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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558) 
 

ชื(อสถาบนัอดุมศึกษา   สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   

หมวดที( 1. ลกัษณะและข้อมลูทั (วไปของหลกัสตูร 
1. รหสัและชื(อหลกัสูตร  

ภาษาไทย         :  วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ     :  Bachelor of Science Program in Information Technology 
 

2. ชื(อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื�อเตม็ (ไทย)     :  วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   
ชื�อย่อ (ไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ชื�อเตม็ (องักฤษ) :  Bachelor of Science (Information Technology) 
ชื�อย่อ (องักฤษ)  :  B.Sc. (Information Technology) 
 

3. วิชาเอก 
               ไม่ม ี
 
4. จาํนวนหน่วยกิตที(เรียนตลอดหลกัสูตร 

 ABC หน่วยกติ 
 

5. รปูแบบของหลกัสูตร 
5.9 รปูแบบ  

เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 4 ปี 
5.2 ภาษาที(ใช้  

การจดัการเรยีนการสอน , เอกสาร, ตํารา เป็นภาษาไทย หรอื ภาษาต่างประเทศ 
5.; การรบัเข้าศึกษา  

รบันกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างประเทศที�สามารถพดู ฟงั อ่าน เขยีน และเขา้ใจภาษาไทยอย่างด ี
5.4 ความรว่มมือกบัสถาบนัอื(น  

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัที�จดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 
 

มคอ.> 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
 หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558  ปรบัปรุงจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.UVV4 

 เปิดสอน ภาคการศกึษาที� 1 ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
  
 

7. การขอรบัการประเมินเพื(อขึAนทะเบียนหลกัสูตร 
ไดร้บัการขึWนทะเบยีนหลกัสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ 
 

8. อาชีพที(สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
1. นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน 
2. นกัพฒันาโปรแกรมทางธุรกจิ 
3. นกัเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 
4. ผูจ้ดัการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
5. บรษิทัที�ปรกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. นกัวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. ทาํงานในสถานประกอบการภาคธุรกจิอุตสาหกรรม โดยมคีวามชาํนาญในการใชง้านซอฟตแ์วรด์า้นการจดัการ

องคก์รธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
8. ประกอบธุรกจิสว่นตวัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
9. ศกึษาต่อในระดบัที�สงูขึWนทั Wงในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

9. ชื(อ ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 

1.นายอดศิกัดิ a  เสอืสมงิ  
  (อาจารย)์ 

วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัการระบบสารสนเทศ ) มหาวทิยาลยัมหดิล , 2544 
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์, 2542 
 

2.นายนรงัสรรค ์วไิลสกุลยง 
  (ผูช้่วยศาสตราจารย)์ 

บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ UVbc 
วศ.ม. (วศิวกรรมระบบเชงิเลข) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, UVUe 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, UVUC 
 

3.นายตรรีตัน  เมตต์การุณ์จติ 
  (ผูช้่วยศาสตราจารย)์ 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2546 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2540 
 

b.นายอรรณพ  หมั �นสกุล      
  (ผูช้่วยศาสตราจารย)์ 
 

ปร.ด.(เทคโนโลยสีารสนเทศ), มหาวทิยาลยัรงัสติ, 2557 
วท.ม. (โครงขา่ยโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร)์, มหาวทิยาลยัรงัสติ, UVVg 
อส.บ. (เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสกํ์าลงั), มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, UVbB 
 

V.นางสาวอมรพนัธ ์ ชมกลิ�น 
  (อาจารย)์ 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี2557 
คบ.(คอมพวิเตอรศ์กึษา) สถาบนัราชภฎัเพชรบุร,ี2538 

 
 
10. สถานที(จดัการเรียนการสอน  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ 



สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่ น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. "##$  3 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพฒันาที(จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
91.9 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

การพฒันาหลกัสตูรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� Ag (พ.ศ. UVVg-UVVb) ที�กล่าวถงึ
การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด รวมถงึความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศซึ�งจะมบีทบาทสาํคญัต่อธุรกจิและ
อุตสาหกรรมที�ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะมบีทบาทในการบรหิารจดัการในองคก์ารสมยัใหม่มากยิ�งขึWน จนถอื
เป็นทรพัยากรและปจัจยัเชงิกลยุทธท์ี�สาํคญัในโลกปจัจุบนั 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของกระแสและการมอีทิธพิลของเทคโนโลยดีา้นนีW จงึไดอ้อกแบบ
หลกัสตูรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศนีW โดยเป็นหลกัสตูรที�มุ่งผลติบณัฑติที�มคีวามรู้ ความชํานาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
สาํหรบัธุรกจิและอุตสาหกรรมที�มคีวามสามารถในการออกแบบ วเิคราะห ์ดาํเนินการและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใน
องคก์รไดเ้ป็นอย่างด ีและมคีวามพรอ้มที�จะพฒันาตนเองใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยดีา้นนีWที�มกีารพฒันาเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ 

 
91.2 สถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

การออกแบบหลกัสตูรได้คํานึงถงึการพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร การมเีครอืข่าย  
ไรส้ายความเรว็สงู การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตในทุกงานรอบๆตวัเรา ราคาเครื�องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์รวมทั Wงโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ถูกลงมากและเพิ�มจาํนวนขึWนเรื�อยๆจนกลายเป็นการใชง้านคอมพวิเตอรท์ุกหนทุกแห่ง ทาํใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรมอย่างมาก เทคโนโลยสีารสนเทศมกีารใชง้านอย่างความกวา้งขวางครอบคลุมการดําเนินธุรกจิขององคก์รต่างๆ ของ
ภาคเอกชน และภาครฐั นักเทคโนโลยีสารสนเทศที�จะทํางานให้แก่องค์กรจะต้องเป็นผู้ที�มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและความเขา้ใจในระบบขององคก์ร สามารถวางระบบงานสารสนเทศใหก้บัองคก์ร ปรบัใชเ้ทคโนโลยใีหม่
ทําให้เกิดนวตักรรมทางด้านธุรกิจให้กบัองค์กรได้ สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพและปฏิบตัิงานให้แก่องค์กรด้วย
คุณธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพี  มคีวามเขา้ใจในผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ที�มต่ีอสงัคมและวฒันธรรม  
 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 91.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี(ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

92.9 การพฒันาหลกัสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจงึจําเป็นต้องพฒันาหลกัสูตรในเชงิรุกที�มศีกัยภาพและสามารถปรบัเปลี�ยนได้

ตามววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ และรองรบัการแข่งขนัในระบบการคา้เสรทีี�จะเขา้มามบีทบาท มผีลกระทบต่อธุรกจิ
ภายในประเทศในทุกระดบั โดยการผลติบุคลากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ที�มคีวามพรอ้มที�จะปฏบิตังิานในองคก์รทางธุรกจิ  
มคีวามเขา้ใจในสถานการณ์ทางธุรกจิ สามารถนําหรอืพฒันาเทคโนโลยทีี�เหมาะสม เขา้มาใชใ้หเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืเครื�องมอืที�
สรา้งความสามารถในกจิการธุรกจิ มคีวามสามารถในการปรบัตวัเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่เพื�อประยุกต์ใช้กบัองคก์รธุรกจิ และมี
คุณธรรม จรยิธรรมในวชิาชพี 

92.2 ความเกี(ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนัฯ 
การพฒันาหลกัสูตรได้สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัที�เน้นการศกึษาตามแนวคดิ (Monozukuri) ”โมโนซคุึร”ิ     

ที�สอนให ้”คดิเป็นทาํเป็น” โดยการสอนทฤษฎคีวบคู่กบัการฝึกปฏบิตัจิรงิและทาํโครงงาน เพื�อใหส้ถาบนัฯ อยู่ในระดบัแนวหน้า
ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที�มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลย ีและพฒันานวตักรรม  อีกทั Wงยงัสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนัฯ ในด้านการผลติบณัฑิตและพฒันาบุคลากร     
การวิจยัเพื�อพฒันาความรู้และสร้างนวตักรรม การบรกิารวิชาการแก่สงัคม การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมโดยการประยุกต์
เทคโนโลยทีี�เหมาะสม การประกนัคุณภาพการศกึษา  
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9;.   ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื(นที(เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื(นของสถาบนั  
       (เช่น รายวชิาที�เปิดสอนเพื�อใหบ้รกิารคณะ/ภาควชิาอื�น หรอืตอ้งเรยีนจากคณะ/ภาควชิาอื�น) 

