึกษาจะได้ประโยชน์น้อยมาก
และควรฝึกงานปี 4 เทอม 2 เพือ่ หากสนใจงาน
ทีฝ่ ึก ก็สามารถ ทางานต่อเนื่องได้เลย เป็ น
ประโยชน์กบั ทัง้ นักศึกษา และผูป้ ระกอบการ

และหัวข้อทีส่ าคัญและเกีย่ วข้องกับนักศึกษาทัง้ ใน
ระหว่างและก่อนจบการศึกษา
หลักสูตรรับทราบ ในภาคบังคับหลักสูตรให้
นักศึกษาฝึกงานในระยะเวลา 2 เดือน และการฝึก
ประสบการณ์การทางานในระยะ 4-6 เดือนเป็ นภาค
สมัครใจขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและเป็ นไปตาม
เกณฑ์เงือ่ นไขทีผ่ ปู้ ระกอบการตัง้ ไว้และความสนใจ
ของตัวนักศึกษาเอง และหลักสูตรให้ฝึกงานตอนปี
3 เทอม 2 เนื่องจากนักศึกษาจะได้มโี อกาสได้
กลับมาเรียนรูเ้ พิม่ เติมก่อนจบภาคการศึกษา และ
นักศึกษาสามารถเรียนจบภายในเวลา 3 ปี ครึง่ ได้

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้แจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้รับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
อ้างอิ ง
1
แนวทางการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของ ACM/IEEE 2017
https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf
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7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้
จานวนหน่ วยกิ ต
ที่แตกต่าง

จานวนหน่ วยกิ ต
หมวดวิ ชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 กลุ่มวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ.
≥ 30

≥ 72

≥6
≥ 120

หลักสูตรเดิ ม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2562
31
31

-

9
74

9
69

5

9

9

-

6
129

6
124

5

การเปรียบเทียบรายวิ ชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิ มและหลักสูตรปรับปรุง

GEN 101

GEN 111
GEN 121
GEN 231
GEN 241
GEN 351

GEN 211
GEN 301

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557 (129 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาบังคับ 16 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาสุขพลามัย 1 หน่ วยกิ ต
พลศึกษา
1(0- 2-2)
(Physical Education)
กลุ่มวิ ชาบูรณาการ 15 หน่ วยกิ ต
มนุษย์กบั หลักจริยศาสตร์เพือ่ การดาเนินชีวติ 3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
ความงดงามแห่งชีวติ
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า 3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
กลุ่มวิ ชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิ ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)

GEN 101

GEN 111
GEN 121
GEN 231
GEN 241
GEN 351

GEN 211
GEN 301

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (124 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาบังคับ 16 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาสุขพลามัย 1 หน่ วยกิ ต
พลศึกษา
1(0- 2-2)
(Physical Education)
กลุ่มวิ ชาบูรณาการ 15 หน่ วยกิ ต
มนุษย์กบั หลักจริยศาสตร์เพือ่ การดาเนินชีวติ 3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
ทักษะการเรียนรูแ้ ละการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
ความงดงามแห่งชีวติ
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า 3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
กลุ่มวิ ชาบังคับเลือก 6 หน่ วยกิ ต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
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GEN 311
GEN 321
GEN 331
GEN 341
GEN 411
GEN 421
GEN 441
GEN 352

GEN 353

LNG 101
LNG 102
LNG 103

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557 (129 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science based Society)
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ 3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
สังคมศาสตร์บรู ณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
(Technology and Innovation for Sustainable
Development)
การฟั งอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Managerial Psychology)
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
(General English)
ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ
(English Skills and Strategies)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English)

GEN 311
GEN 321
GEN 331
GEN 341
GEN 411
GEN 421
GEN 441
GEN 352

GEN 353

3(3-0-6)

LNG 120

3(3-0-6)

LNG 202

3(3-0-6)

LNG 220
LNG 304
LNG 308

กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะเริม่ เรียนจากวิชา LNG
101, LNG 102 หรือ LNG 103

