ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Programme in Information Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อยอ (ไทย):
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
131 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี (4 ป)
5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เปนภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ดานสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการชั้นนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
ไอบีเอ็ม ออราเคิล และทรีคอม
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2551
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
12/2552 วันที่ 29 ธันวาคม 2552
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
(6) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ
(7) นักพัฒนาเว็บไซต
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 อ.สุเมธ อังคะศิริกลุ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2537 x-xxxx-xxxxx-xx-x
2 อ.สยาม แยมแสงสังข
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2540 x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางมด กรุงเทพ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและทรัพยสินทางปญญาใหกับผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศนับเปนสวนหนึ่งที่กอใหเ กิดทั้งโอกาสและภั ย
คุกคาม ทางดานเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งตองมีการจัดการ
องคความรูอยางเปนระบบ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งยุทธศาสตรของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ที่กําหนดทิศทางและการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งตองการบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
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11.2.สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ ย นแปลงด า นสั ง คมยุ ค การสื่ อ สารไร พ รมแดน ที่มี ก ารใช ค อมพิ ว เตอร ทุ ก หนทุ ก แห ง
(Ubiquitous Computing) ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วผานเครือขายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอรเน็ต ประกอบกับ
ราคาและคาใชจายที่ถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไรสาย โทรศัพทเคลื่อนที่ และคอมพิวเตอรแบบ
พกพาที่สามารถสื่อสารขอมูลมัลติมีเดียไดสะดวกและรวดเร็ว นําสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่
จําเปนตองเขาถึงขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได จึงจําเปนตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเปนมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่ชวยชี้นําและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองกระทําในเชิงรุก โดยพัฒนา
หลักสูตรนี้ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแขงขันไดในระดับประเทศและสากล โดยการพัฒนาบุคลากรดังกลาว
จําเปนตองมีความพรอมที่สามารถปฏิบัติงานไดทันที และมีความสามารถทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
12.2.ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากยุทธศาสตรของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และการใชคอมพิวเตอรทุก
หนทุ ก แห ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ พฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของสั ง คมไทย ดั ง นั้ น การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศตองใชในเชิงสรางสรรค เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในหัวขอที่มุงสูความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีและการวิจัย และ
การมุงสรางบัณฑิตที่ดีและเกง เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร
รายวิชาคณิตศาสตรเปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะ ๆ อื่นที่เกี่ยวของ ดาน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความมุงมั่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตงานดานซอฟตแวร การสื่อสาร
ขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มุงเนนในการเปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานไดจริง
มีความรู ความเขาใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละ
และเปนแบบอยางที่ดี รวมสรางสรรคงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา พรอมแขงขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินงานในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การมีขอมูลและสารสนเทศที่พรอม
เพียงพอตอการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเปนองคประกอบที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศ
1.3. วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบ
สารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล และเครือขาย เพื่อใหสามารถออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สนับสนุนการใชงานในองคกร สามารถเลือกใชและดูแลระบบ
เครือขายอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถเบื้องตนในการบริหารหนวยงานสารสนเทศ
การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถออกแบบและ
สรางระบบงานประยุกตไดอยางเหมาะสม
2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตในงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุน
การตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการลูกคาผานอินเทอรเน็ต
3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัตงิ านกับผูออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
ความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดานสังคม องคกร และ
คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียนรู
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ใหมตามที่ สกอ. กําหนดและให
เทียบเคียงกับ ACM-IEEE
Curriculum Recommendation
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ปฎิบัติงานจริง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ในระดับสากล (ACM/IEEE) และตามกรอบ - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ - รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ของผูประกอบการดานเทคโนโลยี
ประกอบการ
สารสนเทศ
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให - ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก
- ใบรับรองวิชาชีพ
- อาจารยสายปฏิบัติการตองมีใบรับรอง
วิชาชีพในสาขาวิชาที่สอนปฎิบัติ
(Workshop Certification)

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
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2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการ
ใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ อยู
ในเกณฑดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดในระเบียบ
การคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย น กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งปรั บ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1
ชั้นปท่ี 2
ชั้นปท่ี 3
ชั้นปท่ี 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2553
90
90
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2554
2555
2556
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
90

2557
90
90
90
90
360
90

2.6. งบประมาณตามแผน (Note: ใหใสขอมูลตามจริง)
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
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

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

6

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
2553

2554

ปงบประมาณ
2555

1. คาใชจายบุคลากร

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

3. ทุนการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

หมวด เงิน

2556

2557

ก. งบดําเนินการ

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

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxx บาทตอป
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอน ใหเปนไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10
หนวยกิต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร
ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ข.3 วิชาเลือก
ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

94
12
67
15
12
28
12
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา

6

หนวยกิต

3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
- INT XXX
หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- GEN XXX
หมายถึง กลุมวิชาศึกษาทั่วไป
- LNG XXX
หมายถึง กลุมวิชาทางดานภาษา
- SSC XXX
หมายถึง กลุมวิชาทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- MTH XXX หมายถึง กลุมวิชาทางดานคณิตศาสตร
- หนวยกิตของวิชากําหนดเปน X(ท-ป-ต) หมายถึง หนวยกิตรวม (ชั่วโมงที่สอนเปนบรรยาย –
ชั่วโมงปฏิบัติ – ชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง) ในแตละสัปดาห
รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
o กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ การดําเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)
3(3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of Life)
3(3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชา
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)
3(3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร (Ethics in Science Based Society)
3(3-0-6)
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม (The History of Civilization)
3(3-0-6)
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
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GEN 341
GEN 411
GEN 421
GEN 441
GEN 353
GEN xxx

ภูมิปญญาทองถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
(Personality Development and Public Speaking)
สังคมศาสตรบูรณาการ (Integrative Social Sciences)
วัฒนธรรมและการทองเทีย่ ว (Cultural and Excursion)
จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)
วิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนและคณะฯ อนุมัติ
o กลุมวิชาภาษา

LNG 101
LNG 102
LNG 103

GEN 301
GEN 352
GEN xxx

3(3-0-6)
3(2–2-5)
3(3–0-6)
x(x-x-x)
9 หนวยกิต

ภาษาอังกฤษทัว่ ไป (General English)
ทักษะและกลยุทธภาษาอังกฤษ (English Skills and Strategies)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

GEN 121
GEN 231
GEN 101

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10 หนวยกิต

ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา (Learning and Problem Solving Skills)
มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of Thinking)
พลศึกษา (Physical Education)
เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชา
การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Development)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
(Technology and Innovation for Sustainable)
วิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนและคณะฯ อนุมัติ

• หมวดวิชาเฉพาะดาน 94 หนวยกิต
o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร
หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT101
(Information Technology Fundamentals)
คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT104
(Discrete Mathematics for Information Technology)
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT304
(Statistics for Information Technology)
MTH111 แคลคูลัส 1 (Calculus I)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

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

12 หนวยกิต
3 3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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o วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ

67 หนวยกิต

15 หนวยกิต

INT 102
INT 105

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)

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

INT 201
INT 205
INT 401

เครือขาย 1 (Network I)
เครือขาย 2 (Network II)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)

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

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
INT 202
INT 206
INT 303
INT 305

12 หนวยกิต

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 (Software Development Process I)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 (Software Development Process II)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
INT103
INT106
INT107
INT 301
INT 302
INT 307
INT 351
INT 352
INT 353
INT 402
INT 450

28 หนวยกิต

ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปในสํานักงาน
(Office Package Workshop)
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

1(0-2-2)

เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร (Computing Platform Technology)
การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services Management)
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social
Issues and Ethics for Information Technology Professional)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Information Technology Seminar I)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Information Technology Seminar II)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Information Technology Seminar III)
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional Communication)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project)

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

-กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
INT 203
INT 204
INT 207
INT 306

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

3(2-2-5)
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การบริหารสารสนเทศ 1 (Information Management I)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information Systems)
การบริหารสารสนเทศ 2 (Information Management II)
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Electronics Business (e-business))