93.9 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที(เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื(น  
 รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั �วไป ไดแ้ก่  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ และกลุ่มวชิาภาษา 

93.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที(เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื(นต้องมาเรียน  
 รายวชิาในกลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

93.3 การบริหารจดัการ  
 ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซึ�งมีประธานหลกัสูตรเป็นผู้รบัผิดชอบหลัก การดําเนินงานด้าน

วชิาการอยู่ภายใตก้ฏเกณฑข์องฝ่ายวชิาการของสถาบนัฯ  ในการควบคุมดูแลดา้นเนืWอหาสาระ  การจดัตารางเรยีนและตาราง
สอบ โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒสิาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หมวดที( 2. ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร  

1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหลกัสตูรหนึ�งที�สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ และ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิที�ความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทในการบรหิารจดัการในองคก์ารสมยัใหม่มาก
ยิ�งขึWน จนถอืเป็นทรพัยากรและปจัจยัเชงิกลยุทธท์ี�สาํคญัหนึ�ง สถาบนัฯ ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของกระแสและการมอีทิธพิลของ
เทคโนโลยดี้านนีW จึงได้ออกแบบหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศนีWขึWน โดยองิมาตรฐานหลกัสูตรของ The Association for 
Computing Machinery (ACM) โดยเป็นหลกัสตูรที�มุ่งผลติบณัฑติที�มคีวามรู้ชํานาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัธุรกจิ
ภาคอุตสาหกรรมที�มคีวามสามารถในการออกแบบ เขยีน วเิคราะห ์และบรหิารจดัการระบบสารสนเทศไดเ้ป็นอย่างด ีและมคีวาม
พรอ้มที�จะพฒันาตนเองใหท้นักบัการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยดีา้นนีWที�มกีารพฒันาเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

1.2 วตัถปุระสงค ์
1.2.1 มุ่งผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามชาํนาญทางเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัภาคธุรกจิและภาคอุตสาหกรรม 
1.2.2 มุ่งผลติบณัฑติใหส้ามารถออกแบบ พฒันา วเิคราะห ์และบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ  

แผนการพฒันา/เปลี(ยนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชีA 
- ปรบัปรงุหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ี

มาตรฐานไมต่ํ�ากวา่ที� สกอ. กําหนด 
- พฒันาหลกัสูตรโดยมพีืWนฐานจากหลกัสูตร

ในระดบัสากล (ACM/IEEE) ที�ทนัสมยั 
- ตดิตามประเมนิหลกัสตูรอยา่งสมํ�าเสมอ 
- เชิญผู้เชี�ยวชาญทั Wงภาครฐัและเอกชนมามี

สว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูร 

- รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 
- รายงานการประชุมกรรมการหลกัสูตร 
- เอกสารขอ้เสนอการปรบัปรงุหลกัสตูร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ  แ ล ะ ก า ร
เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- ตดิตามความเปลี�ยนแปลงในความต้องการ
ข อ ง ผู้ ป ร ะ กอ บ กา รด้ า น เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- ประเมนิผลสหกจิศกึษา 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบ้ณัฑติของผูป้ระกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี�ยในระดบัด ี

- พฒันาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ
บรกิารวชิาการ ให้มปีระสบการณ์จากการ
นําความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไป
ปฏบิตังิานจรงิ 

- สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรยีนการสอนให้
ทํางานบรกิารวชิาการแก่องคก์รภายนอก 

- ปริมาณงานบรกิารวชิาการต่ออาจารย์
ในหลกัสตูร 
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หมวดที( 3. ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการและโครงสร้างของหลกัสตูร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

9.9 ระบบ  
ระบการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค  ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตร ี    

พ.ศ. UVVb 

9.> การจดัการศึกษาภาคฤดรูอ้น  
มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดรูอ้น ทั WงนีWขึWนอยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจาํหลกัสตูร 

9.; การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
          ไม่มี  
 

2. การดาํเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
         จดัการเรยีนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คอื 
       -  วนัจนัทร-์วนัศุกร ์   ตั Wงแต่เวลา gy.gg-Ac.gg น.   
       -  วนัเสาร-์วนัอาทติย ์ ตั Wงแต่เวลา ge.gg-AC.gg น. 

>.> คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
U.U.A สาํเรจ็การศกึษาชั Wนมธัยมศกึษาปีที� 6 หรอืเทยีบเท่า  หรอืสาํเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) จาก

สถาบนัการศกึษาที�กระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะแลว้ 
 U.U.U สาํเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชั Wนสงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า หรอืกาํลงัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืสาํเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากสถาบนัการศกึษาที�กระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะแลว้ โดยเป็นการเทยีบโอนผลการเรยีน
ตามหน่วยกติเป็นรายบุคคล 

U.U.B  สภาพความเป็นนกัศกึษาและสามารถปฏบิตัตินอยูใ่นระเบยีบของสถาบนัฯ และสงัคม 
U.U.b  เป็นผูท้ี�มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ ทั Wงร่างกายและจติใจ  ไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่อรา้ยแรง โรคที�สงัคมรงัเกยีจ หรอื

ตดิยาเสพตดิ  
U.U.V มคุีณสมบตัอิื�น ๆ ตามที�สถาบนัฯ จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ ไป 

>.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นกัศกึษาแรกเขา้บางคนมพีืWนฐานอ่อนทางคณิตศาสตร ์และภาษาองักฤษ เนื�องจากไม่ไดเ้รยีนมาทางสายวทิยาศาสตร-์

คณิตศาสตรใ์นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

>.4 กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพื(อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ >.; 
กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพื�อแกไ้ขปญัหา นกัศกึษาที�มพีืWนฐานอ่อนทางภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร ์ ดว้ยการจดัใหม้ี

การเรยีนปรบัความรูพ้ืWนฐานวชิาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร ์ในภาคฤดรูอ้นก่อนเริ�มภาคการศกึษาแรก 
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>.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ L ปี  

จาํนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั Wนปีที� 1 120 120 120 120 120 
ชั Wนปีที� U - 110 110 110 110 
ชั Wนปีที� B - - 105 105 105 
ชั Wนปีที� b - - - 105 105 

รวมจํานวนนกัศกึษา 120 230 335 440 440 
จาํนวนบณัฑติที�คาดว่าจะสําเรจ็การศกึษา - - - - 110 

 
หมายเหต  จาํนวนนกัศกึษาที�ออกกลางคนัคดิในอตัรารอ้ยละ Ag 

 

รายได้ 
ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าหน่วยกติ 10,021,000 17,616,250 24,496,750 29,334,250 29,334,250 
ค่าธรรมเนียม A,Vbg,ggg U,Bgg,ggg B,gUg,ggg B,cbg,ggg B,cbg,ggg 
รวมรายได ้ 11,561,000 19,916,250 27,516,750 33,074,250 33,074,250 

       รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ก. งบดาํเนินการ      
ค่าใชจ้่ายบุคลากร 6,237,000 9,058,500 10,246,500 10,246,500 10,246,500 
ค่าใชจ้่ายดาํเนินการ V,ccV,ggg y,Byc,Vgg e,byc,Vgg e,byc,Vgg e,byc,Vgg 
ทุนการศกึษา Veb,ggg ceU,ggg ceU,ggg ceU,ggg ceU,ggg 
         รวม(ก) AU,CgC,ggg Ay,UBy,ggg Ug,VUC,ggg Ug,VUC,ggg Ug,VUC,ggg 
ข.งบลงทุน      
   ครุภณัฑ ์ A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg 
         รวม(ข) A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg A,Agg,ggg 
รวม(ก)+(ข) 13,706,000 19,338,000 21,626,000 21,626,000 21,626,000 
จาํนวนนกัศกึษา UAg BgV BbV BbV BbV 
ค่าใชจ้่ายต่อหวั นศ. CV,UCc CB,bgB CU,Cyb CU,Cyb CU,Cyb 

 
>.7 ระบบการศึกษา  

ตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ ว่าดว้ย การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  ระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น ว่าด้วย การเทยีบรายวิชาและโอน

หน่วยกติเพื�อเขา้ศกึษาต่อ พ.ศ. UVVU  และขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ ว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. UVVb 
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;. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร  
3.1.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    ไม่น้อยกว่า          136          หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

(9) หมวดวิชาศึกษาทั (วไป        ไม่น้อยกว่า                       36       หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                                          3    หน่วยกติ 
1.2 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์                                           3    หน่วยกติ 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  6    หน่วยกติ 
1.4 กลุ่มวชิาภาษา                                                   24      หน่วยกติ     

