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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 

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
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553  

สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน (ระบุชื่อ) เห็นชอบในการ
นําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม คร้ังที่ xx/2551 วันที่ 29 ธันวาคม 2551 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 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 

x 
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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 นิลรัตนศริิกุล 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
สารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010 Conceptual Framework) ที่
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซ่ึงตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวน
มาก 

11.2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นไดคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous 
Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ใน
ประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุคส เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได
และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ก็เร่ิมมีการทดลองใชในหลายประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูสังคมที่มี
การใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยาง
มาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความเขาใน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงนี้
เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุง
สู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เกงและดี 

12.2.  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีตอพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุงสู

ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารง ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี เน่ืองจาก การใช
อินเทอรเน็ตที่แพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลให
พฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่
คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร และสังคม ภายใต
วัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหลักสูตรที่ตองใชภาษาอังกฤษในการเรียนรู เน่ืองจากองคความรู

และนวัตกรรมใหมๆ มากจากตางประเทศ นอกจากน้ีสามารถรับงานจากตางประเทศเขามาทําในประเทศ
ไทย และมีโอกาสไดไปทํางานที่ตางประเทศดวย การส่ือสารทั้งพูด ฟง เขียน อาน ทั้งภาษาไทยและภาษ
อังกฤษเปนสิ่งสําคัญกับความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตร จึงตองมีการปรึกษากับคณะที่เปดสอนทาง
ภาษาอังกฤษและปรับใหเหมาะสมกับหลักสูตร มากกวาวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป นอกจากนี้ยังมีวิชาพ้ืน
ฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ เพ่ือการนําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต ตลอดจนความรู
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ 

13.2.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
ไมมี 

13.3.  การบริหารจัดการ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืน ในคณะที่เก่ียวของ ดาน

เน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ โดยความรวมมือในการประสานงานกับภาควิชาอ่ืนนั้น เปนการเปด
โอกาส มิไดกําหนดเฉพาะหรือเจาะจงกับคณะฯ ใด แตขึ้นอยูกับความจําเปนของหลักสูตรอ่ืน โดยหากมีการ
บริการการเรียนการสอนใหหลักสูตรอ่ืน จะมีการเรียนและประเมินผลเปนปกติ สวนการคิดภาระงานใหแก
หลักสูตรใชหลักเกณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
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1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตงานดานโปรแกรม การ
สื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1.2. วัตถุประสงค 
1.2.1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพ้ืนฐาน

ระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ตเพ่ือให
สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กเพ่ือสนับสนุนการใชงานใน
องคกร สามารถเลือกใชและดูแลระบบเครือขาย และ ระบบแมขายอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความรูความสามารถเบ้ืองตนในการบริหารหนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาด
เล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและสรางระบบงาน
ประยุกตไดอยางเหมาะสม 

1.2.2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใน
งานจัดการและงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การ
นําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการลูกคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

1.2.3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานกับผูออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดาน
สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตนเอง โดย
ใชเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับการเรียนรู 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีมาตรฐานไมตํ่า
กวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล (ACM/IEEE) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของธุรกิจ และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ
ข อ ง ผู ป ร ะ ก อบก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช บั ณฑิ ต ข อ ง
ผูประกอบการ 

- ผู ใช บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะ ความรู ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉล่ียในระดับดี 
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- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ  ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

- อาจารยสายปฏิบัติการตองมีใบรับรอง
วิ ช า ชี พ ใ น ส า ข า วิ ช า ท่ี ส อ น ป ฎิ บั ติ 
(Workshop Certification) 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  

การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคตน  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
(1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ 
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.  

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) นักเรียนทีเ่ขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 (2) นักเรียนทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง 

(3) การคัดเลอืกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยสีารสนเทศดวยวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และคะแนน
สอบโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
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ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร หรือผลสอบ
มาตรฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมต่ํากวาที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดในระเบียบการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนในหลักสูตร 

นักศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร อยูในเกณฑดี เน่ืองจากทักษะ
พ้ืนฐานดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญในการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
ควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาภาษาอังกฤษในเกณฑดีเชนกัน เน่ืองจากตํารา เอกสารและขอสอบ ในวิชาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา นักศึกษาไมผานพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร 

จึงมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรในภาคฤดูรอนกอนเร่ิมภาคการศึกษาแรก  

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศกึษา 

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 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
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 

รวม (ก) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

ข. งบลงทุน  

คาครุภัณฑ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวม (ข) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวม (ก) + (ข) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

จํานวนนักศึกษา * xxx xxx xxx xxx xxx 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 *หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลกัสูตรปรับปรงุ คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxxx บาทตอ
ป 

2.7. ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งน้ีเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 

 - การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่
ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธกับ
การเลือกเรียนของนักศึกษา ซ่ึงกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ 

3.1. หลักสูตร  
3.1.1. จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต  
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3.1.2. โครงสรางหลักสูตร  
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
 ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       31 หนวยกิต 
 ก 1.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    13  หนวยกิต 

- SSC 101 พลศึกษา       1  หนวยกิต 
- SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต    3  หนวยกิต 
- SSC 360 สังคมศาสตรบรูณาการ    3  หนวยกิต 
- SSC xxx วชิาเลือกทางสงัคมและมนุษยศาสตร    6  หนวยกิต 
 

 ก 2.  กลุมวิชาภาษา        9  หนวยกิต 
- LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  1 *    3  หนวยกิต 
- LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2     3  หนวยกิต 
- LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3      3  หนวยกิต 

*หมายเหต:ุ กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหนับ LNG 104 แทน 
 ก.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      9  หนวยกิต 
  (เลอืกเรียน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะอนุมัต)ิ   

- FST 010 อาหารกับสุขภาพ      3  หนวยกิต 
- MIC  0 11 จุลชีววิทยากับชีวติและสิ่งแวดลอม   3 หนวยกิต 
- CHM 013 เคมีในชีวติประจําวัน     3 หนวยกิต 
- MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวัน   3 หนวยกิต 
- MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  3 หนวยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะดาน       95  หนวยกิต 
  ข 1.  วิชาแกนทางคณิตศาสตร       9  หนวยกิต 

- INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หนวยกิต 
- INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3  หนวยกิต 
- MTH 111 แคลคลูัส  1        3  หนวยกิต 

 ข 2.  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   71  หนวยกิต 
 ข 3.  วิชาเลือก         9 หนวยกิต 
 ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    6 หนวยกิต 

- LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา  1     3  หนวยกิต 
- LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา  2 หรือ    3 หนวยกิต 
- LNG 221 การพูดเพ่ือการสื่อสาร  1      3 หนวยกิต 

หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะ
อนุมัติ 
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ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
 