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
6(0-12-12)

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

10

o วิชาเลือก ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา

9 หนวยกิต

INT 397 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(1-0-2)
INT 398* การฝกประสบการณวิชาชีพ
2(0-35-0)
INT 399* สหกิจศึกษา
6(0-35-0)
*วิชา INT 398 และ INT 399 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงาน
หรือ ทํางานแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หากลงวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบทั้ง 9 หนวยกิต ไมตองลงเรียนวิชา INT 398 และ INT 399 ก็ได
INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Application Development for Mobile Devices)
INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Information Assurance and Security II)
INT 463 การออกแบบกราฟกสบนคอมพิวเตอร (Computer Graphic Design)
3(2-2-5)
INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
3(2-2-5)
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง (Advanced Object Oriented Methodology)
3(3-0-6)
INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Services Technology)
3(2-2-5)
INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Entrepreneurship)
INT 470 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
3(2-2-5)
(Database Programming Workshop)
INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3(2-2-5)
(Database Architecture and Administration Workshop)
INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
(Enterprise Resource Planning Workshop)
INT 474 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
3(2-2-5)
(Supply Chain Management Workshop)
INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8
3(3-3-6)
(Selected Topics in Information Technology I-VIII)

o หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต (เลือกเรียน)
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 (Content-Based Language Learning I)
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 (Content-Based Language Learning II)
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 (Oral Communication I)
• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

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

6 หนวยกิต
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3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่1

INT 101
INT 102
INT 103
INT 104
GEN101
LNG 101
หรือ
LNG 102
XXX xxx

หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปในสํานักงาน
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

0
2
2
0
2
2

6)
5)
2)
6)
2)
5)

(3
(13

0
8

6)
32)

(2
(2
(2
(2

2
2
2
2

5)
5)
5)
5)

(3
(3
(14

0
0
8

6)
6)
32)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

เครือขาย 1
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3
การบริหารสารสนเทศ 1
3
3
มหัศจรรยแหงความคิด
3
วิชาบังคับเลือก 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 54

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

(3
(2
(0
(3
(0
(2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3
เทคโนโลยีเว็บ
3
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 54
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

INT 201
INT 202
INT 203
GEN 231
GEN xxx
LNG 103
หรือ
LNG 104

3
3
1
3
1
3

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
3
รวม
17
ชั่วโมง /สัปดาห = 53
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2

INT 105
INT 106
INT 107
LNG 102
หรือ
LNG 103
GEN xxx
MTH xxx

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

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

2
2
2
2
0
2

5)
5)
5)
5)
6)
5)

(13

10

31)
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2

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

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
เครือขาย 2
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3
การบริหารสารสนเทศ 2
3
3
วิชาบังคับเลือก 2
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 54
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

INT 301

การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
3
สารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3
หรือ
หรือ
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
รวม
19
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

INT 306
INT 307
INT 352
INT 397
INT xxx
XXX xxx
GEN 241

0
2
2
2
0
2

6)
5)
5)
5)
6)
5)

(14

8

32)

(ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

(2

2

5)

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

0
2
0
2
0
2

6)
5)
6)
5)
2)
5)

(15

8

34)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
3
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
1
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
3
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิชาเลือกเสรี 1
3
3
ความงดงามแหงชีวิต
รวม
17
ชั่วโมง /สัปดาห = 51

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

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

(3
(3

0
0

6)
6)

(1
(1
(3
(3
(3
(17

0
0
0
0
0
0

2)
2)
6)
6)
6)
34)
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

INT 398* การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

หนวยกิต

2
2

(ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

(0
(0

35
35

0)
0)

หมายเหตุ *วิชา INT 398 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงานลง
เรียน INT 398 แทน INT xxx ไดหนึ่งวิชา (หากไมตองการฝกงาน ไมตองลงเรียน INT 398)
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 450
INT 353

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
รวม
7
ชั่วโมง /สัปดาห = 27
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
GEN 351
INT xxx
XXX xxx

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

(0
(1
(1

12
0
12

12)
2)
14)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
3
การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
15
ชั่วโมง /สัปดาห = 45

(2
(3
(3
(3
(3
(14

2
0
0
0
0
2

5)
6)
6)
6)
6)
29)

แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยการเรียนในปการศึกษา
ที่ 1/1 ถึง 3/1 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ โดยใชแผนการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2 ดังนี้
ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่2

INT 306
INT 307
INT 352
INT xxx*
GEN 241
XXX xxx
XXX xxx

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
3
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
3
ความงดงามแหงชีวิต
วิชาเลือกเสรี 1
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
19
ชั่วโมง /สัปดาห = 57

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

(3
(3

0
0

6)
6)

(1
(3
(3
(3
(3
(19

0
0
0
0
0
0

2)
6)
6)
6)
6)
38)

14

*วิชาสหกิจศึกษานับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต จึงเหลือวิชา INT xxx เพียง 1 วิชา
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 399

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 16 สัปดาห

6
ชั่วโมง /สัปดาห = 35 (5วัน x7ชั่วโมง)

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
INT 450
INT 353
GEN 351

6

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
3
การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
รวม
16
ชั่วโมง /สัปดาห = 55

(2
(3
(0
(1
(3
(10

2
0
12
0
0
14

5)
6)
12)
2)
6)
31)

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

ชื่อ – นามสกุล
อ.สุเมธ อังคะศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
อ.สยาม แยมแสงสังข
XXXXXXXXXXXXX
อ.อันฮวา นิลรัตนศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
อ.วิเชียร ชุติมาสกุล
XXXXXXXXXXXXX
อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา
2552 2553 2554 2555
6
6
6
6

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

6

6

6

6

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

6

6

6

6

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร

รศ.

6

6

6

6

อาจารย

6

6

6

6

วท.ม. สถิติประยุกต
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3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
อ. พิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
XXXXXXXXXXXXX
อ.ชาคริดา นุกูลกิจ
XXXXXXXXXXXXX
อ.บัณฑิต วรรณธนาภา
XXXXXXXXXXXXX
อ.พรชัย มงคลนาม
XXXXXXXXXXXXX
อ.อุดม ศิลปอาชา
XXXXXXXXXXXXX
อ.วชิรศักดิ์ วานิชชา
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ตําแหนง
วิชาการ

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

ปร.ด.

วิทยาการคอมพิวเตอร

ปร.ด.

ผศ.

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห)
ปการศึกษา
2552 2553 2554 2555
6
6
6
6
6

6

6

6

วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

6

6

6

6

ปร.ด.

วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

6

6

6

6

ปร.ด.

วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

6

6

6

6

ปร.ด.

วิทยาการสารสนเทศ

6

6

6

6

ผศ.

3.2.3. อาจารยพิเศษ
ไมมี
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กําหนดรายวิชาฝกงานทางวิชาชีพเปนวิชาบังคับและใหมีแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่ตองการฝกงานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกงานได
ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะดานแทน
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการ
เรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือได
อยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 (สหกิจ) หรือ ภาคฤดูรอน ของที่การศึกษาที่ 3 (ฝกงาน)
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ควรเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการใชงานจริง
หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองคกรที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึ กษาสามารถทํางานเป นทีม มี ความเชี่ยวชาญในการใชเ ครื่องมื อ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก า วหน า ในการทํ า โครงงาน ที่ บัน ทึ ก ในสมุ ด ใหคํ า ปรึ ก ษาโดยอาจารย ที่ ปรึ ก ษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม และการ
จัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีความรูพนื้ ฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี
สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
(2) มีความรูทนั สมัย ใฝรู และมีความสามารถ
พัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตรและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ
แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการ
ประยุกตองคความรูกับปญหาจริง
รายวิชาเลือกทีเ่ ปดสอนตองตอยอดความรูพนื้ ฐานในภาคบังคับ
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาที่ทาทายให
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คุณลักษณะพิเศษ
และพัฒนาสังคม
(3) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาได
อยางเปนระบบและเหมาะสม
(4) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(5) รูจักแสวงหาความรูดว ยตนเองและสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(6) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใช
เทคโนโลยีไดดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรให
ตรงตามขอกําหนด