(>) หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า                           94       หน่วยกิต 

 

2.1 วชิาแกน                                                          9       หน่วยกติ 
 

2.2 วชิาเฉพาะดา้น                                                  57       หน่วยกติ 
 

2.2.1 กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ          9       หน่วยกติ 
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยเีพื�องานประยุกต ์                         22       หน่วยกติ 
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแ์วร ์                       17 หน่วยกติ 
2.2.4 กลุ่มโครงสรา้งพืWนฐานของระบบ                            9        หน่วยกติ 

 
2.3 วชิาเลอืก 

 
2.3.1 แผนสหกจิศกึษา                                            21        หน่วยกติ 
2.3.2 แผนฝึกงานและทาํโครงงาน                             24         หน่วยกติ 
 

2.4 วชิาประสบการณ์ภาคสนาม 
  

2.4.1 แผนสหกจิศกึษา                                             7        หน่วยกติ 
2.4.2 แผนฝึกงานและทาํโครงงาน                              4        หน่วยกติ 
     
 

 (;) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                M        หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

       1) หมวดวิชาศึกษาทั (วไป                ไม่น้อยกว่า     36        หน่วยกิต  
9.9 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ไม่น้อยกว่า        3        หน่วยกิต 
         โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัต่อไปนีW 

 
HUM-101 ปรชัญา 

Philosophy 
3(3-0-6) 

HUM-102 จรยิศาสตร ์
Ethics 

3(3-0-6) 

HUM-103 อารยธรรมไทย 
Thai Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-104 อารยธรรมญี�ปุน่และเอเชยีตะวนัออก 
Japanese and East  Asian  Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-105 อารยธรรมตะวนัตก 
Weste n Civilization 

3(3-0-6) 

HUM-106 
 

มนุษยก์บัศาสนา 
Man and Religions 

3(3-0-6) 

HUM-107 
 

มนุษยก์บัการพฒันาตนเอง 
Man and Self Development 

3(3-0-6) 

HUM-108 
 

พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

HUM-109 
 

สนุทรยีศาสตรเ์พื�อชวีติ 
Aesthetics for Life 

3(3-0-6) 

HUM-110 
 

ศลิปะประเพณีนิยม 
Tradition Arts 

3(3-0-6) 

HUM-111 
 

จติวทิยามนุษย ์
Human Psychology 

3(3-0-6) 

HUM-112 มนุษยก์บัเศรษฐกจิ   
 Man and Economy 

3(3-0-6) 

HUM-113 การพฒันาบุคลกิภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

HUM-114 ปรชัญาและกระบวนการคดิ 
Philosophy and Thinking Process 

3(3-0-6) 

HUM-115 การใชเ้หตุผลและจรยิธรรม 
Reasoning and Ethics 

3(3-0-6) 

HUM-116 พุทธธรรม 
Buddhist Thought 

3(3-0-6) 

HUM-117 ประวตัศิาสตรพ์ลงัขบัเคลื�อนสงัคม 
History and Effects on Society 

3(3-0-6) 

HUM-118 วรรณกรรมและพลงัทางปญัญา 
Literature for Intellectual Powers 

3(3-0-6) 
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HUM-119 ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์
Art and Creativity 

3(3-0-6) 

HUM-120 ดนตรแีละจติวญิญาณมนุษย ์
Music and Human Spirit 

3(3-0-6) 

HUM-121 ภูมปิญัญาทอ้งถิ�น 
Local Wisdom 

3(3-0-6) 

HUM-122 ภูมลิกัษณ์ชมุชน 
Man and Community 

3(3-0-6) 

HUM-123 สมัมาชพีชมุชน 
Ethical Careers for Community 

3(3-0-6) 

HUM-124 ธรรมาภบิาลการบรหิารจดัการชมุชน 
Good Governance in Community Management 

3(3-0-6) 

                        1.2 )  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                           ไม่น้อยกวา่    3     หน่วยกิต 
     โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัต่อไปนีW 
SOC-101 จติวทิยาทั �วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

SOC-102 การเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม 
Politics and Economy in Society 

3(3-0-6) 

SOC-103 กฎหมายธุรกจิ 
Business  Law 

3(3-0-6) 

SOC-104 เศรษฐกจิไทยในปจัจบุนั 
Contemporary Thai Economy 

3(3-0-6) 

SOC-105 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
Thai Society and culture 

3(3-0-6) 

SOC-106 สงัคมไทยและวฒันธรรมญี�ปุน่ 
Japanese Society and Culture 

3(3-0-6) 

SOC-107 ความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัธุรกจิ 
General Business 

3(3-0-6) 

SOC-108 เศรษฐศาสตรท์ั �วไป 
General Economics 

3(3-0-6) 

SOC-109 บญัชทีั �วไป   
General Accounting 

3(3-0-6) 

SOC-110 วฒันธรรมองคก์รญี�ปุน่ 
Japanese Corporate Culture 

3(3-0-6) 

SOC-112 สมัมนาวชิาการดา้นสงัคมญี�ปุน่ยุคปจัจุบนั 
Modern Japanese Society Seminar 

3(3-0-6) 

SOC-113 จติวทิยาสงัคม 
Social Psychology 

3(3-0-6) 

SOC-114 จติวทิยาพฒันาการ 
Development Psychology 

3(3-0-6) 

SOC-115 กฎหมายทั �วไป 
Legal Studies 

3(3-0-6) 
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SOC-116 การเมอืง การปกครอง และกฎหมาย 
Politics, Government and Law 

3(3-0-6) 

SOC-117 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภวิตัน์ 
Economy in Globalization 

3(3-0-6) 

SOC-118 ความคดิสรา้งสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลย ี
Creativity, Innovation and Technology 

3(3-0-6) 

SOC-119 หลกัการจดัการสมยัใหม ่
Principles of Modern Management 

3(3-0-6) 

SOC-120 การศกึษาขา้มวฒันธรรม 
Cross-Cultural Studies 

3(3-0-6) 

SOC-121 จติวทิยาการปรบัตวั 
Psychology of Adjustment 

3(3-0-6) 

SOC-122 สมัมนาไทยคดศีกึษา 
Thai Studies Seminar 

3(3-0-6) 

SOC-123 สมัมนาญี�ปุน่ศกึษา 
Japanese Studies Seminar 

3(3-0-6) 

 
1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Science and Technology 
3(3-0-6) 

MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

 
1.4)  กลุ่มวิชาภาษา         24  หน่วยกิต 
JPN-101 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 1 

Business Japanese 1 
3(3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 2 
Business Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPN-201 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 3 
Business Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 4 
Business Japanese 4 

3(3-0-6) 

JPN-301 
 

ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 5 
Business Japanese 4 

3(3-0-6) 
 

ENL-101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 1 
English for Communication 1 

3(3-0-6) 

ENL-102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 
English for Communication 2 

3(3-0-6) 

ENL-201 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 3 
English for Communication 3 

3(3-0-6) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ        ไม่น้อยกว่า                  94   หน่วยกิต 
 

2.1)  วิชาแกน                                                   9   หน่วยกิต 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 

Internet Technology 
3(3-0-6) 

MSC-126 คณิตศาสตรส์าํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ                                         
(Mathematics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

MSC-201 คณิตศาสตรค์อมพวิเตอร ์
Computer Mathematics 

3(3-0-6) 

 
  

2.2) วิชาเฉพาะด้าน                             57  หน่วยกิต 
                   
                                   >.>.9) กลุ่มประเดน็ด้านองคก์ารและระบบสารสนเทศ                      9   หน่วยกิต 
   

INT-204 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

ITE-201 การดแูลจดัการระบบคอมพวิเตอร ์
Computer Systems Administration 

3(3-0-6) 

ITE-304 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 
Management Information Systems  

3(3-0-6) 

 

                          >.>.>) กลุ่มเทคโนโลยีเพื(องานประยกุต ์                                        22   หน่วยกิต 

 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์

Electronic Business 
3(3-0-6) 

INT-201 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 
Computer Network and Communication Systems 1 

3(3-0-6) 

INT-202 ปฏบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 
Computer Network and Communication Systems Laboratory 1 

1(0-3-2) 

INT-301 ระบบฐานขอ้มลู 
Database Systems 

3(3-0-6) 

INT-302 ปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู 
Database Systems Laboratory 

1(0-3-2) 

ITE-204 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 
Computer Network and Communication 2 

3(3-0-6) 

ITE-205 ปฏบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 
Computer Network and Communication Laboratory 2 

1(0-3-2) 

ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 
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ITE-302 ปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

ITE-309 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
Multimedia Technology 

