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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ประยุกตงานดานซอฟตแวร การสื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและ
ทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เปนภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น (ระบุชื่อ) เห็นชอบในการ
นําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ xx/2551 วันที่ 29 ธันวาคม 2551
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ xx/2552 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
คอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
(6) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ
(7) นักพัฒนาเว็บไซต
(8) ผูจัดการซอฟตแวร
(9) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2537 x-xxxx-xxxxx-xx-x
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2542 x-xxxx-xxxxx-xx-x
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริ ิกุล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2544 x-xxxx-xxxxx-xx-x
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 x-xxxx-xxxxx-xx-x
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2548 x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยาง
กาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคาม ทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาว โดยจะตองมีการบริหารจัดการองค
ความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสม มา
ผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย ประกอบกับเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการและแผนกล
ยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมทั้งเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010 Conceptual Framework) ที่
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวน
มาก
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous
Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ใน
ประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้น
อย า งรวดเร็ ว อี กทั้ ง ยัง มี ร าคาและคา ใชจ า ยที่ ถูก ลง เช น โทรศั พท เ คลื่ อ นที่ แ บบสมาร ต โฟนและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรโนตบุคส เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได
และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ก็เริ่มมีการทดลองใชในหลายประเทศ ซึ่งจะนําไปสูสังคมที่มี
การใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยาง
มาก ทั้ ง นี้ จํ า เป น จะต อ งใช นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศจํ า นวนมาก ที่ มี ค วามเปน มื อ อาชี พ มีค วามเข า ใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้
เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร ทั้ ง ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิต บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุง
สู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีตอพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุงสู
ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารง ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี เนื่องจาก การใช
อิ น เทอร เ น็ ต ที่ แ พร ห ลาย จึ ง เป น ช อ งทางในการถ า ยทอดวั ฒ นธรรมจากต า งประเทศ ซึ่ ง อาจส ง ผลให
พฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร และสังคม ภายใต
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรที่ตองใชภาษาอังกฤษในการเรียนรู เนื่องจากองคความรู
และนวัตกรรมใหมๆ มากจากตางประเทศ นอกจากนี้สามารถรับงานจากตางประเทศเขามาทําในประเทศ
ไทย และมีโอกาสไดไปทํางานที่ตางประเทศดวย การสื่อสารทั้งพูด ฟง เขียน อาน ทั้งภาษาไทยและภาษ
อังกฤษเปนสิ่งสําคัญกับความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร จึงตองมีการปรึกษากับคณะที่เปดสอนทาง
ภาษาอังกฤษและปรับใหเหมาะสมกับหลักสูตร มากกวาวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป นอกจากนี้ยังมีวิชาพื้น
ฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ เพื่อการนําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต ตลอดจนความรู
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่น ในคณะที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความรวมมือในการประสานงานกับภาควิชาอื่นนั้น เปนการเปด
โอกาส มิไดกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอื่น โดยหากมีการ
บริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอื่น จะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแก
หลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

4

มคอ.2
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตงานดานโปรแกรม การ
สื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1.2. วัตถุประสงค
1.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศทั้ ง ดา นฮาร ด แวร ซอฟตแ วร ข อ มู ล เครื อข าย และอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ ให
สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการใชงานใน
องคกร สามารถเลือกใชและดูแลระบบเครือขาย และ ระบบแมขายอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความรูความสามารถเบื้องตนในการบริหารหนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาด
เล็ ก ถึ ง ขนาดกลางทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และสามารถออกแบบและสร า งระบบงาน
ประยุกตไดอยางเหมาะสม
1.2.2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใน
งานจัดการและงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การ
นําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการลูกคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต
1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู อ อกแบบและพั ฒ นาระบบ มี ค วามเข า ใจในกระบวนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดาน
สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตนเอง โดย
ใชเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับการเรียนรู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
-

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สารสนเทศให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า ในระดับสากล (ACM/IEEE)
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
กวาที่ สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ - รายงานผลการประเมินความพึง
ความตองการของธุรกิจ และการ ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช บั ณ ฑิ ต ข อ ง
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูประกอบการ
- ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจใน
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
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- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต อ
อาจารยในหลักสูตร
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให มี ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก
ประสบการณ จ ากการนํ า ความรู - อาจารย ส ายปฏิ บั ติ ก ารต อ งมี ใ บรั บ รอง - ใบรับรองวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศไป วิ ช า ชี พ ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ ส อ น ป ฎิ บั ติ
(Workshop Certification)
ปฎิบัติงานจริง

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร อ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
(1) นักเรียนทีเ่ ขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) นักเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง
(3) การคัดเลือกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนน
สอบโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
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ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร หรือผลสอบ
มาตรฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมต่ํากวาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดในระเบียบการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนในหลักสูตร
นักศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อยูในเกณฑดี เนื่องจากทักษะ
พื้นฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
ควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑดีเชนกัน เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบ ในวิชาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา นักศึกษาไมผานพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร
จึงมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรในภาคฤดูรอนกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
90
90
90
90
90
ชั้นปที่ 2
90
90
90
90
ชั้นปที่ 3
90
90
90
ชั้นปที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
390
360
2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
ปงบประมาณ

รายละเอียดรายรับ
2553

2554

2555

2556

2557

คาบํารุงการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

คาลงทะเบียน

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

รวมรายรับ

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2554

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวด เงิน

2553

ก. งบดําเนินการ
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1. คาใชจายบุคลากร

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

3. ทุนการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxxx บาทตอ
ป
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่
ไดเ คยศึ กษามาแลวจากสถาบั นอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลั ยรั บรองเพื่ อใชนับ เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธกับ
การเลื อกเรีย นของนักศึ กษา ซึ่ งกํ า หนดเปน หลั กสู ต รแบบศึก ษาเต็ ม เวลาหรือ แบบศึก ษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13
หนวยกิต
- SSC 101 พลศึกษา
1
หนวยกิต
- SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3
หนวยกิต
- SSC 360 สังคมศาสตรบรู ณาการ
3
หนวยกิต
- SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
- LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน1 *
3
หนวยกิต
- LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3
หนวยกิต
- LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3
หนวยกิต
*หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหนับ LNG 104 แทน
ก.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
(เลือกเรียน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะอนุมัต)ิ
- FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3
หนวยกิต
- MIC0 11 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
- CHM 013 เคมีในชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
- MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
-MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
95
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
- INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- MTH 111 แคลคูลัส1
3
หนวยกิต
ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
71
หนวยกิต
ข.3 วิชาเลือก
9
หนวยกิต
ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
หนวยกิต
3
หนวยกิต
-LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา1
- LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 หรือ
3
หนวยกิต
- LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3
หนวยกิต
หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะ
อนุมัติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา

6

หนวยกิต

3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข3 หลัก มีความหมายดังนี้
INT หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักรอย
แสดง ชั้นปที่ควรเรียน
เลขหลักสิบและหลักหนวย
แสดง กลุมวิชา ดังนี้
00 – 59 หมายถึง หมวดวิชาหลัก
60 – 99 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
SSC 101
พลศึกษา
1(0-2-2)
(Physical Education)
SSC 210
มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-6)
(Man and Ethics for Quality of Life)
SSC 360
สังคมศาสตรบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
SSC xxx
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
(Social Sciences or Humanities Elective)
SSC xxx
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
3(3-0-6)
(Social Sciences or Humanities Elective)
o กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

SSC 162

สังคมและวัฒนธรรม
(Society and Culture)

3(3-0-6)

SSC 211

ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)

3(3-0-6)

SSC 212

จริยศาสตรเบือ้ งตน
(Introduction to Ethics)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
หลักรัฐศาสตร
(Principle of Political Science)

3(3-0-6)

SSC 231
SSC 241

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

3(3-0-6)
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SSC 251

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Principles of Jurisprudence)
การพัฒนาการเรียนรู
(Learning Development)
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
(Economics)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Humans and the Environment)
กฎหมายแรงงาน
(Labor Law)
การตลาดเบื้องตน
(Marketing)
การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
(Management for Small and Medium Enterprises (SMEs)
วิชาอื่น ๆ ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทคี่ ณะฯ อนุมัติ

SSC 262
SSC 281
SSC 291
SSC 351
SSC 371
SSC 373
XXX xxx

o กลุมวิชาภาษา

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

9 หนวยกิต

LNG 101*

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(2-2-6)
(Fundamental English I)
LNG 102
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(2-2-6)
(Fundamental English II)
LNG 103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3(2-2-6)
(Fundamental English III)
หมายเหตุ: *กรณีนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 102 LNG
103 และ LNG 104
o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลือกจากวิชาตอไปนี้

FST 010
MIC 011
CHM 013
MTH 010

อาหารกับสุขภาพ
(Food and Health)
จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
(Microbiology for Life and Environment)
เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน
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3(3-0-6)
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(Mathematics in Daily Life)
MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(Software Package for Solving Mathematics Problems)
• หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต
o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร
9 หนวยกิต
INT 104
คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Discrete Mathematics for Information Technology)
INT 304
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology)
MTH 111 แคลคูลัส 1
(Calculus I)
INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 105
INT 106
INT 107
INT 201
INT 202
INT 203

o วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
(University Study)
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
(Office Package Workshop)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
(Computer Programming II)
เทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology)
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
(Computing Platform Technology)
เครือขาย 1
(Network I)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
(Software Development Process I)
การบริหารสารสนเทศ 1
(Information Management I)
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3(2-2-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
71 หนวยกิต
1(1-0-2)
S/U
3 3-0-6)
3(2-2-6)
1(2-2-4)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
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INT 204

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(Business Information Systems)
เครือขาย 2
(Network II)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
(Software Development Process II)
การบริหารสารสนเทศ 2
(Information Management II)
การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services Management)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(E-Business)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social
Issues and Ethics for IT Professional)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Seminar I)

3(3-0-6)

INT 352

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Seminar II)

1(1-0-2)

INT 401

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)

3(2-2-6)

INT 402

การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional Communication)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Information Technology Seminar III)

3(3-0-9)

INT 205
INT 206
INT 207
INT 301
INT 302
INT 303
INT 305
INT 306
INT 307
INT 351

INT 450
INT 451

• วิชาเลือก เลือกจากวิชาตอไปนี้

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

6(0-12-24)
1(1-0-2)

9 หนวยกิต
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INT 398
INT 399
INT 460
INT 461
INT 462
INT 463
INT 464
INT 465
INT 466
INT 467
INT 468
INT 469
INT 470
INT 471
INT 472
INT 473
INT 474
INT 475
INT 476

การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Cooperative Education)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices)
ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
(Java Programming Workshop)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
(Information Assurance and Security II)
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
(Computer Graphic Design)
การสรางสื่อดิจิทัล
(Digital Media Production)
กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง
(Advanced Object Oriented Methodology)
ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
(Java Server Side Programming Workshop)
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
(Web Services Technology)
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project Management)
ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Entrepreneurship)
ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
(Database Programming Workshop)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
(Web Database Application Development Workshop)
ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
(Database Architecture and Administration Workshop)
ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning Workshop)
ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
(Supply Chain Management Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
(Office Networking Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
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3(0-35-0)
S/U
6(16 สัปดาห)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
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INT 490
INT 491498

(Enterprise Networking Workshop)
การศึกษาหัวขออิสระ (Independent Study)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8
(Selected Topics in Information Technology I-VIII)

• หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(0-6-9)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต

3(2-2-6)
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
(Content-Based Language Learning I)
LNG 201* การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3(2-2-6)
หรือ
(Content-Based Language Learning II)
LNG 221
การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
(Oral Communication I)
*หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่ มตองเรียน LNG 101 ตองเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ดาน
ภาษาอังกฤษที่คณะอนุมัติ
• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
LNG 104

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่1

INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 104
SSC 101
LNG 101
หรือ
LNG 102
XXX xxx

การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปในสํานักงาน
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
3
3
1
3
1
3

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 60
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2

INT 105
INT 106
INT 107
LNG 102
หรือ
LNG 103

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
เทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
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(1
(3
(2
(0
(3
(0
(2

0
0
2
2
0
2
2

2)
6)
6)
4)
6)
2)
6)

(3
(14

0
8

6)
38)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3
3
3

(2
(2
(2
(2

2
2
2
2

6)
6)
6)
6)

15

มคอ.2
SSC xxx
XXX xxx

วิชาเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

INT 201
INT 202
INT 203
SSC 210
MTH 111
LNG 103
หรือ
LNG 104

INT 204
INT 205
INT 206
INT 207
XXX xxx
LNG 104
หรือ
LNG 201

INT 301

การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
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6)
6)
36)

(2
(2
(2
(2
(3
(2

2
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(13

10

36)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
เครือขาย 2
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3
การบริหารสารสนเทศ 2
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร3
3
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 59
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

0
0
8

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

เครือขาย 1
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3
การบริหารสารสนเทศ 1
3
มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3
แคลคูลัส 1
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 59
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2

(3
(3
(14

(3
(2
(2
(2
(3
(2

0
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(13

10

36)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3

(2

2

6)

3
3
3
3
1
3

(3
(2
(3
(2
(1
(2

0
2
0
2
0
2

6)
6)
6)
6)
2)
6)
16

มคอ.2
หรือ
หรือ
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

19

(16

6

38)

ชั่วโมง /สัปดาห = 60
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

INT 306
INT 307

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3
(3
0 6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
3
(3
0 6)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
(1
0 2)
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
(3
0 6)
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3
(3
0 6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1
3
(3
0 6)
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2
3
(3
0 6)
รวม
19
(19
0 38)
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
หมายเหตุ *นักศึกษาทีล่ งทะเบียนวิชา INT 398 และ INT 399 ในภาคฤดูรอนใหนับแทน INT xxx โดย
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา INT 398 ไมตองลงเรียน INT xxx 1 วิชา และนักศึกษาที่ลง
เรียนวิชา INT 399 ไมตองลงเรียน INT xxx ทั้ง 2 วิชา
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

INT 399* สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
(0
35 0)
หรือ
INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
3
(0
35 0)
รวม
3 หรือ 6 (0
35 0)
หมายเหตุ *วิชา INT 398 และ INT 399 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่
ตองการฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หากลงวิชาเลือกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดตองลงเรียน INT 398 กับ INT 399 ก็ได
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 450
INT 451

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
รวม
7
ชั่วโมง /สัปดาห = 40
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
SSC 360 สังคมศาสตรและบูรณาการ
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(0
(1
(1

12
0
12

24)
2)
26)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3
3

(2
(3
(3

2
0
0

6)
6)
6)
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มคอ.2
INT xxx
XXX xxx

วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3
วิชาเลือกเสรี2
3
รวม
15
ชั่วโมง /สัปดาห = 46

(3
(3
(14

0
0
2

6)
6)
30)

3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นายสุเมธ อังคะศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
XXXXXXXXXXXXX
นายกิตติพงศ วะระทรัพย
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
12 12
12
12

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
นายชลเมธ อาปณิกานนท
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ
XXXXXXXXXXXXX
นายบัณฑิต วรรณธนาภา
XXXXXXXXXXXXX
นายพรชัย มงคลนาม
XXXXXXXXXXXXX
นายอุดม ศิลปอาชา
XXXXXXXXXXXXX
นายวชิรศักดิ์ วานิชชา

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

Ph.D.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการสารสนเทศ

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
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ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
6
9
9
9

ผศ.

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9
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มคอ.2
XXXXXXXXXXXXX

3.2.3. อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาเอกเลือกแต
ในทางปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไม
สามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลั ก สู ต รกํ า หนด อย า งเคร ง ครั ด หรื อ เป น โครงงานที่ มุ ง เน น การสร า งผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทํา
โครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให คํ า ปรึ ก ษา ให ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง และในกิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศ ก อ นที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนาํ และการเปนสมาชิกกลุมทีด่ ี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกียวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร เปน
วิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย
และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.2. ความรู
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรู เ กี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิ ชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล อ มจริง โดยทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบ
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิ ริง
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส วนใหญตองเกี่ยวของกั บคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติตาง ๆนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํากิจกรรรม
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รวมกัน

2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น ขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรว มงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
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เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ

2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ
2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็
ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ ประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
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(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้งั สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 102 การเขียนโปร-แกรมคอมพิวเตอร 1
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร
สําเร็จรูปในสํานักงาน
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 105 การเขียนโปร-แกรมคอมพิวเตอร 2

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

4

• • • • • o • o o o • • o o o o • • o o • o • • • • o o o
• o o o o • • • o o • • • o o o • o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o • • • o • o o o • o o • o o o o o • • o o o
o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o
o o o o o o o • • o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o
o o o o o o o • • • o • o o o • o o • o o o o o • • o o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ

o o o o o • o • •

3. ทักษะทาง
ปญญา

•

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

4

• • o • o o • o o o o o o o • • o o o

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 1
INT 201 เครือขาย 1

o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o o • o • • o o o

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1

o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • • o • • • • o • •

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1

o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • • o • • • • o • •

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

o o • • o • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •

INT 205 เครือขาย 2

o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o o • o • • o o o

INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2

o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • • o • • • • o • •

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2

o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • • o • • • • o • •

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • •

o o o o o o o • • o • • • o o o o o o o o o o o • • o o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

4

o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •
o o o o o • o • • • • • o • o • o • • o o o o o • • o o o

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ o o o o o • o • •
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
o o o o o • o • •
คอมพิวเตอร
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
o o o o o o • • o
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
• • • • • • •

o o o o • • • • o • o o • o o • • • • •
• • • o • • • • • • o o o o o • • o o •
o • • o o • o o o o • o • o o • o o • o
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
• • • • • • • • • • o o • o • • • • o • • • • • • o o • •
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
o o o o o o • • o o • • • o • o o o o • o • o o • o o • o
INT 398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INT 399 สหกิจศึกษา

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

29

มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

• o o o o o • • • • • • • o o • • • • o o • • o • • •

4
•

o o o o o o o • • o o o o o o • • o o • o • • • • o o • •
o o o o o o o • o o • • • o • o o o o • o • o o • o o • o
o o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ให กําหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์การเรี ยนรู ของนักศึ กษาเป นส วนหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิน จากบั ณ ฑิต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง ข องความพรอ มและความรู จ ากสาขาวิช าที่ เ รีย น
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
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(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย,
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรบั ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2. มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5. มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี้
3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนัน้
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
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2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เ ป น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลั กสู ต ร จะมี คณะกรรมการประจําหลั กสูต ร อันประกอบดวยรองคณบดี ฝ ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย
โดยอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝ รู มี แ นวทางการเรี ย นที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1.จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3ป
3. จั ด แนวทางการเรี ย นในวิ ช าเรี ย นให มี ทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี แ นว
ทางการเรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจํ า วิ ช าให
นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาความรู ที่ ทั น สมั ย ด ว ย
ตนเอง
4. จั ด ให มี ผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู และหรื อ
ผู ช ว ยสอน เพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริ ญ ญาโทหรื อ หรื อ เป นผู มี ประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง

-ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ อ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยหน ว ยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความทั น สมั ย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึ ก ษาค น คว า ความรู ใ หม ไ ด ด ว ย
ตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรี ย นรู และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
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วิ ช าการ และหรื อ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งใน
และตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา

เรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู
โดยนักศึกษา
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
-ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดาน
การบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อ
การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอด
ภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และ
ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมี
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัด ให มีห อ งเรี ย น หอ งปฏิบั ติ ก าร 1. จั ด ให มี ห อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ค วาม
ระบบเครื อ ข า ย แม ข า ย อุ ป กรณ พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การทดลอง ทรั พ ยากร สื่ อ และ การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสราง
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม สื่อสําหรับการทบทวนการเรียน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง การศึ ก ษาใน 2.จั ด เตรี ย มห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ มี
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ เครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย และเป น เครื่ อ งมื อ
การเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง อย า ง วิช าชี พในระดั บสากล เพื่ อใหนั กศึ กษา
สามารถฝกปฏิบัติ สร างความพรอ มใน
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.จั ด ให มี เ ครื อ ข า ยและห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดลองเป ด ที่ มี ทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
และพื้ น ที่ ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา
ทดลอง หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
ดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ
4. จั ด ให มี ห อ งสมุ ด ให บ ริ ก ารทั้ ง หนั ง สื อ
ตํ า รา และสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู ทั้ ง
ห อ งสมุ ด ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน
5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบแม
ขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพื่อให
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการ
บริหารระบบ

- ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น

เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา
- จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ย นในวิ ช า
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ด ว ย
อุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลั กสู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารือ แนวทางที่ จ ะทํ าให บ รรลุ เ ป า หมายตามหลั กสู ต ร และไดบั ณฑิ ต เป น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ค วามรู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ) Office Hours (เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํ า หรั บ ความต อ งการกํ า ลั ง คนสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น คาดว า มี ค วามต อ งการกํ า ลั ง คนด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(3) อาจารยประจําหลักสูตรมีสว นรวมในการวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวิชาจัดการเรียนการสอน ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอนหนา
(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กาํ หนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร
(9) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
(10) อาจารยประจําหลักสูตรไดรบั การพัฒนาไมนอยกวา15
ชั่วโมง/ป
(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนการสอนและอื่นๆ ไมนอยกวา 50%
ตอป