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
นักศีกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ให
นักศึกษาไดฝก คิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหาแทนการทองจํา
โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรจัดแบบ
คณะทํางาน แทนที่จะเปนแบบงานเดีย่ ว เพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดฝก ฝนการทํางานเปนหมูคณะ
ตองมีการมอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม
ความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชัน้ เรียน และเผยแพร
ความรูที่ไดระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก
มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักศึกษาหรือ
บุคคลภายนอกที่สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูที่ทนั สมัย
การเผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู
ตองมีวิชาที่บูรณาการองคความรูที่ไดศึกษามาในการวิเคราะห
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรตาม
ขอกําหนดของโจทยปญหาที่ไดรับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น
เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม
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(3) สงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบานของผูอื่น เปนตน
(4) อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม
เสียสละ
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2. ความรู
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) การทดสอบยอย
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(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
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(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง
(2) นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ
2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ทีม่ กี ารนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รรายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
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1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ความซื่อสัตย
(2) การรับรูและใหคณ
ุ คา
(3) ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
(4) ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ดานความรู
(1) ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ
(2) การใชความรูมาอธิปรายปรากฎการณที่เกิดขึ้น
(3) การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ
(4) การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล
3. ดานทักษะทางปญญา
(1) การคิดวิเคราะหและการวิพากษ
(2) การคิดเชิงสรางสรรค
(3) การคิดเชิงมโนทัศน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ความรับผิดชอบตอสังคม
(2) การเคารพผูอื่น
(3) ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง
(4) การรูจกั ตนเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ
(5) การทํางานเปนทีม
(6) ความเปนผูนํา
(7) การบริหารจัดการ
(8) สุขภาพและอนามัยทีด่ ี
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
(2) การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร
(3) การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
(4) การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
6. ดานการเรียนรู
(1) การเรียนรูผ านชีวิตประจําวัน
(2) การเรียนรูด วยตนเอง
(3) การเรียนรูแ ละเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
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5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

z

z

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

z

z

z

6. ดานการ
เรียนรู

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

z

z

z

z

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 การใชภาษาเพือ
่ การสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ

z

4.7 การบริหารจัดการ

z

4.6 ความเปนผูนํา

z

4.5 การทํางานเปนทีม

z

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

z

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง

z

4.2 การเคารพผูอื่น

z

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและ
เหตุผล

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

2. ดานความรู

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐาน
วิทยาศาสตร
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม
และภาวะผูนํา
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณะ
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อ z
การดําเนินชีวิต
z
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

รายวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1.1 ความซื่อสัตย

ระดับอุดมศึกษา

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสม
กับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
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c
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c
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z

z

กลุมวิชาภาษา
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ
ภาษาอังกฤษ
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z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

z
z
z

c

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

c

z

z

c

z

z

z

c

c

c

6.3 การเรียนรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

c

c

c
c
c

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

z

c

4.7 การบริหารจัดการ

c

c

z
z
z

4.6 ความเปนผูนํา

z

c

4.5 การทํางานเปนทีม

z

4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

z

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง

z

4.2 การเคารพผูอื่น

z

c

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

z

z

c

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

c

z

c
c
c

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

z

z

c
c
c

5.4 การใชภาษาเพือ
่ การสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ

c

z

c

z
z
z

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

c

z

c

z

6. ดานการ
เรียนรู

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

c

z
z
z

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

c

z

z
z
z

z

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

z

z
z
z

z
z
z

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

c

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและ
เหตุผล

z

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสม
กับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ

c
c
c

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

c
c
c

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.2 การรับรูและใหคุณคา

รายวิชา
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
LNG 211 การฟงอยางมีประสิทธิผล
LNG 212 ทักษะการนําเสนองาน
LNG 213 การเขียนรายงานการ
ปฏิบัติการ
LNG 293 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และงานอาชีพ

1.1 ความซื่อสัตย

ระดับอุดมศึกษา

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

z
c

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GEN 101 พลศึกษา
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการ
แกปญหา
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
GEN 301การพัฒนาสุขภาพแบบองค
รวม
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
z ความรับผิดชอบหลัก

z

c

c
c

z

z

z

c

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

c
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z
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c
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c
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c

z
z
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z

c

c

c ความรับผิดชอบรอง
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภ าวะความเปน ผูนํ า และผูต าม สามารถทํา งานเป น ที ม และสามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)
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(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนํ า ประเด็ น การแก ไ ขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(4)สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

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

3

4

INT101หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ • o o o o • • • o o • • • o o o • o o o o o o o o o o o

o

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร
สําเร็จรูปในสํานักงาน
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
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INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมอมพิวเตอร 1 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
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o

• o

•

• o

o

o

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1

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

o

• • •

• o

•

•

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

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 203 การบริหารสารสนเทศ 1

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

o

• o

•

•

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

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

• • • •

•

•

•

INT 205 เครือขาย 2
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2

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

o

• o

•

• o

o o

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

o

• • •

• o

•

•

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2

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

o

• • •

• o

•

•

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

•

• • •

•

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

• o • • •

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

• o

o

o

o o o o o • o

• • • • • o • o • o • • o o

• • • •
o o o

•

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

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

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
INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

1

2

3

4

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • • •

•

•

•

•

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

•

• • • • o
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•

•

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

o

• o

INT 353 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

o 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

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

• • • • •

•

•

•

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

• • o

• •

•

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

• • • • o
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•

•

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

• • • •

•

•

•

•

o o o

o

o

INT 307 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม
สําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
MTH 111 แคลคูลัส 1
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 หรือ ปที่ 5
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนั กศึ ก ษาที่ วั ดเป นรู ป ธรรมได ซึ่ ง เช น (ก) จํ า นวนโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป ที่ พัฒ นาเองและ
วางขาย, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปน
อันดั บแรก การสนับ สนุ นด านการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิ ช าชีพในองค กรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปน
อันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะฯ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะฯ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแล
และคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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อาจารยผูรับ ผิ ดชอบหลักสู ต ร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร ว มกับ ผู บ ริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. กระตุนใหนกั ศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือระดับชาติ
(ถามี)
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ป
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และหรือ ผูช วย
สอน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒไิ มต่ํากวา
ปริญญาโทหรือหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ และหรือ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครือ่ งมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
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-หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรูโ ดยนักศึกษา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายใน
คณะฯ ทุก 2 ป
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 4 ป
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชสถานที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ณ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
บริหารจัดการ บริหารจัดการดานการ
ลําดับ
ชื่ออุปกรณ
หนวยนับ
งานสํานักงาน
เรียนการสอน
1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
86
275
เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
2
7
เครื่อง
3 เครื่องพิมพแบบเลเซอร
15
8
เครื่อง
4 เครื่องพิมพสําเนาดิจิทัล
1
เครื่อง
5 อุปกรณแมขายพิมพงาน (Print Server)
8
เครื่อง
6 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร (Projector)
2
14
เครื่อง
7 เครื่องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
1
12
เครื่อง
8 เครื่องสแกนเนอร
4
3
เครื่อง
9 กระดานอิเล็กทรอนิกส
3
เครื่อง
10 กลองดิจิทัล
6
2
เครื่อง
11 กลองวิดีโอ
2
2
เครื่อง
12 เครื่องขยายเสียง
18
เครื่อง
13 ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
15
ชุด
14 เกาอี้
575
ตัว
15 ระบบกลองวงจรปด
33
ระบบ
16 ระบบ Access Control
34
ระบบ
17 ระบบ VDO Conference
2
ระบบ
18 ระบบเครือขาย LDAP Server
1
ระบบ
19 ระบบบริหารจัดการงานพิมพ (Print Control)
1
ระบบ
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ลําดับ
20
21
22
23
24
25
26