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (124 นก.)
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 31 หน่ วยกิ ต
จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science based Society)
ประวัตศิ าสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ 3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
สังคมศาสตร์บรู ณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น
จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
(Technology and Innovation for Sustainable
Development)
การฟั งอย่างมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Managerial Psychology)
กลุ่มวิ ชาภาษา 9 หน่ วยกิ ต (วิ ชาใหม่)
ภาษาอังกฤษทัวไป
่
3(3-0-6)
(General English)
การอ่านพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1(1-0-2)
(Basic Reading for Science and Technology)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic English)
การประชุมและการสนทนา
1(1-0-2)
(Meetings and Discussions)
การเขียนรายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1(1-0-2)
(Technical Report Writing)
กลุ่มวิชาภาษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจะเริม่ เรียนจากวิชา LNG 120
และ LNG 220 สาหรับหลักสูตรปกติ
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาคณิ ตศาสตร์
INT 104 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Discrete Mathematics for
Information Technology)
INT 304 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information
Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่ วยกิ ต หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6) INT 114 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตสาหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Discrete Mathematics for Information
Technology)
3(3-0-6) INT 214 สถิตสิ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology)

MTH 111 แคลคูลสั 1
(Calculus I)
กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 101 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Programming Fundamentals)
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 (Computer Programming I)
INT 106 เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 (Computer Programming II)

3(3-0-6)

INT 305

3(2-2-5)

INT 107

INT 383
INT 202

INT 303

INT 204

ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)

เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์
(Computing Platforms
Technology)
การโปรแกรมเว็บฝั ง่ ลูกข่าย
(Client Side Web Programming)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development
Process)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)

ระบบสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

หมายเหตุ
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส

INT 314 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิทยาศาสตร์
ข้อมูล
(Applied Mathematics for Data Science)
MTH แคลคูลสั 1
111
(Calculus I)
กลุ่มวิ ชาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 100 หลักเบือ้ งต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Programming Fundamentals)

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

ยกเลิก

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

INT 101 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
INT 102 เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
INT 103 การเขียนโปรแกรมขัน้ สูง
(Advanced Programming)

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ปรับ
เนื้อหา
1(0.5-1-2) เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา
และ นก.
3(2-2-5) เปลีย่ นรหัสและชื่อ ปรับ
เนื้อหา

INT 104 การออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้
(User Experience Design)

3(2-2-5)

INT 105 เอสคิวแอลพืน้ ฐาน
(Basic SQL)
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
(Computing Platforms Technology)

1(0.5-1-2) วิชาใหม่
3(2-2-5)

ปรับเนื้อหา

INT 201 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 1
(Client Side Web Programming I)

2(1-2-4)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
ยกเลิก บูรณาการเนื้อหา

INT 202 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 1
(Web based Server side Programming I)
INT 203 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ ไคลเอนต์ 2
(Client Side Web Programming II)
INT 204 การเขียนโปรแกรมเว็บฝั ง่ เซิรฟ์ เวอร์ 2
(Server side Web Programming II)

2(1-2-4)
2(1-2-4)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
วิชาใหม่

2(1-2-4)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ปรับ
เนื้อหา

ยกเลิก
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INT 203

INT 207
INT 201
INT 205

INT 320

INT 306
INT 401

INT 462

INT 307

INT 402

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
(Business Information
Systems)
ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management
Systems)
การบริหารสารสนเทศ
(Information Management)
เครือข่าย 1
(Network I)
เครือข่าย 2
(Network II)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
(Data Structures and
Algorithms)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Business)
การประกันและความมันคง
่
สารสนเทศ 1
(Information Assurance and
Security I)
การประกันและความมันคง
่
สารสนเทศ 2
(Information Assurance and
Security II)
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม
สาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Social Issues and Ethics for IT
Professional)
การสือ่ สารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

3(2-2-5)

INT 205 ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management System)

3(2-2-5)

ปรับเนื้อหา

3(2-2-5)

INT 206 หลักการขัน้ สูงของฐานข้อมูล
(Advanced Database)
INT 207 เครือข่าย 1
(Network I)
INT 208 เครือข่าย 2
(Network II)
INT 209 พัฒนาและปฏิบตั กิ าร (เดฟออปส์)
Development and Operations (DevOps)
INT 210 สถาปั ตยกรรม การรวมระบบและการติดตัง้
(Architecture, Integration and
Deployment)
INT 221 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Integrated
Project I)
INT 222 โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Integrated Project
II)
INT 200 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
(Data Structures and Algorithms)

2(1-2-4)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ ลด
นก. ปรับเนื้อหา
เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

INT 305 การจัดการข้อมูลกึง่ มีโครงสร้างและข้อมูลไม่
มีโครงสร้าง
(Semi-structured and Un-structured Data
Management)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
2(1-2-4)
1(0-2-2)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา
และ ลด นก.
วิชาใหม่