3(2-3-6) 

    
 

                     >.>.;) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร ์                                   17  หน่วยกิต 

 
INT-101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บืWองตน้ 

Introduction to Computer Programming 
3(3-0-6) 

INT-102 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บืWองตน้ 
Computer Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบืWองตน้ 
Introduction to Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบืWองตน้ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

INT-303 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
Software Engineering 

3(3-0-6) 

ITE-305 การบรหิารโครงการซอฟตแ์วร ์
Software Project Management 

3(3-0-6) 

ITE-418 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึ 
Data Structure and Algorithm 

3(2-3-6) 

 

                              >.>.P) กลุ่มโครงสรา้งพืAนฐานของระบบ                                       9   หน่วยกิต 

 
INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์

Computer Organization 
3(3-0-6) 

ITE-310 การออกแบบโครงสรา้งพืWนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสาร ในองคก์ร 
Infrastructure Design Information and Communication 
Technology in organizations 

3(3-0-6) 

ITE-407 ความมั �นคงของระบบเครอืขา่ย 
Network Systems Security 

3(2-3-6) 
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2.3)    วิชาเลือก 

 

2.3.1)  แผนสหกจิศกึษา                                             21      หน่วยกติ 

2.3.2)  แผนฝึกงานและทาํโครงงาน                              24       หน่วยกติ  

              
โดยใหเ้ลอืกเรยีนจากรายวชิาดงัต่อไปนีW 
 

BIS-401 การจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์ 3(2-3-6) 

 
(Customer Relationship Management) 

 BIS-402 การวางแผนทรพัยากรในองคก์ร 3(2-3-6) 

 
(Enterprise Resources Planning) 

 BIS-403 การจดัการโซ่อุปทาน 3(2-3-6) 

 
(Supply Chain Management) 

 BIS-404 การวางแผนทรพัยากรทางการผลติ 3(2-3-6) 

 
(Manufacturing Resources Planning) 

 BIS-405 การจดัการกระบวนการทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 
(Business Process Management) 

 BIS-406 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Audit and Controls) 

 BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Innovation and New Technology) 

 BIS-408 การใหค้าํปรกึษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Consultancy) 

 BIS-409 การเขยีนโปรแกรมทางธุรกจิ 3(2-3-6) 

 
(Business Application Programming) 

 BIS-410 การวเิคราะหข์อ้มลูและการทาํโมเดล                                                   3(3-0-6) 
 (Data Analysis and Modeling)  
BIS-414 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ                                                                             3(3-0-6) 
 (Business Intelligence)  
BIS-415 ผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ                                            3(3-0-6) 
 (Information Technology Entrepreneur)  
ITE-206 เทคโนโลยเีวบ็เซอรว์สิ 3(2-3-6) 

 
(Web Services Technology) 

 ITE-308 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-3-6) 

 
(Electronic Commerce) 

 ITE-405 การจาํลองแบบโดยคอมพวิเตอรส์าํหรบัธุรกจิ 3(2-3-6) 

 
(Computer Simulation in Business) 

 ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ 3(2-3-6) 

 
(Geographic Information Systems) 

 ITE-408 การออกแบบระบบเครอืขา่ย 3(2-3-6) 

 
(Network Design) 
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ITE-409 หวัขอ้ขั Wนสงูในระบบฐานขอ้มลู 3(2-3-6) 

 
(Advanced Topic in Database Management Systems) 

 ITE-410 คลงัขอ้มลูและการทาํเหมอืงขอ้มลู 3(2-3-6) 

 
(Data Warehouse and Data Mining) 

 ITE-411 การจดัการองคค์วามรู ้ 3(3-0-6) 

 
(Knowledge Management) 

 ITE-416 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3(3-0-6) 

 
(Special Topic in Information Technology 1) 

 ITE-417 หวัขอ้พเิศษทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3(3-0-6) 

 
(Special Topic in Information Technology 2) 

 ITE-419 ระบบปฏบิตักิาร 3(3-0-6) 

 
(Operating Systems) 

 ITE-420 การสื�อสารแบบไรส้ายเบืWองตน้ 3(3-0-6) 

 
(Fundamental of Wireless Communications) 

 ITE-421 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารในองคก์ร
ขนาดใหญ่                     

3(3-0-6) 

 
(Information and communications technology management 
in large organizations)  

ITE-422 การคน้คนืสารสนเทศ                                                                           3(3-0-6) 
 (Information Retrieval)  
ITE-423 ระบบความปลอดภยัของคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Security System)  
ITE-424 การจดัการความมั �นคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Security Management)  
ITE-425 ปญัญาประดษิฐ ์ 3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence)  
ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์ 3(3-0-6) 

 
(Cloud Computing) 

 ITE-427 การเขยีนโปรแกรมบนระบบยนิูกซ ์ 3(2-3-6) 
 (Unix System Programming)  
ITE-428 การเขยีนโปรแกรมเชงิเหตุการณ์ 3(2-3-6) 
 (Event-Driven Programming)  
ITE-429 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ 3(3-0-6) 
 (Software Verification And Validation)  
ITE-430 วทิยาการรหสัลบัเบืWองตน้ 3(3-0-6) 

 
(Introduction to Cryptography) 

 ITE-431 วธิกีารวจิยั 3(3-0-6) 

 
(Research Methodology) 

 ITE-432 กฎหมายและจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Laws and Ethics) 

 ITE-496 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(1-0-10) 

 
(Extra Curriculum Activity in Information of Technology 1) 
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ITE-497 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3(3-0-10) 

 
(Extra Curriculum Activity in Information of Technology 2) 

 MTE-104 แอนิเมชนัเบืWองตน้ 3(2-3-6) 

 
(Introduction to Animation) 

 MTE-202 ภาพเคลื�อนไหว 3 มติ ิ 3(2-3-6) 

 
(3D Animation) 

 MTE-203 การพฒันาโปรแกรมสาํหรบัอุปกรณ์เคลื�อนที� 3(2-3-6) 

 
(Mobile Device Application Development) 

 MTE-307 การผลติงานวดีทิศัน์ในระบบดจิทิลั 3(2-3-6) 

 
(Digital Video Production) 

 MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-6) 

 
(Computer Graphic Design) 

 MTE-415 การพฒันาเกม 3(2-3-6) 

 
(Game Development) 

 MTE-435 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ ั Wนประยุกต ์ 3(2-3-6) 

 
(Applied Web Design and Development) 

 MTE-436 การเขยีนโปรแกรมเวบ็อนิเทอรแ์อคทฟี 3(2-3-6) 

 
(Interactive Web Programming) 

 MTE-442 การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารไอโอเอส           3(2-3-6) 

 
(iOS Application Development) 

 MTE-449 การใชง้าน APIs ของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

 
(Social Network APIs Implementation) 

  
                        ทั WงนีW นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร หรอืกลุ่มวชิาภาษาสาํหรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหน้บัหน่วยกติรวมอยูใ่นกลุ่มวชิาเลอืกสาขา ดงันีW 

•  กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ITE-496 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ A 

Extra Curriculum Activity in Informati n Technology 1  
1(1-0-10) 

ITE-497 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ U 
Extra Curriculum Activity in Information Technology 2 

3(3-0-10) 

 
• กลุ่มวิชาภาษาสาํหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนไดจ้าํนวนไม่เกนิ C หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนีW 
JPN-405 ภาษาญี�ปุน่สาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ A 

Japanese for Information Technology 1 
3(3-0-6) 

JPN-406 ภาษาญี�ปุน่สาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ U 
Japanese for Information Technology 2 

3(3-0-6) 

ENL-406 ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ A 
English for Information  echnology 1 

3(3-0-6) 

ENL-407 ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ U 
English for Information Technology 2 

3(3-0-6) 
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2.4)    วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 

 
2.4.1)  แผนสหกจิศกึษา                                            7       หน่วยกติ 

                                     
ITE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา  

Pre-cooperative Education 
1(1-0-2) 

ITE-492 สหกจิศกึษา 
Co-operative Education 

6(0-40-10) 

 
                                    2.4.2)  แผนฝึกงานและทาํโครงงาน                              4       หน่วยกติ 
 

ITE-493 ฝึกงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Practice 

1(0-40-10) 

ITE-494 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
Information Technology Project 1 

1(0-3-2) 

ITE-495 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
Information Technology Project 2 

2(0-6-3) 

 
              

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกวา่    6    หน่วยกิต 
        ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ ที�เปิดสอนในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ ทั WงนีWใหอ้ยูภ่ายใตเ้งื�อนไขวชิาที�ตอ้งศกึษามาก่อนดว้ย 
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;.9.P แผนการศึกษา  
           3.1.4.1 แผนการศึกษาสาํหรบัแผนสหกิจศึกษา 
 