บริหารจัดการ บริหารจัดการดานการ
หนวยนับ
งานสํานักงาน
เรียนการสอน
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage e-Learning 1 TB)
2
ระบบ
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
1
ระบบ
เครือขายสําหรับระบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง
1
ชุด
เครื่องแมขายพรอมซอฟตแวรบริหารจัดการ
4
ชุด
Wireless LAN
11
6
ชุด
Layer 3 Switch
1
ระบบ
เมนเฟรม
2
ระบบ
ชื่ออุปกรณ

2.2.2. หองสมุด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนังสือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั่วไปมากกวา 140,000 เลม
และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 1,800 รายการ มีตําราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา
2,000 เลม และวารสารที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกไมนอยกวา 80 รายการ
นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกวา 5,600 เลม วารสาร
ดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผน เพื่อเปนแหลง
ความรูเพิ่มเติม
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารย
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ
จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ความเพี ย งพอของทรั พ ยากร คณะฯ มี เ จ า หน า ที่ ป ระจํ า ห อ งสมุ ด ของคณะ ซึ่ ง จะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ
ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยัง
ตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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เปาหมาย

การดําเนินการ

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพรอมใช
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
งานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
การทดลอง ทรัพยากรสื่อและ
บันทึกเพือ่ เตรียมจัดสรางสื่อสําหรับการ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม
ทบทวนการเรียน
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน-นอก 2.จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ
หองเรียน พือ่ การเรียนรูไดดว ย
ทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพในระดับ
ตนเอง อยางเพียงพอและมี
สากล เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ
ประสิทธิภาพ
สรางความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลอง
เปด มีเครื่องคอมพิวเตอรและพื้นที่ที่
นักศึกษาทดลอง หาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง ดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดบริการทั้งหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้งหองสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดใหมีระบบแมขายขนาดใหญ อุปกรณ
เครือขาย เพือ่ ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใน
การบริหารระบบ

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน

เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และเครือ่ งมือ
ความเร็วของระบบเครือขาย
ตอจํานวนนักศึกษา
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝกปฏิบัติ
ดวยอุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ
และสถิติการใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูแ ละ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ
มาใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ กําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให
นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา
5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
- ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดยนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดงานทําไมเกิน 3 เดือน
- จากผลสํ า รวจเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พบว า ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ต อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด า น
ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวา
รอยละ 80
(14) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ.
กําหนด
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนใหมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนใหมีการวิเคราะหผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และ
กําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
– ผูวาจาง
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และจาก มคอ.7
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ: ภาคผนวก
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข. คําอธิบายรายวิชา
ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ภาคผนวก
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข. คําอธิบายรายวิชา
INT 101 หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamental
แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอน กระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การ
ประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเปนนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การ
ปฏิสัมพั นธกับผู ใชอินเทอร เน็ ต เวิรดไวดเ ว็บ ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในดานตาง ๆ
Introduce pervasive themes in information technology including information technology
and system model, data and information, management of complexity, redesigning processes and
application of information technology in business, project management, information management,
information assurance and security, information and communication technologies, information
technology professionalism, information technology and related disciplines, history of computing
technology, user interaction, Internet and World Wide Web, social impact, application domains.
INT 102การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-5)
Computer Programming I
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัวแปร
คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูล
แบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย การ
สงผานคาภายในโปรแกรม การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร
ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน จาวา และ ภาษาซี การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม
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
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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 ปฏิบตั ิการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1 (0-2-2)
Office Package Workshop
วิชานี้มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํานักงาน เชน โปรแกรมการประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล
โปรแกรมนํ า เสนอผลงาน ซอฟตแ วร ดา นการสื่ อ สารในองคก ร และโปรแกรมอื่ น ๆ ที่ นาสนใจ
รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
This course focuses on developing students’ skills in using a suite of office related
applications, such as word processing, spreadsheet, presentation, database management system,
organizational communication software, and other software of interests. Students will also learn to
choose the appropriate software for the tasks to be performed.
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3-0-6)
Discrete Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุปนัยและการเรียกซ้ํา ความสัมพันธและไดกราฟ การจัดทําความสัมพันธแบบอันดับ และโครงสราง
แบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบูลีนในรูปพหุ
นามแบบบูลีน ตนไมและภาษา ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา การคนแบบตนไม
ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เครื่อง สถานะจํากัดและภาษา
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, 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
Computer Programming II
วิชาบังคับกอน: INT 102 Computer Programming I
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ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต เชน คลาส อ็อบเจกต แอ
ตทริบิวส เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมบน
สภาพแวดลอมแบบตาง ๆ ไดแก การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส การเขียนโปรแกรมบนระบบ
เว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนอุปกรณชนิดพกพา เปนตน การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงาน
ไลบรารีฟงกชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาตาง ๆ จัดเตรียมไวให
โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เชน Java, C++, Eiffel, ADA
การฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การใชสวนติดตอประสานโปรแกรมประยุกต (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 (2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยี เ วิ ล ด ไ วด เ ว็ บ ประกอบด ว ยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร า งและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิ เ คชั น การพั ฒ นาแอปปลิ เ คชั น บนเว็ บ ฝ ง ไคลเอนต แ ละฝ ง เซิ ร ฟ เวอร สถาป ต ยกรรมเอ็ น เที ย ร
กระบวนการพัฒนาที่ เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเข าใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคมและ
ความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวย โดยเนน
การใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม
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.
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INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computing Platform Technology
แนะนํ า เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
หน า ที่ ภ ายในระบบปฏิ บั ติก าร โดยใชก รณี ศึก ษาระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น การฝ ก ปฏิ บั ติ
หลักการและการฝกหัดดานการบริหารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การจัดสรร
พื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา
This is an introductory course to computer architecture and operating systems. The topics
that are explored in this course include hardware components and functions: such as the processor,
bus, memory, and storage subsystems. The components and functions of operating systems are also
covered using popular OS's as case studies. The laboratory component for this course covers system
administration concepts such as user accounting, printing service, storage allocation, monitoring and
troubleshooting.
INT 201 เครือขาย 1
Network I

3 (2-2-5)

วิชาบังคับกอน INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล และ
อินเทอรเน็ต จากนั้นจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN เชน ชั้น
กายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชานี้มีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ
อุ ป กรณ ส ลั บ เส น ทางและอุ ป กรณ ค น หาเส น ทาง เช น บริ ด จิ ง สแปนนิ ง ทรี โ พรโทคอล การจั ด
แอดเดรสไอพี 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. 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
Software Development Process I
วิชาบังคับกอน INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
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กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเนื้อหา ประกอบดวย องคประกอบของ
ระบบ ทางเลื อ กวิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบ การวิ เ คราะห ค วามต อ งการ การศึ ก ษาความเป น ไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียด ซอฟตแวร ไดแกการนํา เขา การแสดงผล การประมวลผล
ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การใชแผนภาพ
แสดงแบบจํ าลองเพื่ อการสื่อสาร เอกสารความต องการระบบและ นําเสนอผลการวิเ คราะหและ
ออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสรางตนแบบ โดยใชวิธีการที่
เปนที่นิยมในปจจุบัน และใชเครื่องมือชวยในกระบวนการ พัฒนาซอฟตแวรที่เหมาะสม
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 implementing a
prototype of a small project using popular methodology and professional development tools.
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
3 (2-2-5)
Information Management I
วิชาบังคับกอน INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห
รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล ยกตัวอยางทั้ง
ภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล การสืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัดระเบียบ
ขอมูล เชน แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบสัมพันธฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอรมอลฟอรม
การจัดทําแบบจําลองขอมูล การรีเอนจิเนียรฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล การบูรณาการขอมูล
ระบบคลังขอมูล และการใชเครื่องมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชระบบบริหาร
ฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคน การสรางโปรแกรมที่ทํางานรวมกับ
ฐานขอมูล
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.
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INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Information Systems
เปนวิชาแนะนําการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ของธุรกิจครอบคลุม
เนื้อหาการใชประโยชนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร และกิจการของวิสาหกิจ เชน
บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินคาคงคลัง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
งานขาย การบริการ การบริหารเครือขายผูผลิตและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบ
สารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อสื่อสารทั้งในองคกร นอกองคกรและ
ระหวางองคกรดวยระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
This course is an introduction to information system for business. It covers topics in
enterprise resource management such as human resource, financial, accounting, production and
inventory management, e-commerce, sales, service, supply-chain management and customer
relationship management, information system for operation and management, decision support,
internet, intranet and extranet for business communication.
INT 205 เครือขาย 2
3 (2-2-5)
Network II
วิชาบังคับกอน INT 201 เครือขาย 1
เปนรายวิชาเครือขายที่ตอเนื่องเปนวิชาที่สองโดยศึกษาในหัวขอ อุปกรณสวิทซของเครือขาย
บริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย และบริการ
บนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ เทคนิคของการ
บริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบเครือขาย การ
แปลงแอดเดรส การกําหนดแอดเดรส การจําแนกโดเมน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
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 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 email services.
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
Software Development Process II
วิชาบังคับกอน INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