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ปที่ 3 ปที่ 4

ปที่ 5

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ ง
อยูในชั้นปที่ 2
(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน

X

X

ปที่ 3 ปที่ 4
X

X

ปที่ 5
X

X

X

X

X

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป )
(16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
(17) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด

X

X

X
X

หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตน
ไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่
ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตองออกปฏิบัติงาน
ในรายวิชา สหกิจศึกษา เปนเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา ตลอดจนติดตาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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ประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะ
มีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ5ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 12 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 4 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุง
ยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทํา
ทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
เอกสารแนบ
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรวี าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) คําอธิบายรายวิชา
(3) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ภาคผนวก
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข. คําอธิบายรายวิชา
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1 (1-0-2)
University Study
แนวทางการเรียนรูและศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลผานสื่อ
อินเทอรเน็ต ทัศนคติ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน การสื่อสารและการใชบริการตาง ๆ เพื่อ
การศึกษา
This course introduces students to university studies. Students are advised on how
to learn effectively at the higher education level, how to use library facilities, how to search
on the Internet and online databases, how to adjust their study habits and attitudes, how
to work together and how to use various education services.
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamental
แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความสํ า คั ญ ของข อ มู ล และสารสนเทศ การบริ ห ารความซั บ ซ อ น
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหาร
สารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร การเป น นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแขนงวิ ช าการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง พั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ
Introduce pervasive themes in IT including IT system model, data and information,
management of complexity, redesigning processes and application of IT in business,
project management, information management, information assurance and security,
information and communication technologies, IT professionalism, IT and related
disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet and World Wide
Web, social impact, application domains.
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computer Programming I
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสราง
ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย
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มคอ.2
การส ง ผ า นค า ภายในโปรแกรม การบั น ทึ ก และอ า นข อ มู ล จากแฟ ม ข อ มู ล โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและ
แกไขโปรแกรม
This course studies general concepts for computer programming such as
statement, variable, constant, operator, expression, function; data types: scalar, structured
data type, array; pointer; program structure: sequence, selection, repetition, subroutine
call; program module: user defined procedure/function, parameter passing; file operations:
sequential file operation, random access file operation. The laboratory component covers
development of small programs using a popular programming language, such as Java or
C, testing, debugging, and development tools.
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1 (0-2-4)
Office Package Workshop
วิชานี้มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํ า นั ก งาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํ า โปรแกรมตารางคํ า นวณ โปรแกรมการจั ด การ
ฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการสื่อสารในองคกร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
นาสนใจ รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
This course focuses on developing students’ skills in using a suite of office related
applications, such as word processing, spreadsheet, presentation, database management
system, organizational communication software, and other software of interests. Students
will also learn to choose the appropriate software for the tasks to be performed.
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุ ป นั ย และการเรี ย กซ้ํ า ความสั ม พั น ธ แ ละไดกราฟ การจั ด ทํ า ความสั ม พั น ธ แ บบอั น ดั บ และ
โครงสรางแบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบู
ลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ตนไมและภาษา: ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา
การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เครื่อง สถานะจํากัดและ
ภาษา
Mathematical Logic, Axiomatic of Sets, Boolean Algebras, Algorithm and Pseudocodes, Induction and Recursion, Relations and Digraphs, Paths, Computer Representation
of Relations and Digraphs, Manipulation of Relations, Transitive Closure and Warshall’s
Algorithm, Pigeonhole Principle, Order Relations and Structures, Partially Ordered Sets,
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Lattices, Finite Boolean Algebra, Expression Boolean Functions as Boolean Polynomials,
Trees and Languages, Labeled Trees, Representations of Special Grammar and
Languages, Tree Searching, Undirected Trees, Binary Operation, Semigroups, Finite –
State Machines and Languages, Turing Machines.
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3 (2-2-6)
Computer Programming II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 102 Computer Programming I
ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต เชน คลาส ออบเจ็กต
แอตทริบิวส เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม
บนสภาพแวดลอมแบบตาง ๆ เชน การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส การเขียนโปรแกรมบน
ระบบเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนอุปกรณชนิดพกพา เปนตน การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชงาน ไลบรารีฟงกชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาตาง ๆ
จัดเตรียมไวให โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เชน Java,
C++, Eiffel, ADA เปนตน การฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การใชสวนติดตอ
ประสานโปรแกรมประยุกต (API) และเครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
Studies Object Oriented (OO) Programming paradigm: class, object, method,
attribute, polymorphism, inheritance, etc. using an OO programming language like Java,
C++, Eiffel, or ADA. Programming under specific environment: windows, web-based, PDA,
mobile. Predefined components: system library, predefined library, API, system call.
Programming tools: Integrated development environment. The laboratory component
covers small object-oriented programs development using a popular programming
language such as Java or C++, API programming, integrated development environment
tools.
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-6)
Web Technology
เทคโนโลยีเ วิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสรางและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร
กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม
และความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวย
โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม
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Principles of World Wide Web technology including hypertext protocol, markup and
display language, website structure, navigation system, digital media, web application
environment, web application development: client-side and server-side programming, ntiers application architectures, user centered development process, usability and
accessibilities, information engineering, development tools, web services technology, social
and security issues. The laboratory component covers web design and implementation
using professional development tools with appropriate selected content type and format
and usability issue concerned.
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computing Platform Technology I
แนะนํ า เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
หนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ
หลักการและการฝกหัดด านการบริ หารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใ ช บริการการพิมพ การ
จัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา
This is an introductory course to computer architecture and operating systems. The
topics that are explored in this course include hardware components and functions: such
as the processor, bus, memory, and storage subsystems. The components and functions
of operating systems are also covered using popular OS's as case studies. The laboratory
component for this course covers system administration concepts such as user
accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting.
INT 201 เครือขาย 1
3 (2-2-6)
Network I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล
และ อินเทอรเน็ต จากนั้นจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN
เชน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชานี้มีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล
การจัดแอดเดรสไอพี การทําสับเน็ต และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และแบบพลวัต
This course provides an overview of computer network technologies. The course
begins with an overview of networking standards, the OSI model and the Internet model
and proceeds on to cover the basic model of network components and concepts.
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Emphasis is made on LAN technologies including the physical layer, switching, and basic
routing. The laboratory component for this course covers LAN switching and basic routing
technologies such as bridging, spanning tree protocol, IP addressing, subnet and static
and dynamic routing.
INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3 (2-2-6)
Software Development Process I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเนื้อหา ประกอบดวย องคประกอบ
ของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ การศึกษาความเปนไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอี ย ด ซอฟต แ วร ได แ ก ก ารนํ า เข า การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การ
ใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความตองการระบบและ นําเสนอผลการ
วิเคราะหและออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสราง
ต น แบบ โดยใช วิ ธี ก ารที่ เ ป น ที่ นิ ย มในป จ จุ บั น และใช เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในกระบวนการ พั ฒ นา
ซอฟตแวรที่เหมาะสม
This is an introductory course to software development process and techniques.
The topics includes systems components, software development methodology,
requirement analysis, feasibility study, system design, detail design includes input, output,
process, data, data storage and database design, prototyping, analysis and design model,
requirement specifications document, analysis and design presentation. The laboratory
component covers analysis, design and implement a prototype of a small project using
popular methodology and professional development tools.
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Management I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห
รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล ยกตัวอยางทั้ง
ภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล การสืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัด
ระเบียบขอมูล เชน แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบสัมพันธฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอร
มอลฟอรม การจัดทําแบบจําลองขอมูล การรีเอนจิเนียรฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล
การบูรณาการขอมูล ระบบคลังขอมูล และการใชเครื่องมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ
การใชระบบบริหารฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคน การสราง
โปรแกรมที่ทํางานรวมกับฐานขอมูล
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Information management concepts and fundamentals, properties of data, database
system, data analysis/collection/retention, information backup and recovery, database
query language such as SQL and XML, query and reports, data organization architecture
such as hierarchical / network / relational model, object database, normal form, data
modeling, reengineering of databases, standardized modeling, CASE tools, Data
integration, data warehouse. The laboratory component cover uses of database
management system, query by query language, database application development using
some CASE tool.
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Information Systems
เป น วิ ช าแนะนํ า การใช ป ระโยชน จ ากระบบสารสนเทศในงานด า นต า ง ๆ ของธุ ร กิ จ
ครอบคลุมเนื้อหาการใชประโยชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรั พยากร และกิ จการของ
วิ ส าหกิ จ เช น บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี การผลิ ต และสิ น ค า คงคลั ง
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส งานขาย การบริ ก าร การบริ ห ารเครื อ ข า ยผู ผ ลิ ต และการบริ ห าร
ความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบสารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อ
สื่อสารทั้งในองคกร นอกองคกรและระหวางองคกรดวยระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
This course is an introduction to information system for business. It covers topics
in enterprise resource management such as human resource, financial, accounting,
production and inventory management, e-commerce, sales, service, supply-chain
management and customer relationship management, information system for operation
and management, decision support, internet, intranet and extranet for business
communication.
INT 205 เครือขาย 2
3 (2-2-6)
Network II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เปน รายวิ ช าเครื อข า ยที่ต อเนื่ อ งเป นวิ ช าที่ส องโดยศึ ก ษาในหั ว ข อ อุป กรณ สวิ ท ซ ข อง
เครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย
และบริการบนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ
เทคนิคของการบริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบ
เครื อ ข า ย เช น การแปลงแอดเดรส การกํ า หนดแอดเดรส การจํ า แนกโดเมน ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
This is a second course in computer network and covers additional topics in WAN
switching and advanced routing protocols. This course also covers network management
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concepts, WLAN, and network services e.g., mail, multimedia, and authentication. The
laboratory component for this course covers topics such as WAN switching technologies,
exterior routing protocols, and network services such as address translation, address
assignment, domain name resolution and e-mail services.
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3 (2-2-6)
Software Development Process II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของ
การพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพื่อบริหารโครงการ การประเมินราคา
เครื่องมือบริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟตแวร
This is a second course in software development process and covers topics in
software implementation, testing, installation and deployment, maintenances, management
issues such as software project management, risk analysis and management, change and
configuration management, version control, cost estimation and software quality
assurance. The practical component covers topics such as testing, software project
management, cost estimation, configuration management and versioning control, software
development document writing.
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
3 (2-2-6)
Information Management II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
เปนวิชาที่สองของการจัดการขอมูล กลาวถึงการจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการ
บริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ กัน การกําหนดความปลอดภัยของขอมูล การสํารองและกู
คืนขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระขายและแบบลูกขายแมขาย โครงสรางแบบ N-tiers การ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม ฐานขอมูลแผนที่
ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร การจัดการองคความรู ระบบคลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล ระบบ
หองสมุดดิจิทัล เปนตน การฝกปฏิบัติ การฝกเปนผูบริหารระบบฐานขอมูลบนแมขายฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมประยุกตเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
This is second course of information management and covers topics in database
management, data administration, concurrency database, security, backup and recovery,
distributed database, client-server databases, n-tier architectures and database
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connectivity, special purposes database such as multimedia database, geometry database,
scientific database, knowledge management, data warehouse, data mining and digital
library. The practical component of this course covers topics database server
administration and database application software development.
INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-6)
Information Technology Infrastructure Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้จะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสรางพื้นฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด
ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากนี้วิชานี้ยังกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและ
ผลกระทบตอองคกร
This course is aims to present an integrated view of IT hardware and services
infrastructure management. Students will learn about the IT procurement process through
a case study where they will have to gather requirements, write a project proposal,
requirement specifications and present their findings. Operational issues such as project
management, testing, maintenance and other organizational issues are also covered.
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Services Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้กลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือก
ผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยี
และเทคนิคเพื่อการใหบริการ การบริหารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการ
ใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ โดยผานตัวอยางกรณีศึกษาของหนวยงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This course covers the management of IT services in an enterprise:
acquisition/sourcing, users, organization behavior and organization management, service
level agreement, techniques and technology for IT services, cost estimation, critical
success factors and case studies of IT services organization.
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INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-6)
Web Programming
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
INT106 เทคโนโลยีเว็บ
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ
แบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อ
ควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขาย
และในระบบเครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความปลอดภัยของ
ระบบงาน การฝกปฏิบัติ การสรางโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูก
ขาย
Web application development processes, user interface design for effective
interaction and processing, client-side language, programming concepts, DOM, HTTP
request and response, stateless and stateful concept, server-side language and
programming, server services/resources and API, tools and IDE for web application
development, database integration application, security issues for web application.
Laboratory for this course is to develop a web program using both client-side and serverside web programming.
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
การประยุ ก ต ง านทางสถิ ติ สํ า หรั บ งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด า นธุ ร กิ จ และ
วิทยาศาสตร ความนาจะเปน การกระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน
การประมาณคาของการถดถอย
Applications of statistic in information technology, business and science.
Probability, Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis Testing,
Elements of Regression.
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Human Computer Interaction
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัย
ดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอม
ของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การ
พัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบ
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ที่ มี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ การใช ง านของมนุ ษ ย ส ว นสนั บ สนุ น ผู บ กพร อ งในการรั บ รู การฝ ก ปฏิ บั ติ
ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
Introduction to the basic concepts of human-computer interaction, including human
factors, performance analysis, cognitive processing, usability studies, environment, HCI
aspects of application domains, Human centered evaluation, developing effective
interfaces, usability standards, emerging technologies, Human centered software,
providing access for those with sensory disabilities. The laboratory component covers
effective user interface design for devices and software.
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
E-Business
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิชานี้กลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อ ประโยชน ใ ช ง านทั้ ง ภายในองค ก รเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยใช ร ะบบ
อิ น ทราเน็ ต และภายนอกองค ก รในการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า และผู จํ า หน า ยสิ น ค า โดยใช ร ะบบ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองใชความรูพื้นฐานทางโครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรู ระบบ
อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด
This course discusses how to input data into an electronic information system in
order to use it both inside the organization, by using an Intranet to communicate with
involved personnel, and outside the organization by using the Internet to communicate
with customers and vendors. This course will examine case studies of businesses that
have successfully created an electronic business system by using fundamental knowledge
of the business structure, building a knowledge base, creating an Internet system and
making marketing plans.
INT 307 มิตทิ างสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Social context such as social informatics, social impact of IT on society, online
communities & social implications, diversity issues, accessibility, globalization issues,
economic issues, digital divide. Legal issues such as compliance, computer crime, system
user policies, privacy and liberty, Thai and international IT related law. Professional and
ethical issues such as ethics, codes of professional conduct.
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading list
on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading list
on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.
INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Assurance and Security I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
ศึกษาดานความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภท
ของภัยรุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ
การพิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝก
ปฏิบัติ การจัดการดานความมั่นคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวร
ตอตานไวรัส โครงสรางพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ เปนตน
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This course covers network and information security issues, including basic
security principles, types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies,
authentication systems, security services, and threat analysis. Students also have practical
exercises to manage security such as using intrusion prevention system, LDAP server,
anti-virus software and public key infrastructure.
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information Technology Professional Communication
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
แนะนํ า การพู ด และเขี ย นเชิ ง เทคนิ ค และการสื่ อ สารทางวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การนํ า เสนอ
โครงการ รายงาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยางเปนทางการ
Introduces techniques for writing, presentation, professional communication of
technical content. Presentation for IT project proposal, software requirement specification
report and system requirement specification report.
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-12-24)
Information Technology Project
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอ
โครงงาน การศึกษาความเปนไปได ทรัพยสินทางปญญา การทํางานเปนทีม งบประมาณ และ การ
จัดการตารางเวลาทํางาน รวมทั้งรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ
Information technology project for senior students; practice to write IT proposal
which include of feasibility study report, estimate budget, project scheduling, IT system
analysis and design report (input, process, output design), installation plans, testing and
debugging.
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading list
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on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.
INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3 (2-2-6)
Application Development for Mobile Devices
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
เรี ย นรู ภ าพสถาป ต ยกรรมฮาร ด แวร คุ ณ ลั ก ษณะและข อ จํ า กั ด ของอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่
เครื่ อ งมื อ และภาษาที่ ใ ช สํ า หรั บ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต หลั ก การของโปรแกรมบนอุ ป กรณ
เคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล
การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อ
ทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความมั่นคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรม
ประยุกตขนาดเล็กเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไข
โปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสาร
Topics include: hardware architecture, characteristics and limitations of mobile
devices, tools and languages for application development, principles of software
development for mobile devices, system interfaces for application development, how to
use memory and data store, user interface, communication with external systems,
interfacing with computer systems, using simulation to test and fix defects, and security
issues. Hands-on practice: students will produce a small application for mobile devices
using development tools and languages, using simulators for development and testing,
interfacing with computer systems and network communication.
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
3 (2-2-6)
Java Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
แนะนําภาษาจาวา ไวยากรณเชิงอ็อบเจกตของภาษาจาวา การสรางสวนยกเวน การรับ
และสงออกขอมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใชอินเทอรเฟซ การหอหุมคลาส
แนะนําคลาสประเภทตาง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสรางแพกเกจ สวนติดตอผูใช การ
รองรับเหตุการณ โปรแกรมประยุกตแอพเพล็ต เอพีไอดานเครือขาย
Introduction to Java, Java’s basic OO syntax, exception, I/O in Java, class and
method syntax, rule of Java class inheritance, using interface in Java, wrapper classes,
introduction to applets, the java.awt and javax.swing packages, user interfaces, event
handling, applets as applications, networking API.
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INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
Information Assurance and Security II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
ศึ กษาถึ ง ประวั ติ นิย าม เหตุ ผ ลความจํ า เปน รู ป แบบการประกัน สารสนเทศ หลั ก การ
ออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความ
ความมั่นคง การใหบริการความมั่นคงของสารสนเทศ รูปแบบการวิเคราะหการประกันสารสนเทศ
การกําหนดนโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
This course covers the history, definitions, and necessity of security in IT systems
including: information assurance techniques, system design principles, information system
cycle and security issues, security system installation, information security services,
information security analysis, setting policies system recovery, and related laws.
INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Computer Graphic Design
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติ
ดานตาง ๆของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิค
การลดขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุต
เอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวร
เพื่อสรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 2 มิติ
Principles of two dimensional graphics design, color system, graphics file
attributes, type and file format, optimization, image caption, computer graphics design
tools and techniques. Hands-on practice: student will produce 2 dimension graphics using
software and hardware tools.
INT 464 การสรางสื่อดิจิทลั
3 (2-2-6)
Digital media production
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิ
จิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง
ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการ
นําเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสราง
สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน
Type of digital media, media formats, media capture, authoring and production,
compression, streaming media, tools and techniques for media production and multimedia
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authoring, deploy and serve media contents within web application and any type of
computer application.
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Object Oriented Methodology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนซึ่งสามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากนี้ยังแสดงปญหาที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการ
แกปญหาเหลานี้
Design, build, test, document, and maintain object-oriented (OO) systems. It
presents a set of design frameworks, patterns, and rules, along with a set of explicit
evaluation criteria that can be used to judge the quality of a reusable OO system. It also
presents the problems that arise in large system development, and discusses technical
tools to solve these problems
INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
3 (2-2-6)
Java Server Side Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
แนะนําการโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร
ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
จาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ
การออกแบบเพจดวยเครื่องมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงราง
ซอฟตแวร เพื่อบริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกกี้ เซสชัน การจัดการขอมูล
ของโปรแกรมประยุกต การเรียบเรียงตัวบงชี้ตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน สถาปตยกรรม
โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร
Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview, Servlet
overview, using WebSphere Studio Application Developer, supporting perspectives for
developing J2EE applications, Servlet API, JavaServer Pages overview, JavaServer Pages
specifications and syntax, Page Designer in application developer, JSP testing and
debugging, working with SCM repository, web archive development descriptor, state
storage issues, cookie API, http session, management of application data, URL rewriting,
session management, introduction to Java beans, the model/view/controller architecture
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INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3 (2-2-6)
Web Services Technology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
นิย ามภาษาและข อมู ล ไดเร็ กทอรี บ ริก ารรายชื่อเว็บ เซอร วิส สภาพแวดล อม ระบบบริก ารแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนด
มาตรฐานและแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย
Web services principles, web services standard includes protocol and languages,
document type definition and schema definition, middle-ware, web services environment,
web services directory, standard and standard body, security issues, service-oriented
architecture, more information and learning resources for further study. Laboratory: Write,
debug, and test a web service application. Deploy the web service to middle-ware and
invoke the web service from an application across the network.
INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Project Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินโครงการ
การควบคุมโครงการ การบรรลุเปาหมายของโครงการ และการปดโครงการ
Project strategy, becoming an IT project manager, project concepts, project
analysis, planning for success, executing the project, controlling the project, implementing
the project, and closing the project
INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึ ก ษากระบวนการในการเริ่ ม ต น เป น ผู ป ระกอบการการประสบความสํ า เร็ จ ของ
ผูประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการ
ลงทุนสําหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น
The course focuses on the following: an understanding of the entrepreneurial
process - how it is driven; the entrepreneur – the types of attributes that successful
entrepreneurial people tend to have; opportunity recognition and evaluation - how we can
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recognize exceptional business opportunities; resources for exploiting opportunities - how
we obtain these; and strategies for establishing and developing entrepreneurial business
ventures. The course content applies generally to newly formed ventures, existing small to
medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures within larger
organizations.
INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1
คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการ
กําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใช
คําสั่งควบคุม โดยใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน
Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions,
displaying data from multiple tables, aggregating data using group functions, subquery,
multiple-column subquery, manipulating data, creating and managing tables, including
constraints, creating views, other database objects controlling user access, declaring
variables, writing executable statements, interacting with server, writing control structures.
INT 471 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
3 (2-2-6)
Web Database Application Development Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ1
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กตใ นลั ก ษณะฟอร ม ที่ส ามารถใช งานฐานขอมู ล เครื่องมื อ
สภาพแวดล อ มเพื่ อ สร า ง ทดสอบและนํ า ไปใช ง าน เรี ย นรู ก ารสร า งและปรั บ แต ง ฟอร ม ที่
ประกอบด ว ยบล อ คข อ มู ล เฟรม และตั ว ควบคุ ม ที่ ใ ช ติ ด ต อ ผู ใ ช ห ลากหลายรู ป แบบ การใช
สวนประกอบสําหรับการนําเขาขอมูล และสวนประกอบอื่น การสรางวินโดว การใชทริกเกอร และ
การสรางฟงกชันใหแกรายการ
Forms developer, running a form builder application, working in the form builder
environment, creating a basic form module, working with data blocks and frames, working
with text items, creating LOVs and editors, creating additional input items, creating noninput items, creating windows and content canvases, working with other canvases,
introduction to triggers, producing triggers, debugging triggers, adding functionality to
items.
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INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Architecture and Administration Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล โดยเลื อ กระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล ที่ เ ป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิ ย มใช ป จ จุ บั น เข า ใจโครงสร า งและส ว นประกอบ ติ ด ตั้ ง และตั้ ง ค า ระบบบริ ก าร
ฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทํางาน
การยอนกลับ การตั้งคาและวิเคราะหเพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน
สิทธิการใช บทบาท ความสมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน
Managing an instance, creating a database, database server installation,
architectural components, getting started with the server, creating data dictionary views
and standard packages, maintaining the control file, maintaining redo log files, backup
configuration, managing table spaces and data files, storage structure and relationships,
managing rollback segments, managing tables, managing indexes, technology review,
maintaining data integrity, managing password security and resources, managing users
managing privileges, managing roles.
INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Resource Planning Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชี
ทั่ว ไปเบื้ องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ
การเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน
การจัดพิมพ ลําดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล
Knowledge of enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of
financial accounting, basic implementation of general ledger, introduction to application
system administration, the creating set of books, journals, budgeting, financial statement
reporting, application security management, concurrent programs and reports
management, printer management, profile options and document sequences
management..
INT 474 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
3 (2-2-6)
Supply Chain Management Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการชําระ
ระบบสนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา
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จั ด ซื้ อ การชํ า ระ การคั ด เลื อ กผู จํ า หน า ย รายชื่ อ ผู จํ า หน า ยที่ รั บ รอง การสร า งเอกสารใน
กระบวนการโดยอัตโนมัติ ความปลอดภัยของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินคา
องคประกอบ สินคาและชื่อหนวยสินคา
Knowledge of supply chain management (SCM) concepts, basic implementation of
procure to pay solutions, the process based functionality supported in purchasing and
payables, purchasing process, procurement process, payables process, suppliers,
approved supplier lists and sourcing rules, requisitions, automatic document creation,
document security, routing, approvals, invoices, period close, basic inventory and
purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items.

