
คำอธิบายรายวิชาบังคับ / เลือก หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

รายวิชาบังคับ สามารถนำวิชาบังคับเลือกเป็นวิชาเลือกได้ (วิชาเรียน 3 หน่วยกิต) เริ่มเรียน 16 ม.ค. – 
9 พ.ค. 2564 
INT 601  Enterprise Computing Platform       3(3-0-9) 
 (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน การให้บริการบนคลาวด์ การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแพลตฟอร์ม  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรและการประยุกต์ใช้งาน 
 

INT 602    Design and Analysis of Algorithms       3(3-0-9) 
 (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์) 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การทำซ้ำ แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ลิงค์ลีส 
สแต็กและงานที่เกี่ยวข้อง คิวและทรี การค้นหาแบบไบนารีทรี และ เอวีแอลทรี บีทรีและแฮช การจัดลำดับ
คิวฮีปและไบโนเมียลคิว การจัดเรียง ขั้นตอนวิธีของกราฟ และเทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี 
 
INT 603    Management Information Systems      3(3-0-9) 

            (รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 

การจัดการองค์กรดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุคสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร การจัดการและ
กลยุทธ์ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม การออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสารสนเทศ การจัดการ
กระบวนการทำงาน การว่าจ้างคนภายนอกมาทำงาน ความเข้าใจคุณค่าของธุรกิจของระบบและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการศูนย์ข้อมูล 
 
INT 604 Database Management Systems      3(3-0-9) 

(ดร.สุณิสา สถาพรวจนา) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลอีอาร์ โมเดลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษา
การสืบค้นเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) การเก็บข้อมูลและดัชนี การประมวลผลรายการ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การปรับฐานข้อมูล และความมั่นค งของ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมข้อมูล 

 
INT 605  Systems Analysis and Design      3(3-0-9) 

(รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ โมเดลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบการนำเข้า
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ การบำรุงรักษาและการ
นำเสนองาน 

 

 



 

INT 606 Networking         3(3-0-9)
 (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันที่เรียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูล เลเยอร์ของงานเครือข่าย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบ็กโบน เครือข่ายระดับกว้าง เครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
เครอืข่าย ความมั่นคงและการบริหารเครือข่าย โทรคมนาคม และการนำเสนองาน 
 

รายวิชาเลือก 
ประเภท 3 หน่วยกิต 
INT 610    Decision Support Systems (รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ)   3(3-0-9) 
     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์ แนะนำการสร้าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตัดสินใจ แนะนำการทำประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและ
การแก้ปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย 
การโปรแกรมเชิงเส้นที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวัตถุประสงค์ การ
โปรแกรมแบบไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของ
เวลา ทฤษฎีแถวคอย การจำลอง และตัวอย่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 

INT 611   Business Financial Analysis (รศ.ดร.บัณฑิต วรรธนภา)                                3(3-0-9) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
หลักการเศรษฐศาสตร์และแรงขับเคลื่อนของตลาดมาตรวัดทางเศรษฐกิจระดับมหภาคการใช้เครื่องมือทาง 
เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนและคาดการณ์ทางการเงิน  
การทำความเข้าใจรายงานทางบัญชี มาตรวัดทางการเงินเพ่ือแสดงสมรรถนะของธุรกิจ การวิเคราะห์กระแส 
เงินสด การประเมินและบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ การ 
ใช้เหมืองข้อมูลเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ทางการเงิน 
 
INT 612   Information Technology Project Management (รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล) 3(3-0-9) 
    วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 
การบริหารโครงการ การบริหารการผสมผสาน การบริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารต้นทุนและ
การประหยัดพลังงาน การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารการติดต่อสื่อสารของ การ
บริหารความเสี่ยง การบริหารการจัดหาโครงการ ขั้นตอนและการบริหารโครงการ การเริ่มต้นและการ
วางแผน การดำเนินการ การควบคุมและการปิดโครงการ และการนำเสนอสารสนเทศของโครงการ 
 
INT624    Data Mining (ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ)      3(3-0-9) 