2(1-2-4)

วิชาใหม่

1(0-2-2)

วิชาใหม่

2(0-4-4)

วิชาใหม่

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส ลด นก.
และ ปรับเนื้อหา

2(1-2-4)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

ยกเลิก

3(2-2-5)

INT 307 ความมันคง
่ 1
(Security I)

2(2-0-4)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา
นก. และชื่อ

3(3-0-6)

INT 308 ความมันคง
่ 2
(Security II)

2(1-2-4)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา
นก. และชื่อ

3(3-0-6)

INT 319 การปฏิบตั อิ ย่างนักเทคโนโลยีสารสนเทศมือ
อาชีพ (Information Technology
Professional Practice)

4(4-0-8)

เปลีย่ นรหัส บูรณาการ
เนื้อหา ลด นก.

3(3-0-6)
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INT 351

INT 352

INT 397

INT 398
INT 399

INT 353

INT 450

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
Professional Communication
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology
Seminar I)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology
Seminar II)
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(Preparation for Career
Training)
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(Career Training)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Study)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology
Project I)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology
Project II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

1(1-0-2)

INT 321 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Seminar I)

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส

1(1-0-2)

INT 322 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Seminar II)

1(1-0-2)

เปลีย่ นรหัส

1(1-0-2)
S/U

INT 339 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (Preparation
for Career Training)

1(1-0-2)
S/U

เปลีย่ นรหัส

2(0-35-6)
S/U
6(0-35-18)

INT 340 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(Career Training)
INT 350 สหกิจศึกษา
(Cooperative Study)
INT 361 โครงงานวิจยั 1
(Research Project I)
INT 362 โครงงานวิจยั 2
(Research Project II)
INT 365 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Capstone Project
I)
INT 366 โครงงานรวบยอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Capstone Project
II)
INT 370 การบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มกับการทางาน
(Work-Integrated Learning)

2(0-16-5) เปลีย่ นรหัส ปรับ นก.
S/U
6(0-32-5) เปลีย่ นรหัส ปรับ นก.

INT 371 โครงงานการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ 1
(Experiential Learning Project I)
INT 372 โครงงานการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ 2
(Experiential Learning Project II)

3(0-6-6)

วิชาใหม่

3(0-6-6)

วิชาใหม่

2(0-4-4)

2(0-4-4)

3(0-6-6)

วิชาใหม่

3(0-6-6)

วิชาใหม่

3(0-6-6)

เปลีย่ นหรัสและชื่อ เพิม่
นก.

3(0-6-6)

เปลีย่ นหรัสและชื่อ เพิม่
นก.

9(0-48-5) วิชาใหม่
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT 206

INT 371

INT 382

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
(Software Project
Management)
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
(Mobile Application
Development)
การทาเหมืองข้อมูล
(Data Mining)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่ วยกิ ต หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 410 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
3(2-2-5) INT 411 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
(Software Project Management)
3(2-2-5)

INT 412

ปฏิบตั กิ ารพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชัน
แบบผสม
(Hybrid Mobile Application
Development Workshop)

หมายเหตุ
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส ปรับ นก.
ย้ายมาเป็ นวิชาเลือก

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัสและชื่อ
ปรับเนื้อหา

3(3-0-6)
INT 413
INT414
INT 420
INT 421
INT 422
INT 423

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกระจาย
(Distributed Software Development)
การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิง่
(Internet of Things Development)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
การเรียนรูข้ องเครือ่ งจักรประยุกต์
(Applied Machine Learning)
ธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence)
ปั ญญาประดิษฐ์ประยุกต์
(Applied Artificial Intelligence)
ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรมฐานข้อมูล
(Database Programming Workshop)

3(2-2-5)

ยกเลิก บูรณาการกับ
วิชาอื่น
วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

INT 470

ปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรม
ฐานข้อมูล
(Database Programming
Workshop)

3(2-2-5)

INT 425

INT 475

ปฏิบตั กิ ารคลังข้อมูลและการ
วิเคราะห์สารสนเทศ
(Data Warehouse and
Information Analysis
Workshop)

3(2-2-5)

INT 426

ปฏิบตั กิ ารการพัฒนาคลังข้อมูล
(Data Warehouse Builder Workshop)

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส และชือ่
ปรับเนื้อหา

INT 430

บล็อกเชนเบือ้ งต้น
(Introduction to Blockchain)
การบริหารโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology
Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services
Management)