ปีที( 1 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 1 3(3-0-6) 
INT-101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บืWองตน้ 3(3-0-6) 
INT-102 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
JPN-101 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MSC-126 คณติศาสตรส์าํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
 

ปีที( 1 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 3(3-0-6) 
INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบืWองตน้ 3(3-0-6) 
INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 1(0-3-2) 
INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
JPN-102 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
MSC-201 คณติศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
 
 

ปีที( 2 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-201 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 3 3(3-0-6) 
INT-301 การจดัการระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฏบิตักิารการจดัการระบบฐานขอ้มลู 1(0-3-2) 
ITE-304 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 3(3-0-6) 
ITE-418 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึ 3(2-3-6) 
JPN-201 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 
 

ปีที( 2 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
INT-201 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 3(3-0-6) 
INT-202 ปฎบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 1(0-3-2) 
INT-204 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 3(3-0-6) 
ITE-302 ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 1(0-3-2) 
JPN-202 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ b 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  รวม 17(15-6-34) 
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ปีที( 3 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
INT-303 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
ITE-204 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 3(3-0-6) 
ITE-205 ปฎบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 1(0-3-2) 
ITE-309 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
ITE-310 ออกแบบโครงสรา้งพืWนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

ในองคก์ร                                                                                                                
3(3-0-6) 

JPN-301 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ V 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 
 
 
 

ปีที( 3 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
ITE-201 การดแูลจดัการระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
ITE-305 การบรหิารโครงการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
ITE-407 ความมั �นคงของระบบเครอืขา่ย 3(2-3-6) 
ITE-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 1(1-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
 
 
 

ปีที( 4 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ITE-492 สหกจิศกึษา 6(0-40-10) 
  รวม 6(0-40-10) 

 
 

ปีที( 4 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 

  รวม 18(18-0-36) 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสาํหรบันักศึกษาแผนฝึกงานและโครงงาน 
 

ปีที( 1 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-101 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 1 3(3-0-6) 
INT-101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บืWองตน้ 3(3-0-6) 
INT-102 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1(0-3-2) 
INT-105 เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ต 3(3-0-6) 
JPN-101 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
MSC-112 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MSC-126 คณติศาสตรส์าํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
 

ปีที( 1 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-102 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 2 3(3-0-6) 
INT-103 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุเบืWองตน้ 3(3-0-6) 
INT-104 ปฏบิตักิารเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 1(0-3-2) 
INT-106 โครงสรา้งของระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
JPN-102 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
MSC-201 คณติศาสตรค์อมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
 
 

ปีที( 2 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ENL-201 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร 3 3(3-0-6) 
INT-301 การจดัการระบบฐานขอ้มลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฏบิตักิารการจดัการระบบฐานขอ้มลู 1(0-3-2) 
ITE-304 ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 3(3-0-6) 
ITE-418 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรธิมึ 3(2-3-6) 
JPN-201 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
MSC-202 สถติแิละความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 
 

ปีที( 2 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
INT-201 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 3(3-0-6) 
INT-202 ปฎบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 1 1(0-3-2) 
INT-204 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 3(3-0-6) 
ITE-302 ปฏบิตักิารการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซด ์ 1(0-3-2) 
JPN-202 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ b 3(3-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มวชิามนุษยศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  รวม 17(15-6-34) 
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ปีที( 3 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
INT-303 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
ITE-204 ระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 3(3-0-6) 
ITE-205 ปฎบิตักิารระบบการสื�อสารและเครอืขา่ย 2 1(0-3-2) 
ITE-309 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 3(2-3-6) 
ITE-310 ออกแบบโครงสรา้งพืWนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  

ในองคก์ร                                                                                                                
3(3-0-6) 

JPN-301 ภาษาญี�ปุน่ธุรกจิ V 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 
 
 

ปีที( 3 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
BIS-413 ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
ITE-201 การดแูลจดัการระบบคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 
ITE-305 การบรหิารโครงการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6) 
ITE-407 ความมั �นคงของระบบเครอืขา่ย 3(2-3-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา 3(3-0-6) 

  รวม 18(17-3-36) 
 

ปีที( 3 ภาคการศึกษาฤดรู้อน 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ITE-493 ฝึกงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1(0-40-10) 

  รวม 1(0-40-10) 
 

ปีที( 4 ภาคการศึกษาที( 1 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ITE-494 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(0-3-2) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 
  รวม 13(12-3-26) 

 
ปีที( 4 ภาคการศึกษาที( 2 

รหสัวิชา ชื(อวิชา หน่วยกิต 
ITE-495 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(0-6-3) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกสาขา  3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลอืกเสร ี 3(3-0-6) 

  รวม 11(9-6-21) 

 
3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
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คาํอธบิายรายวชิา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรยีบเทยีบรายวชิาในหลกัสตูรกบัองคค์วามรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดใูนภาคผนวก 

 
3.2 ชื(อ ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
 

3.2.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 

ชื(อ-สกลุ วฒิุการศึกษา 

1. นายอดศิกัดิ aเสอืสมงิ 
 

วท.ม. (เทคโนโลยกีารจดัการระบบสารสนเทศ ) มหาวทิยาลยัมหดิล 
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. ผศ.นรงัสรรค ์วไิลสกุลยง 
 

บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

วศ.ม. (วศิวกรรมระบบเชงิเลข) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3. ผศ.ตรรีตัน  เมตตก์ารุณ์จติ 
 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. ผศ.ดร.อรรณพ  หมั �นสกุล  
 

ปร.ด.(เทคโนโลยสีารสนเทศ), มหาวทิยาลยัรงัสติ 

วท.ม.(โครงขา่ยโทรคมนาคมและคอมพวิเตอร)์, มหาวทิยาลยัรงัสติ 

อส.บ.(เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั), มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

V. นางสาวอมรพนัธ ์ ชมกลิ�น 
 

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

คบ. (คอมพวิเตอรศ์กึษา) สถาบนัราชภฎัเพชรบุร ี
 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจาํ 

     ระบุอาจารยซ์ึ�งมหีน้าที�หลกัดา้นการสอนและการวจิยั และปฏบิตัหิน้าที�เตม็เวลาในสถาบนัอุดมศกึษา 
 

ชื(อ-สกลุ วฒิุการศึกษา 

1. รศ.ดร.รตัตกิร วรากลูศริพินัธ ์ D.Eng. (Electrical & communication Engineering) Tohoku University 
M.Eng. (Electrical & communication Engineering) Tohoku University 
B.Eng. (Electronics) Kyoto University 

2. รศ.ดร บณัฑติ โรจน์อารยานนท ์ D.Eng. (Electrical Engineering)  Tokyo Institute of Technology 
M.Eng. (Electrical Engineering)  Tokyo Institute of Technology 
B.Eng. (Electrical Engineering) Tokyo Institute of Technology 

3. ดร.สะพรั �งสทิธิ a มฤทุสาธร Ph.D. (Electrical & Electronic Engineering) Tokyo Institute of Technology 
M.Eng. (Electrical & Electronic Engineering) Tokyo Institute of Technology 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้าสารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 

4. ดร.ฐติพิร เลศิรตัน์เดชากุล Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) The University of Tokyo, Japan 
M.Eng.(Electronic Engineering) The University of Tokyo, Japan 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5. ดร.ภาสกร อภริกัษ์วรพนิิต Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of Technology, USA. 
M.S. (Computer Science), Illinois Institute of Technology, USA. 
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ชื(อ-สกลุ วฒิุการศึกษา 

6. ดร.ประจกัษ์ เฉิดโฉม วท.ด. (ธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม)จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
M.Tech.Mgt, The University of New South Wales, Australia 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร)์, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ศ.บ. (การเงนิการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

7. ดร.กติตมิา เมฆาบญัชากจิ D.Eng.(Computing), Hokkaido University 
วศ.ม. (คอมพวิเตอร)์, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วศ.บ.(ไฟฟ้า), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

8. ดร.ธงชยั แกว้กริยิา D.Eng. (Computer Science and Intelligent Systems) Osaka Prefecture 
University, Japan 
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้าสารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วศ.บ. (วศิวกรรมอเิลก็โทรนิกสแ์ละโทรคมนาคม) สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
ค.อ.บ. (เทคโนโลยคีอมพวิเตอร)์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

9. ดร.บุษราพร  เหลอืงมาลารตัน์ ปร.ด. (คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
10. ดร.สรมยพ์ร เจรญิพทิย ์ วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 
วท.บ. (ฟิสกิสอุ์ตสาหกรรม) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