3 (2-2-5)

44

เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของการ
พัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพื่อบริหารโครงการ การประเมินราคา เครื่องมือ
บริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร 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 (2-2-5)
Information Management II
วิชาบังคับกอน INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
เปนวิชาที่สองของการจัดการขอมูล กลาวถึงการจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการ
บริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ กัน การกําหนดความปลอดภัยของขอมูล การสํารองและกูคืน
ขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระขายและแบบลูกขายแมขาย โครงสรางแบบ N-tiers การเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม ฐานขอมูลแผนที่ ฐานขอมูลดาน
วิทยาศาสตร การจัดการองคความรู ระบบคลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล และระบบหองสมุดดิจิทัล
การฝกปฏิบัติ การฝกเปนผูบริหารระบบฐานขอมูลบนแมขายฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมประยุกต
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
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 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
Information Technology Infrastructure Management
วิชาบังคับกอน INT 201 เครือขาย 1
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วิชานี้จะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็ จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮาร ดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสร า งพื้ น ฐานประเภทต า ง ๆ การจั ด หาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผ า น
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนดความ
ต อ งการ และนํ า เสนอโครงการ นอกจากนี้ วิ ช านี้ ยั ง กล า วถึ ง ประเด็ น ต า ง ๆ ในการจั ด หาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและ
ผลกระทบตอองคกร
This course is aims to present an integrated view of IT hardware and services infrastructure
management. Students will learn about the IT procurement process through a case study where they
will have to gather requirements, write a project proposal, requirement specifications and present
their findings. Operational issues such as project management, testing, maintenance and other
organizational issues are also covered.
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Services Management
วิชาบังคับกอน INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้กลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือกผูให
บริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยีและ
เทคนิคเพื่อการให บริก าร การบริ ห ารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด ตนทุน ของการ
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.
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
Web Programming
วิชาบังคับกอน INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT106 เทคโนโลยีเว็บ
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บแบบ
ไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อควบคุมการ
ทํางานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขายและในระบบ
เครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของระบบ งาน การฝก
ปฏิบัติ การสรางโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูกขาย
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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 clientside 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 การประมาณคาของ
การถดถอย
Applications of statistic in information technology, business and science. Probability,
Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis Testing, Elements of
Regression.
INT 305 ปฏิสมั พันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Human Computer Interaction
วิชาบังคับกอน INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัยดาน
มนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอมของการ
ใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธี
ติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวน
สัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติ ปฏิบัติการ
ทดลอง 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.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

47

INT 306 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
Electronic Business
วิชาบังคับกอน INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิชานี้กลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประโยชนใชงานทั้งภายในองคกรเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใชระบบอินทราเน็ต
และภายนอกองคกรในการสื่อสารกับลูกคาและผูจําหนายสินคา โดยใชระบบอินเทอรเน็ต โดยศึกษา
จากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตอง
ใชความรูพื้นฐานทางโครงสรางธุรกิ จ การสรางฐานความรู ระบบอินเทอรเน็ต และการวางแผน
การตลาด
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 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน ความ
หลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตร
ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งไทยและ
สากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและ
จริ ย ธรรม องค ก รวิ ช าชี พ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความประพฤติ สํ า หรั บ นั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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
Information Technology Seminar I
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
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ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the current
literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading list on current
problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in class with students,
faculty and invited specialists.
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar II
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the current
literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading list on current
problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in class with students,
faculty and invited specialists.
INT 353 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar III
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue 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 397 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(1-0-2) (S/U)
Preparation for Career Training
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาอยางนอย 60 หนวยกิต
วิชานี้เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ เชน
ระเบียบ เงื่อนไขในการฝก ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การแตงกาย บุคลิกภาพ วินัยในการ
ปฏิบัติงาน การแกไขปญหาตาง ๆ ในการฝก
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This course prepares students for career training. Such as rules and conditions for training
suitable jobs for training, how to dress, work place behavior, work discipline and how to solve
various problems that may arise.
INT 398 การฝกประสบการณวิชาชีพ
2(0-35-0) (S/U)
Career Training
ไมนอย กวา 240 ชม.
วิชาบังคับกอน INT 397 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
วิชานี้เปนการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ โดยมีการวางแผนรวมกัน ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ใน
รูปแบบและลักษณะงานที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ นักศึกษาจะปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนเปนพนักงาน
ของหน ว ยงาน นั ก ศึ ก ษาจะได นํ า ความรู ท างทฤษฎี แ ละทางปฏิ บั ติ ที่ ศึ ก ษามาบู ร ณาการ เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ
ใหแกองคกร ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร โดยมีพนักงานพี่เลี้ยงที่สถานประกอบการมอบหมาย
ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงาน
ใหกับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะตอง จัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กําหนดเพื่อใชเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลการศึกษา
This course emphasizes learning through working in information technology and
communication at the work place. The business and the university plan the training format and
student work duties together. Students work full time as if they were actual employees. Students will
integrate theories and practice that they study and apply them to actual jobs and development in ICT
for a business. The business assigns a supervisor to oversee students’ work, assign duties, and create
a work plan. Students have to submit a report as part of the course evaluation.
INT 399 สหกิจศึกษา
6(0-35-0)
Cooperative Study
ไมนอยกวา 16 สัปดาห
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้นไป
นักศึกษาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือหนวยงานราชการเปนเวลา ไมนอยกวา 16
สัปดาห จะตองทํารายงานประกอบ และมีการนิเทศนจากคณาจารยในหลักสูตร
Students will enter a cooperative study program with the industrial sector, the business sector,
or other public organizations for a period of at least 16 weeks. Student is required to do the report
and the program provide lecturer visitation at the training site.
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INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3 (2-2-5)
Information Assurance and Security I
วิชาบังคับกอน INT 205 เครือขาย 2
ศึกษาดานความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภทของภัยรุกราน
กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจนทราบใน
ระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝกปฏิบัติ การจัดการดาน
ความมั่นคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวรตอตานไวรัส โครงสราง
พื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ
This course covers network and information security issues, including basic security
principles, types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies, authentication
systems, security services, and threat analysis. Students also have practical exercises to manage
security such as using intrusion prevention system, LDAP server, anti-virus software and public key
infrastructure.
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Professional Communication
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
แนะนําการพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการสื่อสารทางวิชาชีพ รวมทั้งการนําเสนอโครงการ
รายงาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยางเปนทางการ
Introduces techniques for writing, presentation, and professional communication of
technical content. Presentation for IT project proposal, software requirement specification report and
system requirement specification report.
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 (0-12-12)
Information Technology Project
วิชาบังคับกอน INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
- INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
- ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอโครงงาน
การศึ ก ษาความเป น ไปได ทรั พ ย สิ น ทางปญญา การทํา งานเปน ทีม งบประมาณ และ การจั ด การ
ตารางเวลาทํางาน รวมทั้งรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ
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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 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
Information Assurance and Security II
วิชาบังคับกอน INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
ศึกษาถึงประวัติ นิยาม เหตุผลความจําเปน รูปแบบการประกันสารสนเทศ หลักการออกแบบ
ระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความความมั่นคง การ
ให บริ ก ารความมั่น คงของสารสนเทศ รู ปแบบการวิ เ คราะห ก ารประกัน สารสนเทศ การกํ า หนด
นโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
This course covers the history, definitions, and necessity of security in IT systems
including: information assurance techniques, system design principles, information system cycle and
security issues, security system installation, information security services, information security
analysis, setting policies system recovery, and related laws.
INT 463 การออกแบบกราฟกสบนคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
Computer Graphic Design
วิชาที่ตองศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟกส 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติดาน
ตาง ๆของภาพกราฟกส ชนิดของขอมูลภาพกราฟกส รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟกส เทคนิคการลด
ขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกสดวยซอฟตแวรกราฟกส อุปกรณอินพุตเอาตพุตที่ใช
กับงานกราฟกส การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกสและอุปกรณประกอบทางฮารดแวรเพื่อสรางงาน
คอมพิวเตอรกราฟกสแบบ 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. Handson practice: student will produce 2 dimension graphics using software and hardware tools.
INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
Digital media production
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิจิทัล
ในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง ภาพนิ่ง
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วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการนําเสนอทั้ง
บนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสรางสื่อดิจิทัล
ประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน
Type of digital media, media formats, media capture, authoring and production,
compression, streaming media, tools and techniques for media production and multimedia authoring,
deploy and serve media contents within web application and any type of computer application.
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Object Oriented Methodology
วิชาบังคับกอน INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกตโดย
แสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่ชัดเจนซึ่ง
สามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากนี้ยังแสดงปญหาที่เกิดขึ้นในการ
พัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการแกปญหาเหลานี้
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 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3 (2-2-5)
Web Services Technology
วิชาบังคับกอน INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนดนิยาม
ภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอรวิสสภาพแวดลอม ระบบบริการแนวทางการพัฒนา
เว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนดมาตรฐานและ
แหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอรวิสภาษาใดภาษา
หนึ่งเพื่อสรางตัวอยางบริการ 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.
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INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษากระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการการประสบความสําเร็จของผูประกอบการ
การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ
สําหรับผูประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการลงทุนสําหรับวิสาหกิจ
ของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น
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 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 ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-2-5)
Database Programming Workshop
วิชาบังคับกอน INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1
คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอยคําสั่ง
ดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการกําหนดการ
เขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใชคําสั่งควบคุม โดย
ใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน
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 472 ปฏิบตั ิการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
Database Architecture and Administration Workshop
วิชาบังคับกอน INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