3.1.3. รายวิชา  

- รหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบดวย  3  หลกัแรกเปนตวัอักษร และตามดวยตัวเลข  3  หลัก มีความหมายดังน้ี 

  INT หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวเลข มีความหมาย ดังน้ี 
 เลขหลกัรอย   แสดง ชั้นปที่ควรเรียน 
 เลขหลกัสิบและหลักหนวย แสดง กลุมวิชา ดังน้ี 

00 – 59 หมายถึง หมวดวิชาหลัก 
60 – 99 หมายถงึ หมวดวิชาเลือก 

- รายวิชา 

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หนวยกิต 
o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   13 หนวยกิต    

SSC 101 พลศึกษา 
(Physical Education) 

1(0-2-2) 

SSC 210 มนุษยกับหลกัจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Man and Ethics for Quality of Life) 

3(2-2-6) 

SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ 
 (Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) 

SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนษุยศาสตร 
(Social Sciences or Humanities Elective) 

3(3-0-6) 

SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนษุยศาสตร 
(Social Sciences or Humanities Elective) 

3(3-0-6) 

o กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  
SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม  

(Society and Culture) 
3(3-0-6) 

SSC 211 ปรัชญาท่ัวไป 
(General Philosophy) 

3(3-0-6) 
 

SSC 212 จริยศาสตรเบือ้งตน 
(Introduction to Ethics) 

3(3-0-6) 
 

SSC 231 จิตวิทยาทั่วไป   
(General Psychology) 

3(3-0-6) 
 

SSC 241 หลักรัฐศาสตร 
(Principle of Political Science) 

3(3-0-6) 
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SSC 251  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 
(Principles of Jurisprudence) 

3(3-0-6) 
 

SSC 262  การพัฒนาการเรียนรู  
(Learning Development) 

3(0-6-6) 
 

SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
(Economics) 

3(3-0-6) 

SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  
(Humans and the Environment) 

3(3–0-6) 
 

SSC 351  กฎหมายแรงงาน 
(Labor Law) 

3(3–0-6) 
 

SSC 371 การตลาดเบื้องตน 
(Marketing) 

3(3–0-6) 
 

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 
(Management for Small and Medium Enterprises (SMEs) 

3(3–0-6) 
 

XXX xxx วิชาอ่ืน ๆ ทางดานสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรทีค่ณะฯ อนุมัติ  3(3–0-6) 

o กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต 

LNG 101* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
(Fundamental English I) 

3(2-2-6) 

LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
(Fundamental English II) 

3(2-2-6) 

LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  
(Fundamental English III) 

3(2-2-6) 

หมายเหตุ: *กรณีนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 102 LNG 
103 และ LNG 104 

o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลอืกจากวิชาตอไปน้ี  9 หนวยกิต 

FST 010 อาหารกับสุขภาพ  
(Food and Health) 

3(3-0-6) 

MIC 011 
 

จุลชีววิทยากบัชีวติและสิ่งแวดลอม  
(Microbiology for Life and Environment) 

3(3-0-6) 

CHM 013 เคมีในชวีิตประจําวัน  
(Chemistry in Daily Life) 

3(3-0-6) 

MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวนั 3(3-0-6) 
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(Mathematics in Daily Life)  
MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

(Software Package for Solving Mathematics Problems) 
3(2-2-6) 

• หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต 

o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร  9 หนวยกิต 
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Discrete Mathematics for Information Technology) 
3(3-0-6) 

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Statistics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

MTH 111 แคลคลูัส 1 
(Calculus I) 

3(3-0-6) 

o วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  71 หนวยกิต 
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา   

(University Study) 
1(1-0-2) 

S/U 
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Fundamentals) 
3 3-0-6) 

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
(Computer Programming I) 

3(2-2-6) 

INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน 
(Office Package Workshop) 

1(2-2-4) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
(Computer Programming II) 

3(2-2-6) 

INT 106 เทคโนโลยีเวบ็ 
(Web Technology) 

3(2-2-6) 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 
(Computing Platform Technology) 

3(2-2-6) 

INT 201 เครือขาย 1 
(Network I) 

3(2-2-6) 

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 
(Software Development Process I) 

3(2-2-6) 

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 
(Information Management I) 

3(2-2-6) 
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INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
(Business Information Systems) 

3(3-0-6) 

INT 205 เครือขาย 2 
(Network II) 

3(2-2-6) 

INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 
(Software Development Process II) 

3(2-2-6) 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 
(Information Management II) 

3(2-2-6) 

INT 301 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Infrastructure Management) 

3(2-2-6) 

INT 302 การบริหารบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Services Management) 

3(3-0-6) 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3(2-2-6) 

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
(Human Computer Interaction) 

3(2-2-6) 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(E-Business) 

3(3-0-6) 

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social 
Issues and Ethics for IT Professional) 

3(3-0-6) 

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
(Information Technology Seminar I) 

1(1-0-2) 

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 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Professional Communication) 

3(3-0-9) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Project) 

6(0-12-24) 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Information Technology Seminar III) 

1(1-0-2) 

• วิชาเลือก เลือกจากวิชาตอไปน้ี 9 หนวยกิต 
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INT 398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Training) 

3(0-35-0) 
S/U 

INT 399 สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Cooperative Education) 

6(16 สัปดาห) 

INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที ่
(Application Development for Mobile Devices) 

3(2-2-6) 

INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 
(Java Programming Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 
(Information Assurance and Security II) 

3(3-0-6) 

INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร  
 (Computer Graphic Design) 

3(2-2-6) 

INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล  
(Digital Media Production) 

3(2-2-6) 

INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสงู 
(Advanced Object Oriented Methodology) 

3(3-0-6) 

INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย  
(Java Server Side Programming Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 467 เทคโนโลยีเวบ็เซอรวิส 
(Web Services Technology) 

3(2-2-6) 

INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Project Management) 

3(3-0-6) 

INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 
(Database Programming Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 471 
 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเวบ็ 
(Web Database Application Development Workshop) 

3(2-2-6) 
 

INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล  
(Database Architecture and Administration Workshop) 

3(2-2-6) 
 

INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
(Enterprise Resource Planning Workshop)  

3(2-2-6) 

INT 474 ปฏิบัติการบรหิารเครือขายผูผลิต 
(Supply Chain Management Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 475 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 
(Office Networking Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 476 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ 3(2-2-6) 
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(Enterprise Networking Workshop) 
INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ (Independent Study) 3(0-6-9) 
INT 491-

498 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8  
(Selected Topics in Information Technology I-VIII) 

3(3-0-6) 

• หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หนวยกิต 

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 
(Content-Based Language Learning I) 

3(2-2-6) 
 

LNG 201* 
หรือ 
LNG 221 

การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 
(Content-Based Language Learning II) 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1 
(Oral Communication I) 

3(2-2-6) 
 

 *หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่มตองเรียน LNG 101 ตองเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอ่ืน ดาน
ภาษาอังกฤษที่คณะอนุมัต ิ

• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี  1  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1 (1 0  2) 
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (2 2  6) 
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน 1 (0 2  4) 
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
SSC 101 พลศึกษา 1 (0 2  2) 
LNG 101 
หรือ  
LNG 102 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
หรือ 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

3 (2 2  6) 

XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 3 (3 0  6) 
รวม 18 (14 8  38) 

 ชั่วโมง /สัปดาห = 60 
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3 (2 2  6) 
INT 106 เทคโนโลยีเวบ็ 3 (2 2  6) 
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3 (2 2  6) 
LNG 102 
หรือ 
LNG 103 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
หรือ 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 

3 (2 2  6) 



                                                                                                 มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                      16 

SSC xxx วิชาเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 (3 0  6) 
XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 3 (3 0  6) 

รวม 18 (14 8  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 58 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 201 เครือขาย 1 3 (2 2  6) 
INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 3 (2 2  6) 
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3 (2 2  6) 
SSC 210 มนุษยกับหลกัจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (2 2  6) 
MTH 111 แคลคลูัส 1 3 (3 0  6) 
LNG 103  
หรือ 
LNG 104 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
หรือ 
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 

3 (2 2  6) 

รวม 18 (13 10  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 59 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 (3 0  6) 
INT 205 เครือขาย 2 3 (2 2  6) 
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 3 (2 2  6) 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3 (2 2  6) 
XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  3  3 (3 0  6) 
LNG 104 
หรือ 
LNG 201 

การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 
หรือ 
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 

3 (2 2  6) 

รวม 18 (13 10  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 59 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 301 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 (2 2  6) 

INT 302 การบริหารบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2 2  6) 
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3 (2 2  6) 
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (1 0  2) 
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 3 (2 2  6) 
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หรือ 
LNG 221  

หรือ 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1 

รวม 19 (16 6  38) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 60 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (3 0  6) 
INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ 

นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 (3 0  6) 

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 *นักศึกษาทีล่งทะเบียนวิชา INT 398 และ INT 399 ในภาคฤดูรอนใหนับแทน INT xxx โดย
นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนวิชา INT 398 ไมตองลงเรียน INT xxx 1 วิชา และนักศกึษาที่ลง
เรียนวิชา INT 399 ไมตองลงเรียน INT xxx ทั้ง 2 วิชา 
ปท่ี 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 *วชิา INT 398 และ INT 399 นับเปนวชิาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่

ตองการฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หากลงวิชาเลือกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดตองลงเรียน INT 398 กับ INT 399 ก็ได 

 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  1   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (0 12 24) 
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 (1 0  2) 

รวม 7 (1 12 26) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 40 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0 6) 
SSC 360 สังคมศาสตรและบูรณาการ 3 (3 0 6) 
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INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี  2  3 (3 0 6) 

รวม 15 (14 2 30) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 46 

3.1.5. คําอธิบายรายวิชา  
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก 

3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

ตําแหนง 
วิชาการ 

2553 2554 2555 2556 

1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ผศ. 12 12 12 12 

2 นายพิเชฏฐ ล่ิมวชิรานันต  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย 12 12 12 12 

3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกุล  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

5 นายกิตติพงศ วะระทรัพย  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

 

3.2.2. อาจารยประจํา 
ภาระการสอน ชม./ป

การศึกษา ลําดับ  ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ตําแหนง 
วิชาการ 

2553 2554 2555 2556 

1 นายชลเมธ อาปณิกานนท  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

2 นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ผศ. 6 9 9 9 

3 นายบัณฑิต วรรณธนาภา  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

4 นายพรชัย มงคลนาม  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

5 นายอุดม ศิลปอาชา  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

6 นายวชิรศักด์ิ วานิชชา  Ph.D. วิทยาการสารสนเทศ อาจารย 6 9 9 9 
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XXXXXXXXXXXXX 
 

3.2.3. อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพ
กอนเขาสูการทํางานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา  ซ่ึงจะจัดอยูในกลุมวิชาเอกเลือกแต
ในทางปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาน้ี เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไม
สามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน

การเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ

ไดอยางเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตวัใหเขากับสถาน

ประกอบการได 
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2. ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือ

การเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. คําอธิบายโดยยอ  
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทํา

โครงงาน ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน 
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โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
5.3. ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4 
 

5.4. จํานวนหนวยกิต 
6 หนวยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
5.6. กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม 
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิชาที่ เ ก่ียวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรบัผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทาํรายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมทีดี่ 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศกึษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศกึษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ีเกียวของ
กับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
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2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบร่ืน และเปน

ประโยชนตอสวนรวม นอกจากน้ันคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลท่ี
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เก่ียวกับสิ่งตอไปน้ีทั้ง 7 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขดัแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี  
นอกจากน้ัน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเก่ียวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร เปน

วิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา 

2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนนการเขาชั้นเรียน

ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม  มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน  นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่อบหมาย 
และการรวมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 

2.2. ความรู  
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2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) สามารถวเิคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวเิคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถตดิตามความกาวหนาและวิวฒันาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทีใ่ชงานไดจริง  
(8) สามารถบรูณาการความรูในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร  

2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน

สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน  ๆ  นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศกึษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรยีน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3. ทักษะทางปญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังน้ัน

นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ



                                                                                                 มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                      23 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(4) สามารถประยกุตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบ
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 

2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิริง 
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก

สถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติตาง ๆน้ี 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทมีทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง 
คุณสมบัติตางๆ น้ีสามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ (1), (2), และ (3) ไดในระหวางการทํากิจกรรรม



                                                                                                 มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                      24 

รวมกัน 

 

 
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน ขาม

หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมองคกรที่ไปปฏิบตังิานไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
(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) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนออยางเหมาะสม  
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 
 2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง  ๆ  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
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เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ 

 
 
 2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ

คณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือตาง ๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรยีน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 
2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็
ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

ความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่าํคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ 
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(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทีใ่ชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากบัความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
 

ทักษะทางปญญา 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยกุตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้งแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม  
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (curriculum mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา • • • • • o • o o o • • o o o o • • o o • o • • • • o o o 
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ • o o o o • • • o o • • • o o o • o o o o o o o o o o o o 

INT 102 การเขียนโปร-แกรมคอมพิวเตอร 1 o o o o o o o • • • o • o o o • o o • o o o o o • • o o o 
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร

สําเร็จรูปในสํานักงาน 
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 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
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 o 

INT 105 การเขียนโปร-แกรมคอมพิวเตอร 2 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 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ o o o o o • o • •  

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

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 1 

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

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 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 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 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 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 • • • • • • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 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 • • o o o o • • • • o • o o • o o • • • • • 
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
o o o o o • o • • • • • o • • • • • • o o o o o • • o o • 