   วิชาบังคับก่อน ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 
บทนำการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลก่อนการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และการทำความรู้จั ก
ข้อมูล วิธีทางสถิติที่ใช้ในการคาดคะเนและการทำนาย การจำแนกข้อมูล  การจำแนกข้อมูลโดยวิธีการ
เทียบเคียงกับข้อมูลเพ่ือนบ้าน วิธีต้นไม้ตัดสินใจ วิธีนาอีฟเบย์ วิธีเครือข่ายประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธี
ลำดับชั้น วิธีเคมีนและวิธีเครือข่ายโคโฮเนน กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผลโมเดล กรณีศึกษา
การตลาดเจาะจง และการทำเหมืองข้อมูลกับข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน แนวโน้มการทำเหมืองข้อมูลกับ
ข้อมูลขนาดใหญม่าก 
 
 
 



 
INT632   Artificial Intelligence (รศ.ดร.กิตติชัย ลวันยานนท์)    3(3-0-9) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ 
กราฟ การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ์ อัลฟา-เบตา คัทออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ เฟิรสออร์เดอร์
ลอจิก การใช้เหตุผลบนความไม่แน่นอนและเบย์เซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทน
ลีแฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอัลกอริทึม โครงข่าย
ประสาทเทียม ระบบผู้เชี่ยวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
 

INT 641  Telecommunication Technology (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)   3(3-0-9)  
  วิชาบังคับก่อน INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตร 
  (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น.) 

หลักการสื่อสาร คลื่นพาห์ การผสมข้อมูลเข้ากับคลื่นพาห์ในทางดิจิทัล การสูญเสียและระดับที่พอเพียงสำ 
หรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์   ความสามารถในการลำเลียงข้อมูลของสื่อสัญญาณสายอากาศ สายอา 
กาศแบบอัจฉริยะและหลายตัวรับตัวส่ง การมัลติเพล็ก การกระจายสเปคตรัมแบบต่าง ๆ ระบบสื่อสารเซล 
ลูลาห์ พัฒนาการ สถาปัตยกรรม เครือข่ายหลัก และเครือข่ายเข้าถึงผู้ใช้แบบต่าง ๆ การรักษาความม่ันคง  
ข้อเสนอใหมข่องการสื่อสารแบบเซลลูลาร์สำหรับอนาคตที่มีข้ึน 
 

INT 702  Research Methodology (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)    3(3-0-9)                      
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาซึ่งวันเวลาสอนผู้สอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

การสังเกต กระบวนการในการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การอ่านและเขียนบทคัดย่อ 
การตั้งคำถามวิจัย การคิดเชิงออกแบบ การสร้างโมเดลวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอ
โครงการวิจัย วิชาบังคับเลือกสำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) 
 

INT 690  Selected Topic in Information Technology I (Software Process Improvement) 
    (ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม)       3(3-0-9) 

  วิชาบังคับก่อน ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันเสาร์ 08.00-11.00 น.) 
การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ กลุ่มงานกิจกรรมและ
แนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ในกระบวนทางซอฟต์แวร์ แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถสำหรับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 
 

INT 691  Selected Topic in Information Technology I (Agile Software Development) 
    (ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์)       3(3-0-9) 

  วิชาบังคับก่อน ไม่มี (วันทีเ่รียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.) 
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ 
ค่านิยม หลักการ และวิธีปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ สครัม การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้น
ความคล่องตัวและเรียบง่ายของกระบวนการพัฒนา กระบวนการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทีข่ับเคลื่อนด้วยการทดสอบ 
 

ประเภท 1 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกประเภทวิชา 1 หน่วยกิตได้ โดยวันเวลาเรียน-สอบไม่ตรงกัน 
INT 650 Data Governance (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)    1(1-0-3) 
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
            (วันที่เรียน:  วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 17 ม.ค.- 14 ก.พ. 2563) 
ธรรมาภิบาลข้อมูล, แบบความถูกต้องของข้อมูล, คำแนะนำด้านข้อมูลของดับเบิลยูเอชโอ (องค์การอนามัย
โลก), จีเอ็มพี/จีดีพี (การปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ดี/การปฏิบัติภาคการกระจายสินค้าที่ ดี), 
แบบจำลองการเติบโตของข้อมูล , ธรรมาภิบาลข้อมูลหลัก, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล , จีดีพีอาร์ (กฏ
ระเบียบคุ้มครองข้อมูลบุคคล), พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พีดีพีเอ) 



 
INT 651   Data Visualization (รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล)     1(1-0-3) 
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
             (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 4 เม.ย. – วันอาทิตย์ 9 พ.ค. 64) 
ความรู้พ้ืนฐานของระบบธุรกิจอัจฉริยะและระบบคลังข้อมูล การออกแบบและสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ  
หลายมิติ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและการนำเสนอ 
ข้อมูลในหลายมิติด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ 
 