11. ดร.ประมุข  บุญเสี�ยง ปร.ด. (วศิวกรรมศาสตร)์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วท.ม. (วศิวกรรมศาสตร)์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

12. นายเกษม  ทพิยธ์าราจนัทร ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

13. นายภสัมะ เจรญิพงษ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยับรูพา 

14. นายนิตริตัน์ ตณัฑเวช วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัรงัสติ 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

15. นางสาวปราณิสา อศิรเสนา M.I.S. (Information Systems Management) University of Dallas, USA 
M.B.A. (Business Administration) St. Louis University, USA 

16. นางนุชนารถ พงษ์พานิช  วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) มหาวทิยาลยัมหดิล 
วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ
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ชื(อ-สกลุ วฒิุการศึกษา 

17. นางสลลิา  ชวีกดิาการ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

18. นางธนัยพร  กณิกนนัต ์ Master of Business Administration (MBA, General Management),  
Assumption University 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

19. นายชาตร ี ทองวรรณ วท.ม (วศิวกรรมเครอืขา่ย) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

20. นางณปภชั วชิยัดษิฐ ์ วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
บธ.บ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

21. นายฐนสนิ ญาตสิงูเนิน วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วส.บ. (สารสนเทศศกึษา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

22. นายชาญ จารุวงศร์งัส ี ค.ม. (ศลิปศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ค.บ. (ศลิปศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

23. นางสาวอภชิญา นิWมคุม้ภยั วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัรงัสติ 
บธ.บ. (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

24. นายภูวดล ศริกิองธรรม วท.ม (วศิวกรรมเวบ็) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์อนิเมชั �นและเกม) มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

25. นายโอฬาร รื�นชื�น ศป.ม. (คอมพวิเตอรอ์ารต์) มหาวทิยาลยัรงัสติ 
ศศ.บ. (ดุรยิางคศาสตรส์ากล) มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

26. นายเธยีรทศ  ประพฤตชิอบ สส.บ (ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
27. นางสาวลลติา ณ หนองคาย วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ 
28. นายรุ่งภพ ปรชีาวทิย ์ วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ 

 
 
 
4. องคป์ระกอบเกี(ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

จากผลการประเมนิความพงึพอใจจากผู้ใช้บณัฑติ มคีวามต้องการให้บณัฑติมปีระสบการณ์ในวชิาชพีก่อนเขา้สู่การ
ทํางานจริง ดงันั Wนในหลกัสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ�งจะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกแต่ในทางปฏิบตัิแล้วมีความต้องการให้
นกัศกึษาทุกคนลงทะเบยีนรายวชิานีW เวน้แต่กรณีที�นักศกึษามปีญัหาไม่สามารถไปฝึกในรายวชิาสหกจิศกึษากจ็ะเป็นการอนุโลม
ใหเ้รยีนรายวชิาเลอืกการฝึกงานและโครงงานแทนสหกจิศกึษาได ้

 
4.1. ผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา มดีงันีW 
(A) ทกัษะในการปฏบิตังิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในหลกัการ ความจําเป็นในการเรยีนรูท้ฤษฎี

มากยิ�งขึWน 
(U) บรูณาการความรูท้ี�เรยีนมาเพื�อนําไปแกป้ญัหาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื�องมอืไดอ้ย่างเหมาะสม 
(B) มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นไดด้ ี
(b) มรีะเบยีบวนิยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการได ้
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(V) มคีวามสามารถในการสื�อสาร นําเสนอขอ้มูล แสดงความคดิเหน็ กล้าแสดงออก และนําความคดิสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในงานได ้

 
 

4.2 ช่วงเวลา  
  สหกจิศกึษา    ภาคการศกึษาที� A ของชั Wนปีที� b 
  ฝึกงาน          ภาคการศกึษาฤดรูอ้นของชั Wนปีที� B 
 

P.; การจดัเวลาและตารางสอน  
จดัเตม็เวลาใน A ภาคการศกึษา 

 
L. ข้อกาํหนดเกี(ยวกบัการทาํโครงงานหรอืงานวิจยั (ถ้ามี) 

ตามขอ้กาํหนดในคู่มอืการทาํโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ 
 

L.9 คาํอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ A เป็นการทําโครงงานปฏิบตัิเพื�อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื�อใช้งานด้านต่างๆ ที�น่าสนใจ และได้รบัความเหน็ชอบของอาจารย์ที�ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
วเิคราะหป์ญัหาเพื�อจดัทาํเป็นขอ้กาํหนดรายละเอยีดซอฟต์แวร ์(Software Specification) ที�สามารถนําไปสู่การสรา้งซอฟต์แวรท์ี�
ใชง้านได ้ตอ้งเขยีนรายงานการศกึษาและตอ้งนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ U  เป็นโครงงานปฏิบัติเพื�อการพฒันาซอฟต์แวร์ของระบบงานที�ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไวแ้ลว้  โดยเน้นใหน้ักศกึษาสามารถสรา้งซอฟต์แวรห์รอืทดลองใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ต้องเขยีนรายงานการศกึษา
และตอ้งนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 
L.> ผลการเรียนรู ้ 

นกัศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยทํางานเป็นทมี มคีวามเชี�ยวชาญในการใช้
เครื�องมอื การเขยีนโปรแกรม การทดสอบ และการเขยีนรายงานในการทาํโครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อ
หรอืใชก้บัธุรกจิได ้

 
L.; ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาที� A - U ของชั Wนปีที� b 
 

L.P จาํนวนหน่วยกิต 
B หน่วยกติ 
 

L.L การเตรียมการ  
เตรยีมขอ้มูลของโครงงาน ศกึษาความเป็นไปได ้ความต้องการของผูใ้ช ้จดัเตรยีมเครื�องมอืและซอฟทแ์วรท์ี�ใชใ้นการ

พฒันา มกีารกาํหนดชั �วโมงการใหค้าํปรกึษา การรายงานความกา้วหน้า จดัทําบนัทกึการใหค้ําปรกึษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
โครงงานและมตีวัอย่างโครงงานใหศ้กึษา 

 
L.M กระบวนการประเมินผล  

ประเมนิผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที�บนัทกึในสมุดใหค้ําปรกึษา โดยอาจารย์ที�ปรกึษา และประเมนิผล
จากรายงานที�ไดก้าํหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอผลงานและสาธติการทํางานของระบบที�ไดพ้ฒันาขึWนมา โดย



สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่ น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. "##$  25 

 

โครงงานดงักล่าวต้องสามารถทํางานได้ในเบืWองต้น โดยเฉพาะการทํางานหลกัของซอฟท์แวร ์โดยการจดัสอบการนําเสนอ ที�มี
อาจารยส์อบไม่ตํ�ากว่า B คน 

 

 

หมวดที( 4. ผลการเรียนรู้ และกลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุลกัษณะพเิศษของนักศกึษาที�นอกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทั �วๆ ไปที�สถาบนัฯ คณะ หรอืภาควชิา พยายาม

พฒันาให้มขีึWนในตวัของนักศกึษาหลกัสูตรนีW เช่น บณัฑติซึ�งมคีวามสามารถพเิศษเฉพาะในการแกไ้ขปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในความเป็นผูนํ้าอย่างโดดเด่น หรอืมคีวามมุ่งมั �นในการใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ระดบัสงู ในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชีWใหเ้หน็ถงึกลยุทธก์ารสอนและกจิกรรมนกัศกึษาที�จะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านั Wน 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยุทธห์รอืกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มคุีณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี  การสอดแทรกในวชิาเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัจรยิธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชพี เช่น การใชส้นิคา้มลีขิสทิธิ a ไม่
ลอกเลยีนแบบผลงานผูอ้ื�น การประกอบวชิาชพีที�คาํนึงถงึ
ผลกระทบต่อสงัคม 

(2) มคีวามรูพ้ืWนฐานในศาสตรท์ี�เกี�ยวขอ้งทั Wงภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัอิยู่ในเกณฑด์ ีสามารถประยุกตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
ในการประกอบวชิาชพี และศกึษาต่อในระดบัสงู 

การมอบหมายงานในวิชาที�ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที�
เกี�ยวขอ้งมาประกอบการดาํเนินงาน 

(3) มคีวามรูท้นัสมยั ใฝรู่เ้ทคโนโลยใีหม่ และมคีวามสามารถ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  