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 o o o o o o • • o o • • o o • o o o o • o • o o • o o • o 
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ

นักเทคโนโลยสีารสนเทศ • • • • • • • • • • o o • o • • • • o • • • • • • o o • • 

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 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 401 การประกันและความมั่นคง

สารสนเทศ 1 • o o o o o • • • • • • • o o • • • • o o • • o • • •  • 

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 o o o o o o o • o o • • • o • o o o o • o • o o • o o • o 
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ o o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



มคอ.2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                       31 
 
 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 



                                                                                                 มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                      32 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย, 
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 
3.1.1. เรียนครบหนวยกติ และรายวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 
3.1.2. มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งน้ีไมนับระยะเวลา 

การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สนิใด ๆ กับมหาวิทยาลยั 
3.1.5. มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี ้

 3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 
 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
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
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2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ 

ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเน่ือง 

 
เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ 
ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู  มีแนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3 .  ตรวจสอบและปรับปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)  

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ   และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู  และหรือ 
ผูชวยสอน  เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาโทหรือหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน  

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง

-  หลั ก สู ต รที่ ส าม า รถอ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ 

-  จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ  และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรู ใหมไดดวย
ตนเอง 

-  จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย 

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู  และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
-  ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
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วิชาการ  และหรือ  เปนผู เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน
ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ  ทั้งใน
และตางประเทศ 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป  และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนกัศึกษา อาจารย 
อุปกรณ  เครื่องมือวิจัย  งบประมาณ  ความ
รวมมือกับตางประเทศ  ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  โดยบัณฑิตที่ สําเร็จ
การศึกษา 

เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู 
โดยนักศึกษา 
-  ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุก 2 ป 
-  ประ เมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  4 ป 
-  ประเมินผลโดยบัณฑิตผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาทุกๆ  2 ป 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดาน

การบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน  สวนระดับคณะก็มีหนังสือ  ตําราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ  และตําราที่เก่ียวของ  เพ่ือบริการใหอาจารยและ

นักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน  อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย  เพ่ือบริการหนังสือ  ตํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะจะตองจัดส่ือ
การสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  เคร่ืองถายทอด
ภาพ  3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน 
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2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และ

ทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความ
สะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมี
รายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร ส่ือและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม 
เพื่ อสนับสนุนทั้ งการ ศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรู ไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสราง
ส่ือสําหรับการทบทวนการเรียน 

2 .จัดเตรียมหองปฏิบั ติการทดลองท่ีมี
เครื่ องมือทันสมัยและเปนเครื่ องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษา
สามารถฝกปฏิบัติ สรางความพรอมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดใหมี เครือขายและหองปฏิบั ติการ
ทดลองเปด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร
และพื้นที่ที่ นัก ศึกษาสามารถศึกษา 
ทดลอง หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
ดวยจํานวนและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ังหนังสือ
ตํารา และส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้ง
หองสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบแม
ขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพื่อให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการในการ
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 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เ รี ย นที่ มี ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ด ว ย
อุปกรณตาง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
ส่ือดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา ส่ือดิจิทัล  

- ผลสํารวจความพึ งพอใจของ
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
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนักศึกษา  ดังน้ันคณะกําหนดนโยบายวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร  มาบรรยายอยางนอยวิชาละ   3  ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น  ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เ ก่ียวของกับภาระงานที่ รับผิดชอบ  และมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ 

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา )  Office Hours   (เพ่ือใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีที่ นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  คาดวามีความตองการกําลังคนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งน้ี คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย 
จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

X X X X X 

(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิาที่เก่ียวของ 

X X X X X 

(3) อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวชิาจัดการเรียนการสอน ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   X X 

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอนหนา  

 X X X X 

(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร  

X X X X X 

(9) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม) 

X X X X X 

(10) อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาไมนอยกวา15 
ชั่วโมง/ป 

X X X X X 

(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาดานการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ไมนอยกวา 50% 
ตอป 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(12) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา ตอคณุภาพการสอน

และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0  

X X X X X 

(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ง
อยูในชั้นปที่ 2 

    X 

(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน X X X X X 
(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5 

(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป ) 
     

(16) รอยละของนักศึกษามีงานทาํภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80 

    X 

(17) บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมตนไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด 

    X 

หมวดที ่8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม  โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา  การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตน
ไดวา  ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได  ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ี
ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน  ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา  และการใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา  เม่ือนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตองออกปฏิบัติงาน
ในรายวิชา  สหกิจศึกษา  เปนเวลา 4 เดือน ซ่ึงจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศกนักศึกษา  ตลอดจนติดตาม
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ประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด  ซ่ึงจะ
มีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ5ขอแรก  มีการดําเนินการ 12 ขอแรก   มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษา  เปนระยะ  ๆ  อยางนอยทุก ๆ 3  ป  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเน่ืองทุก  4 ป   
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธการสอน 

จากการรวบรวมขอมูล  จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม  และในแตละรายวิชา 
กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน  ๆ  ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุง
ยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา  สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ัน  จะกระทํา
ทุก  4 ป ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 
เอกสารแนบ 

(1) ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(2) คําอธิบายรายวิชา 
(3) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี 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 การส่ือสารและการใชบริการตาง ๆ เพ่ือ
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 หลกัสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6)  
Information Technology Fundamental  

แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอน 
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหาร
สารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร การเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอ่ืนที่เก่ียวของ พัฒนาการของ
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 

ศึกษาหลักการทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําส่ัง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เคร่ืองหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสราง
ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย 
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การสงผานคาภายในโปรแกรม  การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล  โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือในการ
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 ปฏบิัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน     1 (0-2-4) 
Office Package Workshop 

วิชาน้ีมุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํานักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการส่ือสารในองคกร และโปรแกรมอ่ืน 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 คณติศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
Discrete Mathematics for Information Technology 

ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุปนัยและการเรียกซํ้า ความสัมพันธและไดกราฟ การจัดทําความสัมพันธแบบอันดับ และ
โครงสรางแบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบู
ลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ตนไมและภาษา: ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา 
การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เคร่ือง สถานะจํากัดและ
ภาษา 

Mathematical Logic, Axiomatic of Sets, Boolean Algebras, Algorithm and Pseudo-
codes, 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: 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 เคร่ืองมือที่ภาษาตาง 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 

เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสรางและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร 
กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม
และความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเคร่ืองมือชวย 
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, n-
tiers 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 

แนะนําเบื้องตนเก่ียวกับสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
หนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ 
หลักการและการฝกหัดดานการบริหารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การ
จัดสรรพ้ืนที่เก็บบันทึกขอมูล 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 เครอืขาย 1      3 (2-2-6) 
Network I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1 

ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล 
และ อินเทอรเน็ต จากน้ันจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN 
เชน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชาน้ีมีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง 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. 