INT 475 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
3 (2-2-6)
Office Networking Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เทคโนโลยี ส ายสั ญ ญาณ หลั ก การของโครงสร า งข า ยสาย กระดู ก สั น หลั ง เครื อ ข า ย
บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการแสดง เครือขายระยะใกล อี
เธอรเน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ การตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและ
สวิทซ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุน และการเชื่อมโยงรวบรวม
Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts,
backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured cabling design
and presentation, local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, IP
configuration, spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient link, aggregate
link
INT 476 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Networking Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
พื้ น ความรู ก ารเชื่ อ โยงระหว า งเครื อ ข า ย โพรโทคอลไอพี การกํ า หนดทิ ศ ทางของ
อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวชี้
เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง การชี้เสนทาง
ตายตัว การชี้เสนทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือขายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การชี้
เสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือขายระยะไกล
Internetworking background, IP, IP protocol, ARP, internet routing, IOS software
and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP, PAP/CHAP on
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router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN technologies, ISDN, frame
relay, OSPF routing, network management
INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ
3 (0-6-9)
Independent Study
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกหัวขอเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยในคณะ ฯ หัวขอ
ที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะ ฯ
Students must have an approved advanced program of study and approval of a
faculty advisor to register for this course. Independent study is in a student-selected
specialization. Students must present to a field exam committee a “state-of-the-art” review
of the specialization topic area.
INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 3 (3-0-6) หรือ (2-2-6)
Selected Topic in Information Technology I-VIII
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
ศึก ษาในหั ว ข อ ที่ แ ตกต า งจากวิ ช าที่ เ ป ด สอนปกติ เพื่ อให ทั นต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม
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.
LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-6)
Fundamental English I
รายวิ ช านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ยกระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของผู เ รี ย นให
สามารถเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดย
ผานการฝกฝนดานกลวิธีในการเรียน ซึ่งเนนดานทักษะการใชภาษา ดังนั้นรายวิชานี้จึงเพิ่มพูน
ความรูทั้งในดานภาษาและการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ รายวิชานี้ใชรูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกวาง โดยใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลดวย
ตนเอง เพื่อทําโครงงานตาง ๆ จากศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง สํานักหองสมุด และอินเทอรเน็ต
รายวิชานี้ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเขากับการเรียนแบบพึ่งตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูตามความสนใจ และเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
This course aims to raise students’ English language complete to the point where
they are able to benefit from English-medium instruction. Converting all four skills through
basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness of both
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language and learning, and thus enables them to use and understand English with relative
ease and efficiency. The course takes the form of a series of large-scale tasks involving
students in finding their own resources to complete the tasks from Self-Access Learning
Centre, the library and the internet. The course, then, combines classroom learning with
self-access learning to allow students to focus on their own specific needs and to promote
self-directed learning.
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-6)
Fundamental English II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 101 Fundamental English 1
รายวิชานี้สืบเนื่องจากรายวิชา LNG 101 กลาวคือ เปนการสอนกลวิธีในการเรียนเพิ่มเติม
แตจะเนนในเรื่องทักษะทางการคิดของผูเรียน เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอยาง
กวางขวาง ไดแก การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ
ซึ่งผูเรียนจะฝกฝนทักษะทางการคิดเหลานี้ดวย การทํางานที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซึ่งไดแก
สถานการณจําลอง การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโครงงานอินเทอรเน็ต ปญหาในการใช
ภาษาของผู เ รี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จะบ ง บอกความต อ งการอั น แท จ ริ ง ของผู เ รี ย น เนื้ อ หารายวิ ช านี้
ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเนื้อหาประกอบดวยภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับการ
สนั บ สนุ น ให เ รี ย นด ว ยตนเอง โดยใช ข อ มู ล จากศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต และสํานักหอสมุด
This course builds on LNG 101 by providing further strategy training, but also
places a strong emphasis on the cognitive skills of the students. A wide range of cognitive
skills are covered including logical, creative and critical thinking. These cognitive skills are
dealt with through a series of English-medium tasks, which include simulations, e-mail
correspondence and internet projects. Students’ language difficulties are dealt with us they
arise thus addressing students’ real needs. Covering all four skills, the content of the
course includes occupational as well as academic English. To enhance autonomous
learning skills, students are encouraged to learn independently using the Self-Access
Learning Centre as well as e-mail, internet and library resources.
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (2-2-6)
Fundamental English III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 102 Fundamental English 2
เป า หมายหลั ก ของรายวิ ช านี้ คื อ การเตรี ย มผู เ รี ย นให ส ามารถเข า ร ว ม และเรี ย นรู ใ น
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอน ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิด และทักษะดาน
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ภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได โดยผาน
การฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เกี่ยวกับขบวนการเรียนรู (Metacognitive) รวมทั้งชวยให
ผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ที่ ตั้ ง ไว และปฏิ บั ติ ต ามแผนการเรี ย นนั้ น โดยผ า นการเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง รายวิ ช านี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความมั่นใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ดวยตนเอง รายวิชานี้ใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน รวมถึงการจําลอง
สถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ติดตอ
ระหวางประเทศ และการทําโครงงานปากเปลาแบบปฏิสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ต
While also covering language and thinking skills, the main focus of this course is to
prepare students to be able to fully participate and learn in an English-medium
environment. In addition, the course enhances students’ ability to take control over their
future language development through metavognitive strategy training, including the abilities
to set learning goals, to make realistic and practicable plans to reach the goals, and to
implement the plans through self-access and other forms of independent learning. To help
students benefit most from and English-language environmental, the course aims to
change their attitudes towards language and learning by building their confidence,
enhancing risk-taking attitudes and motivating them to develop further by themselves. The
course takes the form of a series of large-scale tasks, including simulations, self-access
based tasks, and international e-mail and internet based interactive oral project.
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 103 Fundamental English 3
รายวิชานี้เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน
เพื่อจําลองขั้นตอนการเตรียมงาน และการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจากหนังสืออางอิง เพื่อ
เขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา รายวิชานี้มุงใชเนื้อหาที่เปนจริง
โดยร ว มกั บ อาจารย ผู ส อนจากต า งคณะซึ่ ง จะให ค วามช ว ยเหลื อ ในด า นเนื้ อ หาที่ ล งลึ ก
นอกเหนื อ จากการสอนภาษาและการฝ ก อบรมผู เ รี ย น ดั ง นั้ น รายวิ ช านี้ จึ ง เป น การจํ า ลอง
สถานการณที่มุงเนนดานเนื้อหาที่เปนจริง โดยใชภาษาอังกฤษ การที่ผูสอนใหคําแนะนํา และ
ช ว ยเหลื อ ด า นภาษา ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นในสภาพแวดล อ มทางวิ ช าการที่ มี ก ารใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course takes the form of a large-scale project, and thus simulates the stages
undertaken in preparing and presenting research, from finding references to writing a final
draft and giving an oral presentation. The course uses authentic content prepared in
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มคอ.2
cooperation with staff from other faculties and in-depth content support is provided in
addition to language teaching and learner training. The course therefore acts as a
simulation of a content course from another faculty, but by providing language support and
guidance, prepares students for learning in and English-medium academic environment.
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 104 Content-Based Language Learning I
วิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยเพิ่มทักษะ
ทางภาษาเขาไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา
LNG 201 นี้ จะเรียนรู วิธีแกไขปญหาที่อาจจะประสบในการเรียน ดังนั้นวิชานี้จึงมุงเนนการ
แกปญหาของนักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอน
วิชานี้อาจารยสอนภาษาอังกฤษ จะตองรวมมือกับอาจารยประจําวิชาอยางใกลชิด เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เพื่อเปนการเตรียมนักศึกษา
ใหพรอมที่จะเรียนวิชาตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตอไป
This course addresses the 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. Through close cooperation with the contentarea teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through
teacher-guided self-instruction thus fully preparing students for learning further content
courses in an English-medium
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
Oral Communication I
รายวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการฝกปฏิบัติพูดใน สถานการณตาง ๆ ดวยตัว
นักศึกษาเอง เชน การสนทนาในสังคม การให คําแนะนําหรือการบอกทิศทางงาย ๆ การสนทนา
ในฐานะผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณ การแนะนําเขาสูการสัมมนา การพูดในหัวขอสัมมนาตาง
ๆ ที่นาสนใจ รวมทั้งการฝกพูดแสดงความคิดเห็นระหวางการสัมมนา
This will consist of practices in speaking situations likely to be experienced by the
student: a social conversation of up to six exchanges: the giving of simple instructions: or
directions: a one-minute interview; an introduction to participation in seminars through a
two-minute lecture on a subject of his own choice.
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มคอ.2
FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
Food and Health
บทบาทของอาหารต อสุขภาพ เมตาบอลิ ซึมของอาหาร อาหารสําหรั บ วั ยต าง ๆ การ
จัดการและการปองกันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ พาภัยจากอาหาร อาหารตานโรค อาหารบําบัด
โรค ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมที่ชวยในดานสุขภาพ
The role of food in human health, food metabolism, food requirement through the
life cycle, management and protection of nutritional deficiencies, food allergen and
intolerance, medicinal food, therapeutic food, food supplement/health food, healthsupporting activity.
MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
Microbiology for Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลินทรีย
การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยูรอด นิเวศวิทยาของ
จุ ลิ น ทรีย บทบาทของจุ ลิน ทรี ยท างดา นอาหาร เทคโนโลยีชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรม การเกษตร
สิ่งแวดลอม และ การแพทย กรณีศึกษา
Basic knowledge of microorganisms in an environment and daily life, description of
microorganisms, microbial growth and metabolisms, factors affecting growth and survival,
microbial ecology, roles of microorganisms in food, industry, agriculture, environment, and
medicine, case study.
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
เนื้ อ หาเกี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ฐานความรู ท างเคมี และการประยุ ก ต ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง เปนตน
สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอการดําเนินชีวิต
The content involving basic knowledge chemistry and applications to daily life such
as petrochemical products and polymers, textiles, production of metals, food chemistry,
drugs and cosmetics. Toxic chemicals in daily life and protection. Topics related to lifestyle
of human.
MTH 010 คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การสร า งตั ว แบบป ญ หา การแก ป ญ หาตั ว แบบกํ า หนดการเชิ ง เส น โดยวิ ธี ก ราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ
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มคอ.2
ประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุดปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณภาษีและคาเงิน
ป จ จุ บั น ตรรกศาสตร แ ละการให เ หตุ ผ ลประพจน แ ละตั ว เชื่ อ ม ตั ว บ ง ปริ ม าณ นิ เ สธ ความ
สมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบอนุมานและการใหเหตุผลแบบอุปมาน
Problem formulations, graphical solution of linear programming model, decision
making and two-person zero-sum games, shortest path method and application to
maximum return, transportation problems, evaluation of interest, tax and present value,
logics and proof, proposition and connective, quantifier, negative, validity, deductive
reasoning, inductive reasoning.
MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3 (2-2-6)
Software Package for Solving Mathematics Problems
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปร ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดําเนินการตรรก
รูปแบบการแสดงผล ฟงกชันสําหรับคณิตศาสตร การดําเนินการกับแถวลําดับ (เวกเตอร เมตริกซ)
โปรแกรมยอย การหาคําตอบของสมการเชิงเสน กาหาคําตอบของสมการพหุนาม ฟงกชันสําหรับ
สถิติ การสรางรูปสองมิติ การสรางรูปสามมิติ การปรับเสนโคง
Introduction to Software packages, variables, arithmetic operators, logical
operators, display formats, built-in functions for mathematics, operation with arrays
(vectors, matrices), subprograms, solving linear equations, solving polynomial equations,
built-in functions for statistics, function files, two-dimensional plots, three-dimensional plots,
curve fitting.
MTH 111 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus I
ลิมิต ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย
การวาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาว
ของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พื้นที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน
อินทิกรัลไมตรงแบบ การหมุนแกน
Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and transcendental
functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar coordinates. Definite
integrals and indefinite integrals, techniques of integration, numeral integration, application
of integrals, lengths of curves in the plane, volumes of solids of revolution, areas of
surfaces of revolution, improper integrals, rotation or axes.
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มคอ.2
SSC 101 พลศึกษา
1 (0-2-2)
Physical Education
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออก
กําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจน
ฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกา
มารยาทที่ดีในการเลนและชมกีฬา
This course is to study and practice the sports for health, principles of exercise,
care and prevention of athletic injuries, nutrition and sports science including basic skills in
sports with sport rules and strategy from popular sports. The students can choose one of
several sports available, according to their own interest. This course will create good
health, personality and sportsmanship in the learners as well as develop the awareness in
etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.
SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Society and Culture
ศึกษาความสัมพันธระหวางสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ ธรรมชาติของสังคมมนุษย การขัด
เกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิกฤติการณทางสังคม
Studies of the relationships between various disciplines in social sciences; the
nature of mankind; human society and socialization; social and cultural changes and social
crises.
SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวติ
3 (2-2-6)
Man and Ethics for Quality of Life
ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางานในแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเนนสาระที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชในการดําเนินชีวิต โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณา
การความรูทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาในชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจาก
เรียนวิชานี้แลว
This course examines the concepts relating to progress in life and to the
application of important and useful religious, philosophical and psychological content to
life. The methodology of teaching and learning is based on the integration of knowledge
gained from the humanities into practical problem-solving in the students’ lives and into
strengthening students’ positive personal characteristics in the long term.
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มคอ.2
SSC 211 ปรัชญาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปรัชญา ประเด็นปญหาสําคัญ ๆ ที่ไดมีการอภิปราย
โตแยงกันในวงการปรัชญา การวิเคราะหปญหาโดยเสนอทฤษฎีของนักปรัชญา หรือสํานักปรัชญา
ที่สําคัญ ปญหาตาง ๆ ที่ถกเถียงกันมีสวนชวยใหเราเขาใจโลก และความหมายของชีวิตไดอยางไร
To study the meaning and scope of philosophy, the principle issue generally
discussed in the philosophical circle, analysis of problem raised by philosopher or major
philosophical school, how the problems discussed contribute to our understanding of the
world and the meaning of life.
3 (3-0-6)
SSC 212 จริยศาสตรเบื้องตน
Introduction to Ethics
นิยามความหมายขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการ
ทางจริยศาสตร ปรัชญากับจริยศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สําคัญทางจริยศาสตร เชน เพลโต ,
มหาตมะ ,จอหน สจวตมิลล ,วิลเลี่ยม พาเลย ,เอมมานูเอล คานท ,เซนต ออกัสติน ,อริสโตเติล
จริยธ ลคารล มากซ ทฤษฎีการลงโทษและการใหรางวั ,คานทีรรมกับความยุติธรรม สถาบันทาง
จริยธรรม คานิยม สิทธิ และหนาที่ ศาสนากับจริยธรรม อุดมคติทางจริยธรรม
Definitions and evolution of morals, the level of morals, the evolution of ethics,
philosophy and ethics, important ethical philosopher theories; Plato, Arisotto, St. Augustan,
Immune Kanto, William Palely, John Stuartmill, Mahatma Gandhi, Marxain Ethics; rewards
and punishment theory, moral and judgment, institute of ethics, value, right, duty; religion
and morality, moral ideal.
SSC 213 ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Logic
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ของตรรกวิทยาในฐานะที่เปนเครื่องมือของปรัชญา ความคิด
ความจริงตามแบบ ความจริงตามเนื้อหา กฎแหงความคิด ศัพท คํานิยาม กฎของการแบงพวก
ตรรกประโยค ปรั ต ถนุ ม าน ปรั ต ถนุ ม านแบบมี เ งื่ อ นไข ปรั ต ถนุ ม านแบบให เ ลื อ กโวหารที่
สมเหตุสมผล ขอบปรัตถนุมาน การอางเหตุผลแบบยอ การอางเหตุผลแบบซับซอน การกลาวอาง
นิรนัยและอุปนัย เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ความผิดพลาด
To study the meaning and scope of Logic; Logic as an instrument of Philosophy;
Thought Formal Truth and Material Truth, the law of Thought, Terms, Definition. Logical
Division. Proposition, Syllogism Conditional Syllogism and Disjunctive Syllogism, Mood of
Syllogism, Valid Moods of Syllogism, Enthyme. Sorites, Argument, Deduction and
Induction, Analogy, Fallacies.
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SSC214 จริยศาสตรและการใชเหตุผล
3 (3-0-6)
Ethics and Reasoning
ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะหปญหาทางจริยศาสตร ลักษณะ ขอบเขตและเนื้อหาของ
การศึกษาจริยศาสตร หลักและวิธีการใชเหตุผล แนวคิดสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม แนวคิด
สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร แนวคิดแบบอัตวิสัยนิยม ธรรมชาติของมนุษยที่เห็นแกตัว แนวคิด
เรื่องประโยชนนิยม กฎจริยธรรมสัมบูรณ จริยธรรมแบบสัญญาสังคม ปญหาจริยศาสตรใน
สังคมไทย ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ เจอรเจน ฮาเปอรมัส ธรรมชาติของการผิดจริยธรรม
This course covers theories of ethical and moral problem analysis and includes the
characteristics, scope and content of the study of ethics. The course also covers
reasoning, cultural relativism and ethical relativism, subjectivity, self-centeredness and
egoism, utilitarianism, code of ethics, the social contract, ethical problems in Thai society,
moral development theory of Jurgen Habermas and the nature of immorality.
SSC 221 ประวัติศาสตรอารยธรรม
3(3-0-6)
History of Civilization
ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย แบงเปน 5 สมัย ตามลักษณะแนวความคิดที่
เปนหลักสําคัญอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ สมัยกอน
ประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน แตละสมัยศึกษาเฉพาะชวงเวลา
หรือเหตุการณสําคัญของสมัยนั้น ๆ ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งเปนผลสืบ
เนื่องมาจากศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเปนปจจัยใหเกิดลัทธิประเพณี ความคิด และการ
สรางสรรคของมนุษย รวมไปถึงความสามารถในการสื่อความคิดดานศิลปะและวรรณกรรมแขนง
ตาง ๆ ความเขาใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพอันแสดงถึงความเจริญของมนุษยในแตละสมัย ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน
Study the origin and development of human being during five periods, according to
the concept of living and behavior, prehistoric, ancient time, each middle age. Modern and
present time period will focus on the significant event which demonstrate the social,
economic and political phenomenon resulted from value and attitude causing custom,
belief and innovation including the ability to communicate the art work and literature in
many aspects of cache period to the present time.
SSC 231 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การเรียนรู ความจํา
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การคิ ด และภาษา เชาวน ป ญ ญา แรงจู ง ใจ อารมณ ความเครี ย ด และการเผชิ ญ ความเครี ย ด
บุคลิกภาพ พฤติกรรมปกติ และการบําบัดรักษา
The study of human behavior by scientific methods, including the biological
foundations of behavior, sensation and perception, learning, memory, cognition and
language, intelligence, motivation, emotion, personality, abnormal behavior, and health
psychology.
SSC 241 หลักรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principle of Political Science
ศึกษาถึงความเปนมาของขอบเขตและเนื้อหาวิชารัฐศาสตร ลักษณะของรูปแบบของรัฐ
ลักษณะและรูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหาร ซึ่ง
เปนระบบยอยของระบบการเมือง พลังทางการเมือง ลัทธิการเมือง แนวความคิดและอุดมการณ
ทางการเมือง อันมีอิทธิพลตอโครงสรางทางการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
พฤติกรรมการเมือง และปญหาการเมืองระหวางประเทศ
Study scope and content of political science, nature of state, type of governing,
political institution, bureaucratic system, administrative mechanism as political sub-system,
political motivation, political motivation, political doctrine. Study political concept and
ideology which influence government structure and political change including political
behavior and international political problem.
SSC 251ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
การศึกษาความเปนมาของกฎหมาย ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายประเพณี และ
กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร การจัดทํา การบังคับใช และการยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
A study of the development of law, the meaning and importance of traditional and
written law and the establishment, enforcement and annulment of law. This study will
include the general principles of Civil Law and Criminal Law.
SSC 260 ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Social Sciences
วิชานี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษามนุษยกับสังคม โดยศึกษา
พฤติกรรม และความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม
รวมทั้งปญหาที่เกิดจากมนุษยและสังคมที่อยูในความสนใจ และแนวทางแกไข สวนที่สองเปน
การศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองคกรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการคาโลก
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นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม รวมทัง้
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแกไข และสวนที่สาม เปนการศึกษาการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วไป โครงสรางทางการเมืองใน
สังคมไทย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎหมาย และบทบาทของกฎหมายในสังคม รวมทั้ง
ปญหาทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายในปจจุบันและแนวทางแกไข
The course is divided into three components. The first part deals with the study
regarding human and society in which human behavior and human interaction in the
society is being analyzed. Besides, general aspects of human society, definition and
cultural importance, cultural assimilation and social system, including the current social
problems and possible solutions are also studied. The second part concerns with the study
on social and economic system, business enterprises. Thai economy in the world arena.
Thai economic policy, economic development and new development theory as well as
fundamental economic problem and the way to solve problem. The third part studies of
government and law, focusing on governmental system, general government, political
structure in Thai Society, relationship between human and Law, roles of law in the society,
as well as the current problem related to politics, government, or law and the way to solve
such problem.
SSC 261มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
Human and Society
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม โดยเนนใหเห็นวา
ตัวตนของเราเกี่ยวของกับคนอื่นในสังคมอยางไร โดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดแรงผลักดันพฤติกรรมตาง ๆ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการ
จัดระเบียบและโครงสรางของสังคม การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐาน
เบื้องตนของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม และเปนเรื่องราวที่จะตองประสบอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน อันไดแกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหผูเรียน
ไดทราบถึงวัตถุประสงคหรือกลไกที่สําคัญ ๆ ของแตละระบบ อันจะเปนความรูพื้นฐานสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาปญหาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร ซึ่งจะไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตาม
เหตุการณที่เปนปจจุบัน หลังจากที่ผูเรียนไดรับการแนะนําถึงวิธีการหรือแนวทางในการศึกษา
ปญหาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
Study human behavior and human relationship, emphasizes on relationship with
the others. Begin with the human nature, human environments which cause human drive.
Then study social organization, social structures, cultural reaction, and social symbols,
(which are the basic of communication), social systems and events which are met in
everyday life, for examples, education, economics and political. To understand the
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objectives and social mechanism of the social systems, which are the basic knowledge for
criticism present social problems, that will be criticized in the class by the method of social
study.
SSC 262 การพัฒนาการเรียนรู
3 (0-6-6)
Learning Development
วิ ช านี้ มุ ง เน น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ผู ใ ฝ เ รี ย นรู เป น นั ก คิ ด วิ เ คราะห ที่ มี ค วามริ เ ริ่ ม
สรางสรรค รูจักปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักสังเกต คนหาสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขไดดวยตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันออนโยน นุมนวล ทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูมีวิสัยทัศนยาว
ไกล รูรักษความเปนไทย สามารถเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตทองถิ่นและมองเห็นแนวทางการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชานี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับธรรมชาติ เรียนรูระบบนิเวศวิทยา อันจํานํามาซึ่งการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning.