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส ปรับเป็ น
วิชาเลือก

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส ปรับเป็ น
วิชาเลือก

การพัฒนาและติดตัง้ ระบบเทคโนโลยี

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส ปรับเนื้อหา

INT 301

INT 302

INT 370

การบริหารโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology
Services Management)
การพัฒนาและติดตัง้ ระบบ

3(2-2-5)

INT 431

3(3-0-6)

INT 432

3(2-2-5)

INT 433

235

หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
System Implementation)
INT 374 ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์แบบ
คลาวด์
(Cloud Computing Workshop)

INT 469

INT 473

INT 474

ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology
Entrepreneurship)
ปฏิบตั กิ ารระบบวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning
Workshop)
ปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบซัพ
พลายเชน
(Supply Chain Management
Workshop)

INT 491492

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่ วยกิ ต หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
(Information Technology System
Implementation)
3(2-2-5) INT 434 การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ
(Cloud Native Application
Development)
INT 440 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process Management)
3(3-0-6) INT 441 ผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Entrepreneurship)
3(2-2-5)

INT 442

3(2-2-5)

INT 443

3(3-0-6)

INT 510

INT 511
INT 493

3(2-2-5)

INT 520
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2
(Special Topics I-II)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Special Topics III)

INT 521

INT 530

INT 531

INT 540

หมายเหตุ
หน่ วยกิ ต

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส ชื่อ ปรับ
เนื้อหา

3(3-0-6)

วิชาใหม่

3(3-0-6)

เปลีย่ นรหัส

ปฏิบตั กิ ารระบบวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning
Workshop)
ปฏิบตั กิ ารการจัดการแบบซัพพลายเชน
(Supply Chain Management
Workshop)

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นรหัส

การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
(Selected Topics in Software)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
(Selected Topics in Software)

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศกรรมข้อมูล
(Selected Topics in Data
Science/Data Engineering)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล/วิศกรรมข้อมูล
(Selected Topics in Data
Science/Data Engineering)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
(Selected Topics in Infrastructure)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
(Selected Topics in Infrastructure)
การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Selected Topics in Information

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อและรหัส
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หลักสูตรเดิ ม พ.ศ. 2557
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ

INT 372

INT 373
INT 380
INT 463

INT 464
INT 465

INT 467

การสร้างเครือข่ายเพือ่ รองรับการ
ขยายตัว
(Building Scalable Networks)
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
(COBOL Programming)
การบริหารการดาเนินงาน
(Operations Management)
การออกแบบกราฟิ กส์
คอมพิวเตอร์
(Computer Graphic Design)
การสร้างสือ่ ดิจทิ ลั
(Digital Media Production)
ระเบียบวิธเี ชิงอ็อบเจกต์ขนั ้ สูง
(Advanced Object Oriented
Methodology)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
(Web Services Technology)

INT 472

ปฏิบตั กิ ารสถาปั ตยกรรมและการ
บริหารฐานข้อมูล
(Database Architecture and
Administration Workshop)
หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน่ วยกิ ต หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิ ชาเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
Technology)
INT 541 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Selected Topics in Information
Technology)
INT 550 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
3(2-2-5)

การพูดเพือ่ การสือ่ สาร 1
(Oral Communication I)
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
(Content – based Language
Learning II)

หน่ วยกิ ต

3(2-2-5)

เปลีย่ นชื่อและรหัส

3(3-0-6)

วิชาใหม่
ยกเลิก

3(2-2-5)

ยกเลิก

3(3-0-6)

ยกเลิก

3(2-2-5)

ยกเลิก

3(2-2-5)

ยกเลิก

3(3-0-6)

ยกเลิก เพิม่ ใน INT
103

3(2-2-5)

ยกเลิก เพิม่ ใน INT
203 INT 204

3(2-2-5)

ยกเลิก

หมวดวิ ชาเฉพาะด้าน

หมวดวิ ชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
LNG 221

หมายเหตุ

หมวดวิ ชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
3(3-0-6)

LNG 224

3(3-0-6)

LNG 320

การสือ่ สารภาษาอังกฤษ 1
(Oral Communication I)
การเรียนภาษาโดยเน้นเนื้อหา
(Content-based Language
Learning)

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อตาม LNG

3(3-0-6)

เปลีย่ นชื่อตาม LNG
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