                                                                                                 มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                      44 

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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเน้ือหา ประกอบดวย องคประกอบ
ของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ การศึกษาความเปนไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียด ซอฟตแวร ไดแกการนํา เขา การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การ
ใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพ่ือการส่ือสาร เอกสารความตองการระบบและ นําเสนอผลการ
วิเคราะหและออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสราง
ตนแบบ โดยใชวิธีการที่เปนที่นิยมในปจจุบัน และใชเคร่ืองมือชวยในกระบวนการ พัฒนา
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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: 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 และการใชเคร่ืองมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ 
การใชระบบบริหารฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําส่ังสืบคน 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 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) 
Business Information Systems 

เปนวิชาแนะนําการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ของธุรกิจ
ครอบคลุมเน้ือหาการใชประโยชนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร และกิจการของ
วิสาหกิจ เชน บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินคาคงคลัง 
พาณิชย อิเล็กทรอนิกส งานขาย การบริการ การบริหารเครือขายผูผลิตและการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบสารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือ
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 เครอืขาย 2       3 (2-2-6)  
Network II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

เปนรายวิชาเครือขายที่ตอเน่ืองเปนวิชาที่สองโดยศึกษาในหัวขอ อุปกรณสวิทซของ
เครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย 
และบริการบนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ 
เทคนิคของการบริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบ
เครือขาย เชน การแปลงแอดเดรส การกําหนดแอดเดรส การจําแนกโดเมน ไปรษณีย
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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 1 

เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา  ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของ
การพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพ่ือบริหารโครงการ การประเมินราคา 
เคร่ืองมือบริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

วิชาน้ีจะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสรางพ้ืนฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด
ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากน้ีวิชาน้ียังกลาวถึงประเด็นตาง 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 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ       3 (3-0-6) 
Information Technology Services Management 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

วิชาน้ีกลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือก
ผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยี
และเทคนิคเพ่ือการใหบริการ 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
   INT106 เทคโนโลยีเว็บ 

การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ
แบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อ
ควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกก้ีและการสรางเว็บที่เก็บสถานะ 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 server-
side web programming. 

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
Statistics for Information Technology 

การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานธุรกิจ 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 ปฏสัิมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร       3 (2-2-6)  
Human Computer Interaction 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: 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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ที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติ 
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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

วิชาน้ีกลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประโยชนใชงานท้ังภายในองคกรเพ่ือการส่ือสารกับบุคลากรที่เก่ียวของ โดยใชระบบ
อินทราเน็ต และภายนอกองคกรในการสื่อสารกับลูกคาและผูจําหนายสินคา โดยใชระบบ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงตองใชความรูพ้ืนฐานทางโครงสรางธุรกิจ 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 มิตทิางสังคมและจริยธรรมสาํหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)  
Social Issues and Ethics for IT professional 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน 
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่
เก่ียวของทั้งไทยและสากล 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเร่ืองที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพ่ือนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเร่ืองที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพ่ือนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

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  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 205 เครอืขาย 2 

ศึกษาดานความม่ันคงปลอดภัยของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภท
ของภัยรุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ 
การพิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความม่ันคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝก
ปฏิบัติ การจัดการดานความมั่นคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวร
ตอตานไวรัส โครงสรางพ้ืนฐานระบบกุญแจสาธารณะ 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 การสื่อสารทางวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-9) 
Information Technology Professional Communication 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

แนะนําการพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการสื่อสารทางวิชาชีพ รวมทั้งการนําเสนอ
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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเร่ืองที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพ่ือนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

เรียนรูภาพสถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนที่ 
เคร่ืองมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล 
การติดตอกับผูใช การส่ือสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพ่ือ
ทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความม่ันคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรม
ประยุกตขนาดเล็กเพ่ือเรียนรูการใชเคร่ืองมือ 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 ปฏบิัติการการโปรแกรมภาษาจาวา        3 (2-2-6) 
Java Programming Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 

ศึกษาถึงประวัติ นิยาม เหตุผลความจําเปน รูปแบบการประกันสารสนเทศ หลักการ
ออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความ
ความม่ันคง การใหบริการความม่ันคงของสารสนเทศ รูปแบบการวิเคราะหการประกันสารสนเทศ 
การกําหนดนโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเก่ียวกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี  คุณสมบัติ
ดานตาง ๆของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิค
การลดขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุต
เอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวร
เพ่ือสรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิ
จิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเคร่ืองมือทางซอฟตแวรเพ่ือสรางสื่อดิจิทัล เสียง 
ภาพน่ิง 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 กรรมวิธีเชงิอ็อบเจกตข้ันสูง         3 (3-0-6) 
Advanced Object Oriented Methodology 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2  

การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนซึ่งสามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากน้ียังแสดงปญหาท่ี
เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเคร่ืองมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการ
แกปญหาเหลาน้ี 

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 ปฏบิัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย       3 (2-2-6)  
Java Server Side Programming Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

INT 461 ปฏบิัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 
แนะนําการโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร

ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
จาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ 
การออกแบบเพจดวยเคร่ืองมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงราง
ซอฟตแวร เพ่ือบริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกก้ี 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
นิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บเซอรวิสสภาพแวดลอม ระบบบริการแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความม่ันคง หนวยงานผูกําหนด
มาตรฐานและแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพ่ิมเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือสรางตัวอยางบริการ 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 

กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการการประสบความสําเร็จของ
ผูประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการวิชาน้ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการ
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 ปฏบิัติการการโปรแกรมฐานขอมูล      3 (2-2-6)  
Database Programming Workshop  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1 

คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําส่ังสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการ
กําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําส่ังประมวลผล 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 ปฏบิัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเวบ็     3 (2-2-6) 
Web Database Application Development Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ1 

 INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะฟอรม ที่สามารถใชงานฐานขอมูล เคร่ืองมือ 

สภาพแวดลอมเพ่ือสราง ทดสอบและนําไปใชงาน เรียนรูการสรางและปรับแตงฟอรมที่
ประกอบดวยบลอคขอมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใชติดตอผูใชหลากหลายรูปแบบ การใช 
สวนประกอบสําหรับการนําเขาขอมูล และสวนประกอบอ่ืน 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 non-
input 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 ปฏบิัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล       3 (2-2-6)  
Database Architecture and Administration Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 