Students will learn to think creatively and critically, to development and improve
themselves through observation and problem-solving, in order to develop themselves to be
independent and responsible individuals. Thinking and acting in a responsible manner,
being cooperative in teamwork, being open-mined, having a sense of mission and vision
are also important focuses of this course.
Students will visit people and place in order to learn and appreciate the Thai arts,
culture, nature and the environment. Students will have opportunities to explore Thai ways
of life in order to understand themselves, their Thai identity, their local wisdom and to
apply this knowledge effectively in their daily lives. By doing so, students will be prepared
to be responsible members of society.
SSC 263 การสรางผูนํา
3 (2-2-6)
Developing Leaders
เปนการศึกษาความเปนผูนํา โดยการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
จะเรียนรูการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูการ
บริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีความสามารถ
ในการสรางแรงจูงใจ สรางความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ เขาใจบทบาทของการเปนผูนํา กลา
ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
The course will focus on studying how to be a leader through theories and
practice. The students will learn to develop their personality to meet the standard of
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effective leaders. Oral presentation, opinion exchanges, management systems,
responsibility and public benefits will be presented through lectures, case studies and
discussions. The course will also enable students to enhance motivation, build up rapport
and create good relationship when doing group work. Students will be taught to
understand roles of leaders. They will have the opportunity to solve problems and make
appropriate decisions.
SSC 271 การบัญชีเบื้องตนเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตนและหลักการทางการบัญชี แบบฟอรม รายงานงบการเงิน
และการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหการทํากําไร วิเคราะหและเปรียบเทียบแหลงที่มาและการ
ใชไปของเงินทุน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการบัญชีตนทุนและบัญชีการเงิน ประเภทของ
งบประมาณและการพยากรณการขาย
Basic accounting concepts and principles, forms of financial statements and
analysis of financial statements. Income measurements, valuation problems, analysis of
sources and use of fund. Comparison between cost accounting and financial accounting.
Types of budgets, illustration of master budget, sale forecasting.
SSC 272 ตนทุนการผลิต
3 (3-0-6)
Production Cost
แนวความคิด และการไหลของตนทุน การแยกประเภทตนทุน พฤติกรรมของตนทุน
สวนประกอบของตนทุน วิธีการบัญชีตนทุน ความสัมพันธของตนทุนการผลิต กับการบันทึกบัญชี
และวงจรการบัญชี ระบบตนทุนงานสั่งทํา หลักของการสะสมตนทุนงานสั่งทํา เอกสารที่ใชในระบบ
ตนทุนงานสั่งทํา บัญชีงานระหวางทํา; ระบบตนทุนชวงการผลิต: ลักษณะของงานตามระบบชวง
การผลิต การสะสมตนทุนของระบบชวงการผลิต หนวยเทียบสําเร็จรูป รายงานจํานวนหนวย การ
คํานวณตนทุนชวงการผลิต โดยวิธถี ัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก การคํานวณตนทุนชวงการผลิตโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน วิธีการบัญชีตนทุนชวงการผลิตกับของเสีย; การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได: ตนทุนรวมและจุดแยกออกวิธีการปนสวนตนทุนผลิตภัณฑรว มเขาผลิตภัณฑ
การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑพลอยได และการบัญชีตนทุนมาตรฐาน: หนวยมาตรฐาน ตนทุน
มาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จํานวนวัตถุมาตรฐาน
Cost’s concept, uses and classification of cost, the nature of cost accounting,
scope of cost accounting cost information. System and cost accumulation; Procedures:
Job order costing, Process costing, By-products and joint products costing, Standard
costing; controlling costs and profits, planning of profits costs and sales, cost and profit
analysis.
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มคอ.2
SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
Economics
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตน หลักการ ปญหาขอเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
กลไกของราคา การศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มา และการจัดสรรของรายไดประชาชาติ ระบบเงินตรา
และการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อแกปญหาการขาดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝด และความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
Basic facts, principles, and problems of economics, determination of pricing
analysis, national income allocation of resources, the monetary and banking systems,
problems of labor economic instability, depression, inflation, economic growth and
principles of economic development.
SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Environment and Development
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
พัฒนา สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
จริยธรรม และโดยการใชกฎหมาย แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ศึกษาถึง
เครื่องมือ มาตรการในการแกปญหาสิ่งแวดลอม การแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายรัฐบาลดานสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ๆ
ในปจจุบัน
This course covers the study of humans and the environment, including the
meaning and significance of the environment, the value of the environment; the
environment and development, including the environmental impact of development; the
current causes and environmental problems, whether local, regional or global level;
environmental conservation approaches using science and technology, ethics, law and
regulations; sustainable approaches for using natural resources, the tools and measures in
solving environmental problems, including the application of local knowledge;
environmental policy; and case studies on environmental issues.
SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
Humans and the Environment
การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงของวิวัฒนาการของมนุษย การ
เพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศน สภาวะแวดลอมและความสมดุลในธรรมชาติ
ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา พืชพรรณธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ
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มคอ.2
วัฒนธรรมกับการใชทรัพยากร มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม
Study the relationship between humans and environment in the case of human
development, an increase the population, environment and natural equilibrium.
Relationship between human and natural resources, such as, soil, water, plants, forest and
mineral. Cultures and uses of natural resources. Human and social environment. Thailand
environmental problems and solutions. Human behavior development for environmental
ethics.
SSC 311 พุทธปรัชญา
3 (3-0-6)
Buddhist Philosophy
ศึกษาความคิดพื้นฐานที่มีอยูกอนพุทธกาลในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท กอนเขาสู
ความรูในดานพุทธปรัชญา ทฤษฎีความรู (Epistemology) ทฤษฎีคุณคา (Axiology) เนนพุทธ
จริยธรรมสัมพันธกับปจเจกบุคคลและสังคม
Study about previous doctrine Pra Watt (พระเวท), and then, study Buddhist
Philosophy, theory of Epistemology, theory of Axiology, emphasizes on of Ethics of
relationship between individual and society.
SSC 331 มนุษยสัมพันธ
3 (3-0-6)
Human Relations
การศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความตองการของมนุษย ในแงจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรม และทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และในการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป ความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง
ความสัม พั นธ ร ะหวาง นายจ างกับ ลู กจ าง และหลั กการสร างมนุ ษ ยสั มพันธใ นเชิงปฏิ บั ติ เพื่ อ
คุณภาพชีวิตในการอยูรวมกันในสังคม
A study to furnish background for all psychology and sociology, to provide a better
understanding of attitudes and human behavior in business and industry. Effects of
training, individual differences on job performance. Training and selecting of supervisors.
Employer and employee communication.
SSC 333 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตในการทํางานทั้งในระบบบุคคลระดับกลุม
และระบบองคการ เพื่อใหสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวขอที่ศึกษาไดแก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
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มคอ.2
องคการ การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพื่อการคัดเลือก การ
คัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่สงเสริม
การทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย กลุมและทีมงาน การสื่อสารในองคการ ความเปนผูนําและ
การพัฒนาองคการ
A study of introduction to I/O psychology, research methods in I/O psychology, job
analysis, performance appraisal, assessment methods for selection, selecting employees,
training, motivational work, job satisfaction, productive employee behavior, employee
health and safety, work groups and work teams, organization communication, leadership in
organization and organization development.
SSC 334 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
Psychology of Adjustment
การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกายและสุขภาพ
มโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพและความใกลชิด การแตงงานและการใชชีวิต
รวมกัน เพศศึกษา การทํางานและการใชเวลาวาง การควบคุมตนเอง และการตัดสินใจ ความ
ผิดปกติทางจิตใจและการบําบัดรักษา การดําเนินชีวิตในวัยผูใหญและวัยชรา การพลัดพรากและ
ความตาย
This is the study of basic concepts of psychology to apply for living in a changing
society. It will include personality, motivation, emotions, stress, body and health, selfconcept, creating relationships and intimacy, marriage and mutual self-disclosure,
sexuality, work and leisure, personal control and decision making, psychological disorders
and therapy, adulthood and aging transition, and bereavement and death.
SSC335 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Psychology
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ซึ่งจะรวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ
การสื่อสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
ในองคการ ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนํา และความมีประสิทธิภาพของ
องคการ
The study of the fundamental concepts of psychology and management of human
behavior in an organization which will include psychological factors and their effect on
human working behavior such as attitude, communication, social influences and
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มคอ.2
motivation, moreover, it will include organization behavior modification, management of
conflict, leadership and organizational effectiveness.
SSC 336 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
3 (3-0-6)
The Art of Living with Others
ศึก ษาธรรมชาติ สั จ ธรรมและจริย ธรรมแหง ชีวิ ต การรู จั ก ตนเอง การเขา ใจผู อื่น การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
This course covers the study of human nature, morality, ethics, self-knowledge and
understanding of others, the acceptance of individual’s differences, and the art of living
with others.
SSC 351 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานไทยในแงความเปนมาของกฎหมายแรงงาน สภาพทั่วไปของ
การจางงาน แรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
A study of principles of Thai law, its development, general condition of
employment, labor relations, labor welfare, social security law and other related labor laws.
SSC 371 การตลาดเบื้องตน
3 (3-0-6)
Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการตลาด โครงสรางของตลาดและการตลาด ประเภท
ของสินคาและบริการตาง ๆ หนาที่ของการตลาด สถาบันการตลาดและสภาวะตาง ๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความตองการของผูบริโภค
Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of
goods and services, marketing functions, institution and channels, market and the
environments, the changing market, consumer’s buying behavior, and factors effecting
consumer’s demand.
SSC 372 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Personnel Management
ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและ
หนาที่ของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน
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มคอ.2
จนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน คาตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัย
ของพนักงาน รวมทั้งระบบขอมูลการบริหารงานบุคคล
The study of the concept of personnel management, the policy of personnel
management, roles and functions of the manager and personnel manager and personnel
management process from job analysis, personnel planning, recruiting and selection,
training and development, performance appraisal at career development, compensation,
maintenance of employee’s security and safety, including personnel information systems.
SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
3 (3-0-6)
Management for Small and Medium Enterprises (SMEs)
ศึกษาแนวคิดเริ่มตนธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ( SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการสรางธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผูเริ่มตนธุรกิจใหม โดยเนนถึงรูปแบบตางๆ
ของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวของ ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบ
การเงินของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกธุรกิจเพื่อปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รูจักสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ปรับขบวนการบริหารดานการเงิน ลูกหนี้ สินคาคงคลัง
และการตลาด ความรูที่ไดจากหลักสูตรนี้จะนําไปประยุกตในการวางแผนจัดทํารูปแบบจําลองของ
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
To study basic concepts of small and medium enterprises; developing visions and
strategies in formulating SMEs; setting up plans for new entrepreneurs by focusing on
different types of business, relevant business laws and taxation, the importance of
presenting financial statements; analyzing factors effecting the business to achieve the
effectiveness of the organization; knowing how to build a competitive advantage; adjusting
the process of financial management, debtors, stocks and marketing. The knowledge
gained from this course will be applied to plan a small and medium enterprises model.
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มคอ.2
ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ

1

2

3

4

รายวิชาในมาตรฐาน
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
พื้นฐานเทคโนโลยี
ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITF: สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITF: การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ
SIA: บริบทขององคกร
SP: คอมพิวเตอรในบริบทของสังคม
SP: บริบทในองคกร
SP: ความเปนมาของคอมพิวเตอร
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พื้นฐานการเขียน
PF: พื้นฐานของโครงสรางขอมูล
โปรแกรม
PF: องคประกอบโปรแกรม
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ

แพลตฟอรมคอมพิวเตอร PT: ระบบปฏิบัติการ
PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม
PT: โครงสรางพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
SA: ระบบปฏิบัติการ
SA: โปรแกรมประยุกต
SA: กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ
SA: การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ
คณิตศาสตรสําหรับ
MS: ตรรกะพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
MS: ความนาจะเปนเชิงวิยุต
MS: ฟงกชัน ความสัมพันธ และเซ็ต
MS: ทฤษฎีกราฟและตนไม
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

รายวิชาในหลักสูตร

INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1
INT 105 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2
INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1
INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชาในมาตรฐาน
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถิติสําหรับเทคโนโลยี
MS: ตัวแปรสุมและฟงกชัน
สารสนเทศ
MS: ความนาจะเปนและการแจกแจง ความนาจะเปน
MS: การทดสอบสมมุติฐาน
MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิงพรรณนา
MS: การถดถอยเชิงเสน
MS: การวิเคราะหสหสัมพันธ
MS: การประยุกตสถิติกับงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบเว็บ
WS: เทคโนโลยีเว็บ
WS: สถาปตยกรรมของสารสนเทศ
WS: สื่อดิจิทัล
WS: การพัฒนาเว็บ
WS: จุดออนของระบบเว็บ
เครือขาย
NET: พื้นฐานของระบบเครือขาย
NET: เราติงและสวิทชชิ่ง
NET: เครือขายระดับกายภาพ
NET: ความมั่นคงของเครือขาย
NET: การบริหารเครือขาย
NET: การประยุกตงานในดานตาง ๆ
ฐานขอมูล
IM: พื้นฐานและแนวคิดการจัดการสารสนเทศ
IM: ภาษาในการสอบถามฐานขอมูล
IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบขอมูล
IM: แบบจําลองขอมูล
IM: การจัดการสภาพแวดลอมของฐานขอมูล
IM: ฐานขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
การโตตอบระหวาง
HCI: ปจจัยทางดานมนุษย
มนุษยกับคอมพิวเตอร
HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกตในดานตาง ๆ
HCI: การประเมินโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง
HCI: การพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมี
ประสิทธิภาพ
HCI: การเขาถึงคอมพิวเตอร
HCI: เทคโนโลยีใหมๆ
HCI: การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษยเปน
ศูนยกลาง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

รายวิชาในหลักสูตร

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ

INT 201 เครือขาย 1
INT 205 เครือขาย 2

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
INT 206 การบริหารสารสนเทศ 2

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร
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รายวิชาในมาตรฐาน
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาปตยกรรมและการบูร SIA: การวิเคราะหความตองการ
ณาการระบบ
SIA: การจัดหาและแหลงที่มา
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน
SIA: การบริหารโครงการ
SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ
SIA: บริบทขององคกร
SIA: สถาปตยกรรมระบบ
IPT: การเชื่อมตอระหวางระบบ
IPT: แผนที่ขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล
IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการทํางาน
รวมกัน
IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต
IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของ
ซอฟตแวร
IPT: ประเด็นอื่น ๆ
IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม
การสื่อสารและการ
SP: การสื่อสารทางวิชาชีพ
บริการทางดานIT
SP: แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม
SP: การบริหารจัดการการบริการ
ความมั่นคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ

IAS: หลักการของความมั่นคงและการประกันภัย
สารสนเทศ
IAS: กลไกในการรักษาความมั่นคง
IAS: ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง
IAS: นโยบาย
IAS: การโจมตี
IAS: ความมั่นคงดานตาง ๆ
IAS: การสืบคนรองรอย
IAS: สถานะของสารสนเทศ
IAS: บริการดานความมั่นคง
IAS: แบบจําลองการวิเคราะหการคุกคาม
IAS: จุดออน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

รายวิชาในหลักสูตร

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
INT 301 การบริหารโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1
INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

INT 302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
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13

14

รายวิชาในมาตรฐาน
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จริยธรรมทางวิชาชีพ
SP: บริบทของคอมพิวเตอรในสังคม
SP: ทรัพยสินทางปญญา
SP: ประเด็นทางกฎหมาย
SP: บริบทในองคกร
SP: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจริยธรรมและการ
รับผิดชอบตอสังคม
SP: ความเปนมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
SP: สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง
โครงงานเทคโนโลยี
SIA: การวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศ
SIA: การจัดหาและแหลงที่มา
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน
SIA: การบริหารโครงการ
SIA: การทดสอบและการประกันคุณภาพ
SIA: บริบทขององคกร
SIA: สถาปตยกรรมระบบ
SP: ทรัพยสินทางปญญา
SP: การสื่อสารทางวิชาชีพ
SP: แนวคิดและประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

รายวิชาในหลักสูตร

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรม
สําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

INT 450 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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