INT 653  JavaScript Programming (ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว)    1(0-2-2)            
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
            (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 17 ม.ค. – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 64) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฝั่งเครื่องรับบริการด้วยภาษาจาวาสคริปต์, การรับและแสดงข้อมูลกับเบราว์เซอร์,  
การเข้าถึงข้อมูล HTML, การทดสอบความผิดพลาด, การสร้างฟังก์ชัน, การมีเง่ือนไข, การวนซ้ำ, แถวลำดับ,  
อ็อบเจกต,์ การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์, เจคิวรี 
 
INT 693 Selected Topic in IT กลุ่ม 1 (Mobile Application Development Management)  
            (รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา)                                               1(1-0-3) 
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
            (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. – วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 64) 
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การประมวลผลสำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสวมใส่ แง่มุมที่ซับซ้อนต่อการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
INT 693 Selected Topic in IT กลุ่ม 2 (Software Testing)     1(1-0-3)  
            (รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา และ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์)                
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.  – วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 64) 
ความใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ การประเมินความใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ การวางแผนและดำเนินการทดสอบ
ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งาน 
 
INT 693 Selected Topic in IT กลุ่ม 3 (Touchpoint Analysis)     1(1-0-3)  
            (รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา และ ดร.วิทิดา จงศุภชยัสิทธิ์)                
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.  – วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 64) 
หลักการของจุดสัมผัส การทำความเข้าใจผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบส่วนต่อประสาน 
 
INT 693 Selected Topic in IT กลุ่ม 4 (Big Data Infrastructure)    1(1-0-3)  
            (ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง)                
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 17 ม.ค. - วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 64) 
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การขยายตัว ระบบไฟล์แบบกระจาย โนเอสคิวแอลเบื้อง
ต้น การประมวลผลแบบขนาน การจัดการคลัสเตอร์ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ คลาวด์
สำหรับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 
 
 



 
INT 693 Selected Topic in IT กลุ่ม 5 (Big Data Analytics)     1(1-0-3)  
            (ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง)                
            วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
            (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 21 ก.พ. - วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64) 
การประมวลผล วิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศท่ีมีปริมาณมหาศาล มีความหลากหลายและมีพลวัต การ
เตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณา การวิเคราะห์เชิงทำนาย การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผล
ข้อความ ระบบแนะนำ 
 
INT 694 Selected Topic in IT V (Machine Learning)     2(2-0-6) 
           (ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ และ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง) 
            วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี 
           (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ท่ี 17 ม.ค. - วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง วิธีเคอร์เนล ประยุกต์โมเดลการเรียนรู้สู่โปรแกรมประยุกต์ 
 
รายวิชาภาษาอังกฤษ วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา 2/2562 เป็นต้นไป  
INT 501  Fundamental English for Information Technology Students I   1(0-2-2)  

  (ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์)   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำหรับวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนที่จำเป็นใน
บริบทด้านเทคโนโลยี หลักสูตรนี้มุ่งเน้นด้านโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ กลยุทธ์การใช้คำเพ่ือขยาย 
เพ่ิมพูนคำศัพท์ตลอดหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและวินิจฉัยโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ และยังมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านทักษะการนำเสนองานอีกด้วย นอกจากนี้เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จึงได้เพ่ิมช่องทางการเรียน
ออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น โดยการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ
และเว็บไซต์ต่างๆ มาเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
INT 502  Fundamental English for Information Technology Students II   2(1-2-5)   

  (Aj.John Francis Lawry)   
วิชาบังคับก่อน: INT501 Fundamental English for Information Technology Students I หรือ
มีผลคะแนน TETET 3.5 – 4.0 หรือมีผลเทียบเท่าระดับ B1 ของ CEFR 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการนำเสนอและทักษะการเขียนด้านเทคนิคสำหรับวิชาชีพด้าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการทบทวนและต่อยอดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ    เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนงาน 
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้ชัดเจน และมีโครงสร้างแบบแผนการเขียนรายงานเชิงเทคนิค  อาท ิ  เช่น  
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Report) รายงานข้อเสนอโครงงาน (Proposal Report)  รวมถึง 
บทคัดย่อด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาต่อยอดทักษะการนำเสนอทาง 
วิชาการถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาสามารถนำเสนองานที่ 
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง  
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นช่องทางเสริมของวิชาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนมากขึ้น 

 

https://www.sit.kmutt.ac.th/personnels/lecturers/?uid=7