ฝกปฏิบัติการบริหารระบบบริหารฐานขอมูลโดยเลือกระบบบริหารฐานขอมูลที่เปน
ผลิตภัณฑที่นิยมใชปจจุบัน เขาใจโครงสรางและสวนประกอบ ติดตั้งและตั้งคาระบบบริการ
ฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพ้ืนที่จัดเก็บ การทํางาน 
การยอนกลับ การตั้งคาและวิเคราะหเพ่ือปรับประสิทธิภาพ ความม่ันคง 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 ปฏบิัติการระบบวางแผนทรพัยากรวิสาหกิจ      3 (2-2-6) 
Enterprise Resource Planning Workshop  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT208 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชี
ทั่วไปเบื้องตน 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 ปฏบิัติการบริหารเครือขายผูผลิต     3 (2-2-6) 
Supply Chain Management Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจนถึงการชําระ 
ระบบสนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา 
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จัดซ้ือ การชําระ การคัดเลือกผู จําหนาย รายชื่อผู จําหนายที่ รับรอง การสรางเอกสารใน
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 ปฏบิัติการเครือขายในสํานักงาน       3 (2-2-6) 
Office Networking Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสรางขายสาย กระดูกสันหลังเครือขาย  
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 ปฏบิัติการเครือขายระดับวสิาหกิจ       3 (2-2-6) 
Enterprise Networking Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 205 เครอืขาย 2 

พ้ืนความรูการเชื่อโยงระหวางเครือขาย โพรโทคอลไอพี การกําหนดทิศทางของ
อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวชี้
เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง การช้ีเสนทาง
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 

วิชาทีต่องศึกษามากอน: 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 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8  3 (3-0-6) หรือ (2-2-6) 
Selected Topic in Information Technology I-VIII 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 

ศึกษาในหัวขอที่แตกตางจากวิชาที่เปดสอนปกติ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม 

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 

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนให
สามารถเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง เน้ือหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดย
ผานการฝกฝนดานกลวิธีในการเรียน ซ่ึงเนนดานทักษะการใชภาษา ดังนั้นรายวิชาน้ีจึงเพ่ิมพูน
ความรูทั้งในดานภาษาและการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ รายวิชาน้ีใชรูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกวาง โดยใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลดวย
ตนเอง เพ่ือทําโครงงานตาง ๆ จากศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง สํานักหองสมุด และอินเทอรเน็ต 
รายวิชาน้ีผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเขากับการเรียนแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูตามความสนใจ และเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 101 Fundamental English 1 

รายวิชาน้ีสืบเน่ืองจากรายวิชา LNG 101 กลาวคือ เปนการสอนกลวิธีในการเรียนเพ่ิมเติม 
แตจะเนนในเรื่องทักษะทางการคิดของผูเรียน เน้ือหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอยาง
กวางขวาง ไดแก การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ 
ซ่ึงผูเรียนจะฝกฝนทักษะทางการคิดเหลาน้ีดวย การทํางานที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซ่ึงไดแก 
สถานการณจําลอง การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโครงงานอินเทอรเน็ต ปญหาในการใช
ภาษาของผูเรียนที่เกิดขึ้น จะบงบอกความตองการอันแทจริงของผูเรียน เน้ือหารายวิชาน้ี
ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเน้ือหาประกอบดวยภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับการ
สนับสนุนใหเรียนดวยตนเอง โดยใชขอมูลจากศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง 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 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 102 Fundamental English 2 

เปาหมายหลักของรายวิชาน้ีคือการเตรียมผูเรียนใหสามารถเขารวม และเรียนรูใน
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอน ซ่ึงครอบคลุมถึงทักษะการคิด และทักษะดาน
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ภาษา นอกจากนี้รายวิชาน้ี ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได โดยผาน
การฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เก่ียวกับขบวนการเรียนรู (Metacognitive) รวมทั้งชวยให
ผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไว และปฏิบัติตามแผนการเรียนนั้น โดยผานการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง รายวิชาน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความม่ันใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ดวยตนเอง รายวิชาน้ีใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน รวมถึงการจําลอง
สถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง 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 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1     3 (2-2-6) 
Content-Based Language Learning I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 103 Fundamental English 3 

รายวิชาน้ีเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน 
เพ่ือจําลองขั้นตอนการเตรียมงาน และการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจากหนังสืออางอิง เพ่ือ
เขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา รายวิชาน้ีมุงใชเน้ือหาที่เปนจริง 
โดยรวมกับอาจารยผู สอนจากตางคณะซ่ึงจะใหความชวยเหลือในดานเนื้อหาที่ลงลึก 
นอกเหนือจากการสอนภาษาและการฝกอบรมผูเรียน ดังน้ันรายวิชาน้ี จึงเปนการจําลอง
สถานการณที่มุงเนนดานเน้ือหาท่ีเปนจริง โดยใชภาษาอังกฤษ การท่ีผูสอนใหคําแนะนํา และ
ชวยเหลือดานภาษา ทําใหผู เรียนสามารถเรียนในสภาพแวดลอมทางวิชาการท่ีมีการใช
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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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 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2     3 (2-2-6) 
Content-Based Language Learning II  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 104 Content-Based Language Learning I 

วิชาน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยเพ่ิมทักษะ
ทางภาษาเขาไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
LNG 201 น้ี จะเรียนรู วิธีแกไขปญหาที่อาจจะประสบในการเรียน ดังน้ันวิชาน้ีจึงมุงเนนการ
แกปญหาของนักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชาน้ี ในการสอน
วิชาน้ีอาจารยสอนภาษาอังกฤษ จะตองรวมมือกับอาจารยประจําวิชาอยางใกลชิด เพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เพ่ือเปนการเตรียมนักศึกษา
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 content-
area 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  

รายวิชาน้ีเปนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเนนการฝกปฏิบัติพูดใน 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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FST 010 อาหารกับสุขภาพ     3 (3-0-6)  
Food and Health  

บทบาทของอาหารตอสุขภาพ เมตาบอลิซึมของอาหาร อาหารสําหรับวัยตาง 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, health-
supporting activity. 

MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติและสิง่แวดลอม     3 (3-0-6) 
Microbiology for Life and Environment 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจุลินทรยีในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลินทรีย 
การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยูรอด นิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียทางดานอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 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 

เน้ือหาเก่ียวของกับพ้ืนฐานความรูทางเคมี และการประยุกตในชีวิตประจําวัน เชน 
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง เปนตน 
สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอการดําเนินชีวิต 

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 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวัน     3 (3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 

การสรางตัวแบบปญหา การแกปญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดยวิธีกราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ
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ประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุดปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณภาษีและคาเงิน
ปจจุบัน ตรรกศาสตรและการใหเหตุผลประพจนและตัวเชื่อม ตัวบงปริมาณ นิเสธ 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 โปรแกรมสําเรจ็รูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร    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 ความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย 
การวาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาว
ของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พ้ืนที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน 
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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SSC 101 พลศึกษา     1 (0-2-2) 
Physical Education 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ หลักการออก
กําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจน
ฝกทักษะกีฬาสากล ซ่ึงเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพ่ือพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีนํ้าใจนักกีฬา 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 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่คุณภาพชีวติ     3 (2-2-6) 
Man and Ethics for Quality of Life 

ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางานในแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเนนสาระที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชในการดําเนินชีวิต โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณา
การความรูทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาในชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจาก
เรียนวิชาน้ีแลว 

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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SSC 211 ปรัชญาทัว่ไป     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. 