3 (2-2-5)

54

ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล โดยเลื อ กระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล ที่ เ ป น
ผลิตภัณฑที่นิยมใชปจจุบัน เขาใจโครงสรางและสวนประกอบ ติดตั้งและตั้งคาระบบบริการฐานขอมูล
การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทํางาน การยอนกลับ การ
ตั้งคาและวิเคราะหเพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน สิทธิการใช บทบาท
ความสมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน
Managing an instance, creating a database, database server installation, architectural
components, getting started with the server, creating data dictionary views and standard packages,
maintaining the control file, maintaining redo log files, backup configuration, managing table spaces
and data files, storage structure and relationships, managing rollback segments, managing tables,
managing indexes, technology review, maintaining data integrity, managing password security and
resources, managing users managing privileges, managing roles.
INT 473 ปฏิบตั ิการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning Workshop
วิชาบังคับกอน INT208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชีทั่วไป
เบื้องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การ
บริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต 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 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดการแบบซัพพลายเชน
3 (2-2-5)
Supply Chain Management Workshop
วิชาบังคับกอน INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการชําระ ระบบ
สนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา จัดซื้อ
การชําระ การคัดเลือกผูจําหนาย รายชื่อผูจําหนายที่รับรอง การสรางเอกสารในกระบวนการโดย
อัตโนมัติ ความปลอดภัยของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินคา องคประกอบ สินคา
และชื่อหนวยสินคา
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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 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8
3 (x-x-x)
Selected Topic in Information Technology I-VIII
วิชาบังคับกอน ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
ศึ ก ษาในหั ว ข อ ที่ แ ตกต า งจากวิ ช าที่ เ ป ด สอนปกติ เพื่ อ ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม
This course will cover new or advanced topics in information technology. The content will
be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if the
topics are different.
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GEN 101 พลศึกษา
1 (0-2-2)
Physical Education
รายวิชานี้มวี ัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูค วามเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ หลักการออกกําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬา ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จาก
หลากหลายชนิดกีฬาที่เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา
รูจักกติกามารยาท ที่ดีในการเลนกีฬาและชมกีฬา
This Course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with
rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, according
to their own interest. This course will create good health, personality and sportsmanship in learners,
as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.
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GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
3 (3-0-6)
Learning and Problem Solving Skills
วิชานี้เนนการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการ
จัดการความรูและกระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เนนการกําหนด
เปาหมายทางการเรียนรู รูจักการตั้งโจทย การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู การแยกแยะขอมูลกับ
ขอเท็จจริง การอาน แกปญหา การสรางความคิด การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง การสราง
แบบจําลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students
will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning
processes through projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining
the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas,
thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
3 (3-0-6)
Miracle of Thinking
วิชานี้จะใหความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพัฒนานักศึกษาใหมีการคิดเปนระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ และการคิดเชิงวิเคราะห
การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวของกับการคิด นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การ
ผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทําตัวอยางหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking
to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking. Critical
thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea
connection/story line and writing are explored. Examples or case studies are used for problem
solving through systematic using the knowledge of science and technology, social science,
management, and environment, etc.
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
Holistic Health Development
รายวิชานี้มวี ัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
เพื่อใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยเนนการสงเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคประกอบของสุขภาพที่ดี ปจจัย
ที่สงผลตอสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย
การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ การปองกัน
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และแกไขปญหาสุขภาพจิต การฝกสติ สมาธิ และการทําความเขาใจชีวติ การดําเนินชีวิตอยางบุคคลที่มี
สุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath
development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health care
promotion, including composition of wellness; factors affecting health; integrated health care;
nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical activities to
empower the smart personality and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional
development; preventing and solving problems on mental health; practices in concentration,
meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and information on general
health check up and physical fitness tests.
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3 (3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่
ยั่งยืนและผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการ
สังเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and innovation
in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course will explore the
policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and innovation for a
wisdom-based society together with ethics in management. Students will study the exploitation and
protection of intellectual as a result of technology and innovation.
MTH 111 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus I
ลิมิต ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย การ
วาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไมจํากัด
เขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาวของสวนเสน
โคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พื้นที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน อินทิกรัลไม
ตรงแบบ การหมุนแกน
Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and transcendental
functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar coordinates. Definite integrals
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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.
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
3 (3-0-6)
Man and Ethics of Living
รายวิ ช านี้ มุง สอนแนวคิ ด ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และแนวทางในการทํ า งาน ตามแนวศาสนา
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ องค ความรู เพื่ อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค เชน ความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอสังคม การเคารพผูอื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง ความมี
วินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เปนตน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นๆ ได
อยางมีความสุข
This course studies the concept of living and working based on principles of religion,
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of knowledge
and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable characteristics such as
faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, acceptance of differences, selfdiscipline, respect for democracy, public awareness, and harmonious co-existence.
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
The Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด
ความหมาย และปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรุปแบบตาง ๆ
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องคกร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชดําริ
This course emphasizes the application of previous Thai economic development
approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of
sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the philosophy of
sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at individual, community,
organization, and national levels. This study covers relevant case studies as well as the Royal
Projects.
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GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
3 (3-0-6)
Beauty of Life
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เนนที่การรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย รับรู
และเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย เชน ชีวิตกับความ
งามในดานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย
This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and
aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with the perception, appreciation and
expression of humans on aesthetics and value. Students are able to experience learning that
stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the
cultural and natural environments.
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
Ethics in Science-based Society
วิ ช านี้ เ ป น การศึ ก ษาประเด็ น ทางจริ ย ธรรมและสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ผูเรียนจะตองศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องตนของตะวันตกและตะวันออก ผูเรียนจะตอง
เรียนรูการประยุกตใชทฤษฎีเหลานี้กับการศึกษากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และจะตอง
วิเคราะหวิจารณบทบาทของนักวิทยาศาสตร เพื่อจะไดเกิดความเขาใจตอความซับซอนในประเด็นทาง
จริ ย ธรรมซึ่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นวิ ช าชี พ ด า นต า ง ๆ กํ า ลั ง ประสบอยู โดยมุ ง เน น การประยุ ก ต ใ ช
กรณีศึกษา การวิเคราะหและการวิจารณในหองเรียน จุดมุงหมายของวิชานี้คือ การสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความเขาใจตอความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสามารถให ค วามหมายและกํ า หนดมาตรฐานจริ ย ธรรมของตนเองซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการ
วิพากษวิจารณรวมกันจากทัษนะตาง ๆ ได
This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology.
Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to apply
these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of the
scientist in society, and to become aware of complex ethical issues facing scientists in different
professions. Case studies will be used extensively throughout the course, with an emphasis on
critical debate. The goal of the course is to enable each student to develop an understanding of
conflicting opinions regarding science and technology, and to define and refine their own ethical
code of conduct based on evaluation of arguments from differing viewpoints.
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GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
3 (3-0-6)
The History of Civilization
ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
การศึกษาจะเนนเหตุการณสํากคัญซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรากฎการณที่สงผลในทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เกิดจากคานิยมและทัศนคติที่สัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัย
ตาง ๆจนถึงปจจุบัน
This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five
historical periods-prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period. The study will
focus on significant social, economic and political events resulting from values and attitudes due to
customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate through art and literature
based on several perspectives and periods.
3 (3-0-6)
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
Man and Reasoning
รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงความรูแบบอุปนัยและ
นิรนัย การใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลในดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับากรดํารงชีวิต
The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; deductive
and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case study of
formal and informal reasoning of everyday life.
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
3 (3-0-6)
Thai Indigenous Knowledge
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยในแงมุมตาง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น หลักการ
แสวงหาความรูดวยตนเองในทองถิ่นตาง ๆ สามารถชี้ใหเห็นไดวาการแสวงหาความรูดวยตนเองวาเปน
กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นไดตลอดชีวิต สรางทักษะวิธีในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบไดดว ยตนเอง
This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic
approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological
perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and recognize
the ways in which such knowledge has been accumulated-lifelong learning of indigenous people and
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knowledge transfer between generations. Students will learn to become systematic, self-taught
learners.
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
3 (3-0-6)
Modern Management and Leadership
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน การ
จัดองคกร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตาง ๆ
This course examines the modern management concept including basic functions of
management-planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation,
leadership, human resource management, management of information systems, social responsibilityand its application to particular circumstances.
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Psychology
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคกร ซึ่งรวมถึง
ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพล
ของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนีย้ ังไดศกึ ษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ ความขัดแยง
การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนําและความมีประสิทธิภาพขององคการ
This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of human
behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human working
behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, it will
incorporate organizational behavior modification, conflict management, and leadership and
organizational effectiveness.
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
3 (2-2-5)
Personality Development and Public Speaking
วิชานี้มีวัตถุ ประสงคจะพัฒนาบุคลิภ าพและทักษะการพูดในที่ สาธารณะของผูเรีย น โดย
พัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญดังนี้ กิริยาทาทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาใน
การสื่อสาร การใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา
และชักชวนโนมนาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยาง
เหมาะสม
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This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The
course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social rules,
communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected to gain
these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and
application of technology for communication.
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
3 (3-0-6)
Integrative Social Sciences
วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ไดรับความสนใจในปจจุบนั เชน ปญหาดานความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาการกระจายทรัพยากร
ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง และปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม
This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture,
economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting contemporary
social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, and environmental
deterioration.
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
3 (2-2-5)
Culture and Excursion
วิชานี้มีเนื้อหามุงใหผูเรียนรูจักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูว ฒ
ั นธรรมทั้งภายในและ
ตางประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใชการทองเที่ยวเปนสื่อกลางในการเรียนรู รวมทั้งการใชภาษา
ในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว
This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture
exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of
life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for
communication and tourism management.
กลุมวิชาภาษา
LNG 101ภาษาอังกฤษทั่วไป
3(3-0-6)
General English
รายวิ ช านี้ มุ ง เน น การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาทั้ ง 4 ด า น ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูมาบูรณาการในรายวิชา ผานเนื้อหาและปริบทที่
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หลากหลาย และกิจกรรมที่เนนการสื่อสารและการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน จุดมุงหมายของ
รายวิชา ดานการอ าน และไวยากรณมุงใหผูเรียนสามารถอานและวิเคราะห ประโยคที่ ซับซอนได
สามารถใชกลยุทธการอานที่เหมาะสมในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสําคัญดาน
การเขี ย น สามารถเขี ย นข อ ความสั้ น ๆ และสามารถใช พ จนานุ ก รมประกอบการเขี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดานการพูด สามารถพูดบทสนทนาสั้น ๆ ใชชีวิตประจําวัน ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
และใชภาษาอังกฤษในการเลาเรื่อง และอธิบายเรื่องราวไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดานการฟง
สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบทสนทนาได โดยใชกลยุทธการฟงที่เหมาะสม
This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the four language
skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is emphasized in the teaching and
learning approaches. The use of learning innovation and technology is integrated in learning English
through a variety of contents and contexts to enhance communicative activities and learning
opportunities both inside and outside the classroom. In terms of reading and grammar, the course
aims to enable learners to read and analyze complex sentences, and be able to use appropriate reading
strategies in understanding and extracting main ideas. In terms of writing, learners are expected to be
able to write short messages, and effectively use a dictionary for writing. In terms of speaking,
learners are expected to be able to accurately and appropriately participate in a short daily-life
conversation, use simple classroom language, tell a story, and explain a simple situation. In terms of
listening, they should be able to listen to short texts or short conversations, and use appropriate
listening strategies.
LNG 102ทักษะและกลยุทธภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Skills and Strategies
รายวิ ช านี้ มุ ง เน น การพัฒ นาทั ก ษะทางภาษาทั้ ง 4 ด า น ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะและกลยุ ท ธ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูในรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอนเนนการทํางานเปนกลุม การคิด วิเคราะห การแกปญหา การจัดการขอมูล
อยางถูกตองและเหมาะสมจุดมุงหมายของรายวิชา ดานการอาน เนนการใชกลยุทธการอานที่เหมาะสม
ทั้งเพื่อการแสวงหาความรูและความเพลิดเพลิน การอานเพื่อจับใจความสําคัญ การสรุปความ และการ
บันทึกการอาน ดานการเขียน เนนกระบวนการเขียน การเขียนในระดับยอหนาการใชแหลงอางอิง
รวมถึงพจนานุกรม และหนังสือไวยากรณประกอบการเขียน และการแกไขงานเขียนตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาะ ดานการพูด เนนการนําเสนอผลงาน และกลุยทธการสื่อสารการพูดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ดานการฟง เนนกลยุทธการฟง การฟงระดับยอหนา การจับ
ใจความสําคัญ และการฟงเพื่อขอมูลเฉพาะอยาง
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This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English skills, and
strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and learning are learnercentered. The use of learning innovation and technology is integrated into the course. Learners are
involved in cooperative learning activities that require effective thinking, analytical skills, problemsolving, and information literacy skills. In terms of reading, the course aims to equip learners with
appropriate strategies to read both for information and for pleasure, enable them to extract the main
ideas of a passage, make a summary, and take notes from reading. In terms of writing, the course
emphasizes process writing, paragraph writing, and an appropriate use of references, as well as
writing tools such as a dictionary and a grammar book for effective self-editing. In terms of speaking,
the course focuses on presentation skills and communication strategies to enable learners to exchange
information, share ideas and express opinions. In terms of listening, the course aims at promoting
strategies, listening at a paragraph level, listening for gist, and listening for specific information.
LNG 103ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic English
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ กลยุทธ การเรียนรูภ าษาอังกฤษ การเรียนรู ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอ
ภาษาอั งกฤษ การเรี ยนรู ในรายวิชาเนน ผูเรี ยนเปนสํ าคัญ การบูรณาการนวัตกรรมการเรีย นรูและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูและเพิ่มพูนความรู และการทํา
กิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุงหมายของรายวิชา ดานการอาน มุงใหผูเรียน สามารถอานบทความเชิง
วิชาการและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได พรอมทั้งสามารถอานเชิงวิเคราะห และ แสดงความ
คิด เห็น เกี่ยวกับ เรื่ องที่อา นได ด านการเขีย น สามารถเขี ย นเรีย งความโดยใช ขอมู ลอ างอิง ไดอยาง
เหมาะสม ดานการฟงและพูด ผูเรียนสามารถ ฟงบรรยาย นําเสนองาน ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบฉับพลันได
This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic English,
strategies for English language learning, autonomous learning, and positive attitudes towards English
and leaning. The course is learner-centered, and learning innovation and technology are integrated
into language learning. English is used as a learning tool to gain information and to do varieties of
activities. In terms of reading, the course aims to enable learners to read academic texts, and to be
able to summarize the main points, critically analyze the text, and express their opinions on the
topics. In terms of writing, the course aims at essay writing and appropriate use of references and
citation. In terms of listening and speaking, learners will listen to an English lecture and make a
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presentation. Learners will be able to ask and respond to questions, share ideas, and do impromptu
speaking.
LNG 211 การฟงอยางมีประสิทธิผล
1(1-0-2)
Effective Listening
รายวิชานี้จัดทําขึ้นเพื่อเสริมการฝกทักษะการฟง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลักใน
สาขาวิชาของนักศึกษา การเรียนการสอนเนนกลยุทธและวิธีการฟงที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจดบันทึกจากการฟง ผานเนื้อเรื่อง หรือหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาในสาขาของนักศึกษา มีการ
นําบทเรียนหรือบทสนทนาที่บัทึกจากสถานการณจริงในสาขาวิชาตาง ๆ มาใหเปนสื่อการเรียน
The aim of the course is to provide additional practice in English-language listening, in
support of students’ existing core discipline. The class concentrates on listening tips and strategies,
with particular focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the students’ core discipline
and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their field of study.
LNG 212 ทักษะการนําเสนองาน
1(1-0-2)
Oral Presentation Skills
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมความรูเกี่ยวกับองคประกอบของการนําเสนองานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการใหความสําคัญแกการใชวัจนะและอวัจนะภาษา การฝกการออกเสียง การใชภาษา
เพื่อสงสัญญาณบอกนัยใหผูฟงทราบเมื่อมีการเปลี่ยนเรื่อง อางถึงหัวขออื่น หรือสวนอื่นๆ ของการ
นําเสนองาน การใชสื่อประกอบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและ
เพื่อนรวมชั้นเพื่อประโยชนในการพัฒนาการนําเสนองานของตน
The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral
presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted throughout the
course. Training on pronunciation, the use of transition signals and effective use of visual aids will
also be focused. Self and peer assessment will also be encouraged to foster further improvement.
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบตั ิการ
1(1-0-2)
Laboratory Report Writing
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมความรูดานองคประกอบของการเขียนทั้งในระดับประโยค
ยอหนาและเนื้อเรื่อง เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบัติการตามรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะไดเรียนรูทั้งดานไวยากรณและการเรียบเรียงความคิดเพื่อนําเสนอ
เนื้อหาในทุกขั้นตอนของการฝกเขียน นอกจากนี้เนื้อหาการเรียนยังครอบคลุมถึงการสรุปความและการ
ถอดความเปนคําพูดของตนเองเพื่อเสริมสรางความตระหนักดานปญหาการคัดลอกขอมูล
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The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the
sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format
appropriate to their content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization will be
combined with student practice at every step. In addition, the class will cover an introduction to
summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce students’ awareness of problems about
plagiarism.
LNG 293 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Careers
รายวิ ช านี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะ ในการใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
เนื้อหาวิชาเนนการใชภาษาตามวัตถุประสงคตาง ๆ การวิเคราะหและแกไขปญหาในการสื่อสาร การใช
ภาษาไทยใหถูกตองตามหลักอักขรวิธี โดยการบูรณาการทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การอาน การฟง
การพูด และการเขียน กิจกรรมตาง ๆ จะเนนการพัฒนาทักษะ การใหเหตุผล การวิเคราะห การตีความ
และสรุปประเด็นในขาวสาร ขอความ บทสนทนา และบทความ จากสื่อประเภทตาง ๆตลอดจนพัฒนา
ทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค โดยสอดคลอง
กับความสนใจของผูเรียนและการนําไปประยุกตใชไดจริงในงานอาชีพ
The purpose of this course is to develop knowledge and skills for communication. The
content of the course emphasizes the use of language for specific purposes, analysis and solving
problems in communication. The course also emphasizes the accurate use of Thai language
according to accurate grammatical features. The course integrates the four language skills: reading,
listening, speaking and writing. The activities aim to equip the students with the skills of reasoning,
analyzing interpreting and summarizing of news, messages, conversations, and articles from different
kinds of media. The activities also focus on effective and efficient communication for specific
purposes, serving learners’ interest and applications according to their future careers.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