SSC 212 จริยศาสตรเบื้องตน     3 (3-0-6) 
Introduction to Ethics 

นิยามความหมายขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการ
ทางจริยศาสตร ปรัชญากับจริยศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สําคัญทางจริยศาสตร เชน เพลโต  ,

อริสโตเติล   ,เซนต ออกัสติน   ,เอมมานูเอล คานท   ,วิลเลี่ยม พาเลย   ,จอหน สจวตมิลล   ,มหาตมะ
คานที   ,คารล มากซ ทฤษฎีการลงโทษและการใหรางวัล  จริยธ รรมกับความยุติธรรม 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 ตรรกศาสตรเบือ้งตน     3 (3-0-6) 
Introduction to Logic 

ศึกษาความหมาย ขอบเขต ของตรรกวิทยาในฐานะที่เปนเคร่ืองมือของปรัชญา ความคิด 
ความจริงตามแบบ ความจริงตามเน้ือหา กฎแหงความคิด ศัพท คํานิยาม กฎของการแบงพวก 
ตรรกประโยค ปรัตถนุมาน ปรัตถนุมานแบบมีเง่ือนไข ปรัตถนุมานแบบใหเลือกโวหารที่
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 ประวตัิศาสตรอารยธรรม      3(3-0-6) 
History of Civilization 

ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย แบงเปน 5 สมัย ตามลักษณะแนวความคิดที่
เปนหลักสําคัญอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ สมัยกอน
ประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน แตละสมัยศึกษาเฉพาะชวงเวลา
หรือเหตุการณสําคัญของสมัยน้ัน ๆ ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงเปนผลสืบ
เนื่องมาจากศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเปนปจจัยใหเกิดลัทธิประเพณี ความคิด และการ
สรางสรรคของมนุษย รวมไปถึงความสามารถในการสื่อความคิดดานศิลปะและวรรณกรรมแขนง
ตาง ๆ ความเขาใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพอันแสดงถึงความเจริญของมนุษยในแตละสมัย ซ่ึงมี
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 จิตวิทยาทัว่ไป     3 (3-0-6) 
General Psychology 

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการของมนุษย พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การเรียนรู ความจํา 
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การคิดและภาษา เชาวนปญญา แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด และการเผชิญความเครียด 
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 ซ่ึง
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 251ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย     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 

 วิชาน้ีแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษามนุษยกับสังคม โดยศึกษา
พฤติกรรม และความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม 
รวมทั้งปญหาท่ีเกิดจากมนุษยและสังคมท่ีอยูในความสนใจ และแนวทางแกไข สวนที่สองเปน
การศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองคกรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการคาโลก 
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นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม รวมทัง้
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแกไข และสวนที่สาม เปนการศึกษาการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองท่ัวไป 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
ตัวตนของเราเกี่ยวของกับคนอ่ืนในสังคมอยางไร โดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซ่ึงกอใหเกิดแรงผลักดันพฤติกรรมตาง ๆ จากน้ันจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการ
จัดระเบียบและโครงสรางของสังคม การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตาง ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนฐาน
เบื้องตนของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม และเปนเรื่องราวท่ีจะตองประสบอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน อันไดแกเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือใหผูเรียน
ไดทราบถึงวัตถุประสงคหรือกลไกที่สําคัญ ๆ ของแตละระบบ อันจะเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาปญหาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร ซ่ึงจะไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา 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 

วิชาน้ีมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเปนผูใฝเรียนรู เปนนักคิดวิเคราะหที่ มีความริเ ร่ิม
สรางสรรค รูจักปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รูจักสังเกต คนหาสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขไดดวยตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันออนโยน นุมนวล ทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูมีวิสัยทัศนยาว
ไกล รูรักษความเปนไทย สามารถเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตทองถิ่นและมองเห็นแนวทางการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชาน้ียังสงเสริมใหนักศึกษาซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับธรรมชาติ เรียนรูระบบนิเวศวิทยา อันจํานํามาซ่ึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 

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 การบัญชเีบื้องตนเพื่อการบริหาร      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 พฤติกรรมของตนทนุ 
สวนประกอบของตนทุน วธิีการบัญชตีนทุน ความสัมพันธของตนทนุการผลิต กับการบันทึกบญัชี
และวงจรการบัญช ีระบบตนทุนงานสั่งทํา หลักของการสะสมตนทุนงานสั่งทํา เอกสารที่ใชในระบบ
ตนทุนงานสั่งทํา บัญชีงานระหวางทํา; ระบบตนทุนชวงการผลิต: ลกัษณะของงานตามระบบชวง
การผลติ การสะสมตนทุนของระบบชวงการผลิต หนวยเทียบสําเร็จรูป รายงานจํานวนหนวย การ
คํานวณตนทนุชวงการผลติ โดยวิธถีัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก การคํานวณตนทุนชวงการผลิตโดยวธิีเขา
กอน-ออกกอน วิธีการบัญชีตนทุนชวงการผลิตกับของเสีย; การบัญชีตนทุนผลติภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได: ตนทุนรวมและจุดแยกออกวิธีการปนสวนตนทนุผลติภัณฑรวมเขาผลิตภัณฑ 
การบัญชีสําหรับผลติภัณฑพลอยได และการบัญชีตนทุนมาตรฐาน: หนวยมาตรฐาน ตนทุน
มาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จํานวนวตัถุมาตรฐาน 

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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SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน       3 (3-0-6) 
Economics 

ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีเบื้องตน หลักการ ปญหาขอเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
กลไกของราคา การศึกษาเก่ียวกับแหลงที่มา และการจัดสรรของรายไดประชาชาติ ระบบเงินตรา 
และการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพ่ือแกปญหาการขาดเสถียรภาพทาง
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 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา     3 (3-0-6) 
Environment and Development 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการ
พัฒนา สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
จริยธรรม และโดยการใชกฎหมาย แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ศึกษาถึง
เคร่ืองมือ มาตรการในการแกปญหาสิ่งแวดลอม การแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
นอกจากน้ียังศึกษาถึงนโยบายรัฐบาลดานสิ่งแวดลอม 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 มนุษยกับส่ิงแวดลอม     3 (3-0-6) 
Humans and the Environment 

การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงของวิวัฒนาการของมนุษย การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศน สภาวะแวดลอมและความสมดุลในธรรมชาติ 
ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน นํ้า พืชพรรณธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ 
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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 

ศึกษาความคิดพ้ืนฐานที่มีอยูกอนพุทธกาลในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท 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 
เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรม และทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และในการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป ความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง 
ความสัมพันธระหวาง นายจางกับลูกจาง และหลักการสรางมนุษยสัมพันธในเชิงปฏิบัติ เพ่ือ
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 เพ่ือนํามาประยุกตในการทํางานทั้งในระบบบุคคลระดับกลุม
และระบบองคการ เพ่ือใหสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวขอที่ศึกษาไดแก 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
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องคการ การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพ่ือการคัดเลือก 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 จิตวิทยาการปรบัตัว      3 (3-0-6) 
Psychology of Adjustment 

การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพ่ือนํามาประยุกตในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกายและสุขภาพ 
มโนทัศนเก่ียวกับตนเอง 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, self-
concept, 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 

ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ 
ซ่ึงจะรวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ 
การส่ือสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
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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motivation, moreover, it will include organization behavior modification, management of 
conflict, leadership and organizational effectiveness. 

SSC 336 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน       3 (3-0-6) 
The Art of Living with Others 

ศึกษาธรรมชาติ สัจธรรมและจริยธรรมแหงชีวิต การรูจักตนเอง การเขาใจผู อ่ืน การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 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 และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของ 

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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จนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน คาตอบแทน ความม่ันคง 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) 

ศึกษาแนวคิดเร่ิมตนธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ( SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการสรางธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผูเริ่มตนธุรกิจใหม โดยเนนถึงรูปแบบตางๆ 
ของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เก่ียวของ ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบ
การเงินของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกธุรกิจเพ่ือปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
รูจักสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ปรับขบวนการบริหารดานการเงิน ลูกหน้ี 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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ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITF: สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITF: การประยกุตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ 
SIA: บริบทขององคกร 
SP: คอมพิวเตอรในบริบทของสังคม 
SP: บริบทในองคกร 
SP: ความเปนมาของคอมพิวเตอร 
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 พ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรม  
PF: พ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล 
PF: องคประกอบโปรแกรม 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 
PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา 
PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 

INT 105 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2 

INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1 

INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2 

3 แพลตฟอรมคอมพิวเตอร PT: ระบบปฏิบัติการ 
PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม 
PT: โครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร 
SA: ระบบปฏิบัติการ 
SA: โปรแกรมประยุกต 
SA: กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ 
SA: การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 

4 คณิตศาสตรสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MS: ตรรกะพ้ืนฐาน 
MS: ความนาจะเปนเชิงวิยุต 
MS: ฟงกชัน ความสัมพันธ และเซ็ต 
MS: ทฤษฎีกราฟและตนไม 
MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

5 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

MS: ตัวแปรสุมและฟงกชัน 
MS: ความนาจะเปนและการแจกแจง ความนาจะเปน  
MS: การทดสอบสมมุติฐาน 
MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิงพรรณนา 
MS: การถดถอยเชิงเสน 
MS: การวิเคราะหสหสัมพันธ 
MS: การประยุกตสถิติกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ระบบเว็บ WS: เทคโนโลยีเว็บ 
WS: สถาปตยกรรมของสารสนเทศ 
WS: ส่ือดิจิทัล 
WS: การพัฒนาเว็บ 
WS: จุดออนของระบบเว็บ 

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ 
 

7 เครือขาย NET: พ้ืนฐานของระบบเครือขาย 
NET: เราติงและสวิทชชิ่ง 
NET: เครือขายระดับกายภาพ 
NET: ความมั่นคงของเครือขาย 
NET: การบริหารเครือขาย 
NET: การประยุกตงานในดานตาง ๆ 

INT 201 เครือขาย 1 
INT 205 เครือขาย 2 
 

8 ฐานขอมูล IM: พ้ืนฐานและแนวคิดการจัดการสารสนเทศ 
IM: ภาษาในการสอบถามฐานขอมูล 
IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบขอมูล 
IM: แบบจําลองขอมูล 
IM: การจัดการสภาพแวดลอมของฐานขอมูล 
IM: ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 
INT 206 การบริหารสารสนเทศ 2 

9 การโตตอบระหวาง
มนุษยกับคอมพิวเตอร 

HCI: ปจจัยทางดานมนุษย 
HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกตในดานตาง ๆ 
HCI: การประเมินโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง 
HCI: การพัฒนาสวนท่ีติดตอกับผูใชงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
HCI: การเขาถึงคอมพิวเตอร 
HCI: เทคโนโลยีใหมๆ 
HCI: การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษยเปน
ศูนยกลาง 

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

10 สถาปตยกรรมและการบูร
ณาการระบบ 

SIA: การวิเคราะหความตองการ 
SIA: การจัดหาและแหลงท่ีมา 
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน 
SIA: การบริหารโครงการ 
SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ 
SIA: บริบทขององคกร 
SIA: สถาปตยกรรมระบบ 
IPT: การเชื่อมตอระหวางระบบ 
IPT: แผนที่ขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล 
IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการทํางาน
รวมกัน 
IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต 
IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของ
ซอฟตแวร 
IPT: ประเด็นอื่น ๆ 
IPT: ภาพรวมของภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
INT 301 การบริหารโครงสราง

พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

INT 302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 
INT 202 กระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร 1 
INT 206 กระบวนการพัฒนา

ซอฟตแวร 2 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

11 การส่ือสารและการ
บริการทางดานIT 

SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ 
SP: แนวคิดและประเด็นท่ีเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 
SP: การบริหารจัดการการบริการ 

INT 302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12 ความมั่นคงและการ
ประกันภัยสารสนเทศ 

IAS: หลักการของความมั่นคงและการประกันภัย
สารสนเทศ 

IAS: กลไกในการรักษาความมั่นคง 
IAS: ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง 
IAS: นโยบาย 
IAS: การโจมตี 
IAS: ความมั่นคงดานตาง ๆ 
IAS: การสืบคนรองรอย 
IAS: สถานะของสารสนเทศ 
IAS: บริการดานความมั่นคง 
IAS: แบบจําลองการวิเคราะหการคุกคาม 
IAS: จุดออน 

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1 
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ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

13 จริยธรรมทางวิชาชีพ SP: บริบทของคอมพิวเตอรในสังคม 
SP: ทรัพยสินทางปญญา 
SP: ประเด็นทางกฎหมาย 
SP: บริบทในองคกร 
SP: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจริยธรรมและการ

รับผิดชอบตอสังคม 
SP: ความเปนมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
SP: สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง 

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรม
สําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

SIA: การวิเคราะหความตองการ 
SIA: การจัดหาและแหลงท่ีมา 
SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน 
SIA: การบริหารโครงการ 
SIA: การทดสอบและการประกันคุณภาพ 
SIA: บริบทขององคกร 
SIA: สถาปตยกรรมระบบ 
SP: ทรัพยสินทางปญญา 
SP: การส่ือสารทางวิชาชีพ 
SP: แนวคิดและประเด็นท่ีเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 