67

ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูต ามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

3

3

คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4

วิชาเฉพาะดาน
1
2

ตาม มคอ.1
ตามหลักสูตร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer
Programming I)
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปใน
สํานักงาน(Office Package Workshop)

ระบบเว็บและเทคโนโลยี
(Web Systems and Technologies)

แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)

2

E

สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(Systems Integration and Architecture)

12
3

9

1

วิชาแกน
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

D

การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
(Systems Administration and Maintenance)

84

C

แพลตฟอรมเทคโนโลยี
(Platform Technologies)

94

B

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)

หมวดวิชาเฉพาะ

A

เครือขาย
(Networking)

มคอ.1

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Mathematics and Statistics for Information

หลักสูตร

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
(Integrative Programming and Technologies)

รายละเอียด

กลุมเนื้อหาสาระ
(หนวยกิตขั้นต่ํา)

การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)

จํานวน จํานวน
หนวยกิต หนวยกิต

ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(Information Assurance and Security)

โครงสรางหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แคลคูลัส 1

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)

A
B
C
D
E

กลุมเนื้อหาสาระ
ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
โครงสรางพื้นฐานของระบบ
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
องคการและ ระบบสารสนเทศ

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)

การจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ
รหัสกลุม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

องคความรูตามเนื้อหาสาระตาม มคอ.1
วิชาแกน ตาม มคอ.1 มี:
-คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

1

1

1

4

2

3
X

2

1

1

2

3

5

2

X
X
X

45

0

67

6
15

3

3

1

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7 มีนาคม 2554)

12
12

18
28

9
12
X

1

X

68

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer
Programming II)
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)

3

3

X

3

3

เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
(Computing Platform Technology)
เครือขาย 1 (Network I)

3

3

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 (Software
Development Process I)
การบริหารสารสนเทศ 1 (Information
Management I)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business
Information Systems)
เครือขาย 2 (Network II)

3

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 (Software
Development Process II)
การบริหารสารสนเทศ 2 (Information
Management II)
การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology
Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services
Management)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web
Programming)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Electronic-Business)
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Issues and

3

X
X

3

X
3

X

3

3

X

3

3

X

3
3

3

X
3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

X

3

3

3

3

X
X

3
3
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X

3

X
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Ethics for IT Professional)
19
20
21
22

23
24

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Information
Technology Seminar I)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Information
Technology Seminar II)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional
Communication)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Project)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Information
Technology Seminar III)
วิชาเลือก / ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
1 ฝกงาน (ถามี) หรือ
2 สหกิจศึกษา (ถามี)

1

1

X

1

1

X

3

3

X

3

3

6

6

1

1

3
6

X

X
X

0-3
6-9
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