การมอบหมายงานที�ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที�ได้ศึกษา การทํากิจกรรมที�แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนําเสนอผลิตภัณฑ์ ชิWนงาน 
โครงงานแนวใหม่ 

(4) คดิเป็น ทาํเป็น และเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ
และเหมาะสม 

การมอบหมายงานที�เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร  
การทาํกจิกรรมที�ตอ้งมกีารจดัสรรงาน คน และเวลา 

(5) มคีวามสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น มทีกัษะการบรหิารจดัการ
และทาํงานเป็นหมู่คณะ 

การทาํงานเป็นทมี การปฏบิตักิาร การทําโครงงานในวชิาเรยีน 
กจิกรรมนอกหลกัสตูรที�ทาํงานเป็นหมู่คณะ 

(6) มสีามารถตดิต่อสื�อสารกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถนําเสนอ
ขอ้มลูและรายงานไดด้ ี

การนําเสนอผลงานที�ได้ศกึษา การนําเสนอผลติภณัฑ์ ชิWนงาน 
หรอืโครงงานแนวใหม่ 

(7) มคีวามสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษและ
ภาษาญี�ปุน่ ในการสื�อสารไดด้ ี

การทํากจิกรรมที�มกีารสื�อสารโดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น การรบัส่ง
ขอ้ความผ่านไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ ด้วยภาษาญี�ปุ่น และ
ภาษาองักฤษ 

(8) มคีวามสามารถวเิคราะหร์ะบบงานและกระบวนการทางธุรกจิ 
ออกแบบ พฒันา ตดิตั Wง และปรบัปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศให้
ตรงตามความตอ้งการ 

มอบหมายงานที�ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ ทําความเข้าใจ
กระบวนการธุรกจิ หรอืนําเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 
โดยใชก้รณีศกึษาจากสถานประกอบการจรงิ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

>.9 คณุธรรม จริยธรรม  
>.9.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมคุีณธรรม จรยิธรรมเพื�อให้สามารถดําเนินชวีิตร่วมกบัผู้อื�นในสงัคมอย่างราบรื�น และเป็นประโยชน์ต่อ

สว่นรวม  มคีวามรบัผดิชอบต่อผลที�เกดิขึWนเช่นเดยีวกบัการประกอบอาชพีในสาขาอื�นๆ  อาจารยผ์ูส้อนจะสอดแทรกการสอนทางดา้น
คุณธรรม จรยิธรรมอย่างน้อย 7 ขอ้ดงันีW 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื�อสตัยส์จุรติ  
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 
(3) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
(4) เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื�น รวมทั Wงเคารพในคุณค่าและศกัดิ aศรขีองความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคล องคก์รและสงัคม 
(7) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 
>.9.2 กลยุทธก์ารสอนที(ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
กาํหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื�อเป็นการปลกูฝงัใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิัย โดยเน้นการเขา้ชั Wนเรยีนใหต้รงเวลาตลอดจน

การแต่งกายที�เป็นไปตามระเบยีบของสถาบนั นกัศกึษาตอ้งมคีวามรบัผดิชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนั Wนตอ้งฝึกใหรู้ห้น้าที�ของการเป็น
ผูนํ้ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่ม มคีวามซื�อสตัยโ์ดยตอ้งไมก่ระทาํการทจุรติในการสอบหรอืลอกการบา้นของผูอ้ื�น เป็นตน้ นอกจากนีW
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื�องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั Wงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรม เช่น การยกย่องนกัศกึษาที�ทาํด ีทาํประโยชน์แก่สว่นรวม และเสยีสละ 

 
>.9.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 

- ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชั Wนเรยีน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที�มอบหมาย และการ
ร่วมกจิกรรม 

- ประเมนิจากการมวีนิยัและพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษาในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
- ปรมิาณการกระทาํทุจรติในการสอบ 
- ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าที�ที�ไดร้บัมอบหมาย 
 

>.> ความรู ้ 
>.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
นักศกึษาต้องมคีวามรู้เกี�ยวกบัสาขาวชิาที�ศกึษา มคุีณธรรม จรยิธรรม และความรูเ้กี�ยวกบัสาขาวชิาที�ศกึษานั Wนต้องเป็น   

สิ�งที�นกัศกึษาตอ้งรูเ้พื�อใชป้ระกอบอาชพีและช่วยพฒันาสงัคม ดงันั Wนมาตรฐานความรูต้อ้งครอบคลุมสิ�งต่อไปนีW 
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี�สาํคญัในเนืWอหาสาขาวชิาที�ศกึษา 
(2) สามารถวเิคราะห ์เขา้ใจและอธบิายปญัหา รวมทั Wงประยุกต์ความรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครื�องมอืที�เหมาะสมกบัการแกไ้ข

ปญัหา 
(3) สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตั Wง ปรบัปรุง ในสว่นงานที�ไดร้บัมอบหมายใหต้รงตามขอ้กาํหนด 
(4) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและววิฒันาการของสาขาวชิาที�ศกึษา รวมทั Wงการนําไปประยุกตใ์ชง้าน 
(5) รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญทางสาขาวชิาที�ศกึษา อย่างต่อเนื�อง 
(6) มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาที�ศกึษาเพื�อใหเ้ลง็เหน็การเปลี�ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
(7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตซ์อฟตแ์วรท์ี�ใชง้านไดจ้รงิ  
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(8) สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาที�ศกึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  
การทดสอบมาตรฐานนีWสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวชิาในชั Wนเรยีน ตลอดระยะเวลาที�นักศกึษา     

อยู่ในหลกัสตูร  
 

 
>.2.2 กลยุทธก์ารสอนที(ใช้พฒันาการเรียนรูด้้านความรู ้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการค้นคว้า การทําโครงงานรวมทั Wงการ

ประยุกตใ์ชใ้นสภาพแวดลอ้มจรงิ ทั WงนีWใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเนืWอหาสาระของรายวชิานั Wน ๆ นอกจากนีW มกีารจดั
ใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ  โดยการศกึษาดูงานหรอืเชญิผูเ้ชี�ยวชาญที�มปีระสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเรื�อง
ตลอดจนฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

>.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านความรู ้ 
ประเมนิจากผลสมัฤทธิ aทางการเรยีนและการปฏบิตัขิองนกัศกึษาในดา้นต่าง ๆ คอื 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
(3) ประเมนิจากรายงานที�นกัศกึษาจดัทาํ 
(4) ประเมนิจากโครงการที�นําเสนอ 
(5) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชั Wนเรยีน 
(6) ประเมนิจากรายวชิาสหกจิศกึษา 
 

2.3 ทกัษะทางปัญญา  

>.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ�งตนเองได้เมื�อจบการศึกษาแล้ว ดังนั Wน นักศึกษา

จําเป็นต้องได้รบัการพฒันาทกัษะทางปญัญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จรยิธรรม และความรู้เกี�ยวกบัสาขาวชิาที�ศกึษาในขณะที�สอน
นกัศกึษา อาจารยต์อ้งเน้นใหน้กัศกึษาคดิหาเหตุผล เขา้ใจที�มาและสาเหตุของปญัหา วธิกีารแกป้ญัหารวมทั Wงแนวคดิดว้ยตนเอง ไม่
สอนในลกัษณะท่องจาํ นกัศกึษาตอ้งมคุีณสมบตัต่ิาง ๆ จากการสอนเพื�อใหเ้กดิทกัษะทางปญัญาดงันีW 

(1)  คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์ 
(3)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ  
(4)  สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
>.3.2 กลยุทธก์ารสอนที(ใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

(1) กรณีศกึษาทางการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) การอภปิรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตัจิรงิ 
(4) ทาํโครงงานเพื�อเขา้ประกวดหรอืแขง่ขนั 
 
>.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา  
กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา นีWสามารถทาํไดโ้ดยการออกขอ้สอบที�ใหน้กัศกึษาแกป้ญัหา อธบิาย

แนวคดิของการแกป้ญัหา และวธิกีารแก้ปญัหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี�เรยีนมา หลกีเลี�ยงขอ้สอบที�เป็นการเลอืกคําตอบที�ถูกมา
คาํตอบเดยีวจากกลุ่มคาํตอบที�ใหม้า ไม่ควรมคีาํถามเกี�ยวกบันิยามต่าง ๆ 

ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิตัิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั Wนเรยีน การ



สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่ น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. "##$  28 

 

ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรอืสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
ประเมนิจากผลงานการทาํโครงงานเขา้ประกวด 

 
2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

>.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคลและความรบัผิดชอบ 
   นกัศกึษาตอ้งออกไปประกอบอาชพีซึ�งสว่นใหญ่ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัคนที�ไม่รูจ้กัมาก่อน คนที�มาจากสถาบนัอื�น ๆ และคนที�

จะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรอืคนที�จะมาอยู่ใตบ้งัคบับญัชา ความสามารถที�จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื�องจําเป็นอย่างยิ�ง 
ดงันั Wน อาจารยต์้องสอดแทรกวธิกีารที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณสมบตัต่ิาง ๆ ต่อไปนีWใหน้ักศกึษาระหว่างที�สอนวชิา หรอือาจใหน้ักศกึษาไป
เรยีนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตรท์ี�เกี�ยวกบัคุณสมบตัต่ิาง ๆ ดงันีW 

(1)  สามารถสื�อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั Wงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(2)  สามารถใหค้วามช่วยเหลอืและอาํนวยความสะดวกแก่การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั Wงในบทบาทของผูนํ้า 

หรอืในบทบาทของผูร่้วมทมีทาํงาน 
(3)  สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีWนําสงัคมในประเดน็ที�เหมาะสม 
(4)  มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ�มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั Wงส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั Wงแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะทั Wงของตนเองและของกลุ่ม 
(6)  มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั Wงของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื�อง 
 

>.4.2 กลยุทธก์ารสอนที(ใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
   ใชก้ารสอนที�มกีารกาํหนดกจิกรรมใหม้กีารทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานที�ตอ้งประสานงานกบัผูอ้ื�น ขา้มหลกัสตูร หรอืต้อง

ค้นคว้าหาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอื�น หรอืผู้มีประสบการณ์ โดยมคีวามคาดหวงัในผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างตวับุคคลและความสามารถในการรบัผดิชอบ ดงันีW 

(1) สามารถทาํงานกบัผูอ้ื�นไดเ้ป็นอย่างด ี
(2) มคีวามรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมาย 
(3) สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รที�ไปปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี
(4) มมีนุษยสมัพนัธท์ี�ดกีบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทั �วไป 
(5) มภีาวะผูนํ้า 

 

>.P.; กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
    ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในวชิาปฏบิตังิานที�ต้องทํางานเป็นกลุ่ม ประเมนิจากการนําเสนอ

รายงานกลุ่มในชั Wนเรยีน และสงัเกตจากพฤตกิรรมที�แสดงออกในการร่วมกจิกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชดัเจนตรงประเดน็ของ
ขอ้มลู 

>.L ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื(อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
         >.L.9 ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื(อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (A) มทีกัษะในการใชเ้ครื�องมอืหรอืโปรแกรมที�จาํเป็นที�มอียู่ในปจัจุบนัต่อการทาํงานที�เกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (U) สามารถแนะนําประเดน็การแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืแสดงสถติปิระยุกตต่์อปญัหา          
          ที�เกี�ยวขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์  
     (B) สามารถสื�อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทั Wงปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสื�อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
     (b) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื�อสารอย่างเหมาะสม   

             การวัดมาตรฐานนีWอาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปญัหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปญัหา และให้นําเสนอแนวคดิของการแก้ปญัหา ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพ ต่อนักศกึษาในชั Wนเรยีนอาจมกีารวจิารณ์ในเชงิ
วชิาการระหว่างอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศกึษา 
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  >.L.> กลยุทธก์ารสอนที(ใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื(อสารและการใช้    
             เทคโนโลยีสารสนเทศ  

               จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ ใหน้ักศกึษาไดว้เิคราะหส์ถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมอืนจรงิและ
นําเสนอการแกป้ญัหาที�เหมาะสม  เรยีนรูเ้ทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

 >.L.; กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื(อสาร และการใช้ 
            เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ประเมนิจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครื�องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืคณิตศาสตรแ์ละ

สถติทิี�เกี�ยวขอ้ง 
       ประเมนิจากความสามารถในการอธบิายถงึขอ้จํากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครื�องมอืต่างๆ การอภปิราย กรณีศกึษา

ต่างๆ ที�มกีารนําเสนอต่อชั Wนเรยีน  
 

1. แผนที(แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรูสู้่รายวิชา (Curriculum mapping)  

   แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสตูรรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง  )ตามที�ระบุในหมวดที� b ขอ้ U  ( โดยระบุว่าเป็น
ความรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรอง ซึ�งบางรายวชิาอาจไม่นําสูผ่ลการเรยีนรูบ้า้งเรื�องกไ็ด ้ 

        ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดงันีA  

• คณุธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื�อสตัยส์จุรติ 
(2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(3) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญั 
(4) เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื�น รวมทั Wงเคารพในคุณค่าและศกัดิ aศรขีองความเป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม  
(6) สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม 
(7) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 
• ความรู ้
(1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัการและทฤษฎทีี�สาํคญัในเนืWอหาที�ศกึษา 
(2) สามารถวเิคราะหป์ญัหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทั Wงประยุกตค์วามรู ้ทกัษะ และการใช้

เครื�องมอืที�เหมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา 
(3) สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ ตดิตั Wง ปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรใ์หต้รงตามขอ้กาํหนด 
(4) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์
(5) รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความชาํนาญทางคอมพวิเตอรอ์ย่างต่อเนื�อง 
(6) มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาที�ศกึษาเพื�อใหเ้ลง็เหน็การเปลี�ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
(7) มปีระสบการณ์ในการพฒันาและ/หรอืการประยุกตซ์อฟตแ์วรท์ี�ใชง้านไดจ้รงิ  
(8) สามารถบรูณาการความรูใ้นที�ศกึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 
• ทกัษะทางปัญญา 
(1) คดิอย่างมวีจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประเมนิสารสนเทศ เพื�อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะกบัการแกไ้ขปญัหาทางคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
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• ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1) สามารถสื�อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั Wงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(2) สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกแก่การแกป้ญัหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั Wงในบทบาทของผูนํ้า 

หรอืในบทบาทของผูร่้วมทมีทาํงาน 
(3) สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีWนําสงัคมในประเดน็ที�เหมาะสม 
(4) มคีวามรบัผดิชอบในการกระทาํของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูร้เิริ�มแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทั Wงสว่นตวัและสว่นรวม พรอ้มทั Wงแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะ

ทั Wงของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มคีวามรบัผดิชอบการพฒันาการเรยีนรูท้ ั Wงของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื�อง 
 
• ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื(อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มทีกัษะในการใชเ้ครื�องมอืที�จาํเป็นที�มอียูใ่นปจัจุบนัต่อการทาํงานที�เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์
(2) สามารถแนะนําประเดน็การแกไ้ขปญัหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยุกตต่์อปญัหาที�

เกี�ยวขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์
(3) สามารถสื�อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทั Wงปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใชร้ปูแบบของสื�อการนําเสนออย่างเหมาะสม  
(4) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 
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แผนที(แสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรบัผดิชอบหลกั     o  ความรบัผดิชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคล 
และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HUM-101  ปรชัญา  ••••    ••••        ••••            οοοο    ••••                            οοοο    ••••        οοοο            ••••            οοοο    οοοο        οοοο    ••••        

HUM-102 จริยศาสตร ์ ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο        οοοο    ••••                    οοοο            ••••                    ••••        οοοο            οοοο        ••••        

HUM-103  อารยธรรมไทย      ••••        ••••    οοοο            ••••                    οοοο            ••••                    ••••                            ••••        

HUM-104  อารยธรรมญี(ปุ่ นและเอเชียตะวนัออก     ••••            ••••            ••••                    οοοο        οοοο    ••••                    ••••    οοοο        οοοο                ••••        

HUM-105  อารยธรรมตะวนัตก     ••••        οοοο    ••••            ••••                    οοοο            ••••                    ••••        οοοο                    ••••    οοοο    

HUM-106
  

มนุษยก์บัศาสนา ••••    ••••        ••••    οοοο        ••••    ••••                                ••••                    ••••    οοοο                    οοοο    ••••        

HUM-107  มนุษยก์บัการพฒันาตนเอง  οοοο    ••••        ••••    οοοο            ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••            οοοο                ••••    οοοο    

HUM-108  พทุธศาสน์  ••••    ••••        οοοο            οοοο    ••••                                ••••        οοοο            ••••        οοοο                    ••••        

HUM-109 สุนทรียศาสตรเ์พื(อชีวิต     ••••    ••••        οοοο            ••••            οοοο                    ••••                    ••••                οοοο            ••••        

HUM-110  ศิลปะประเพณีนิยม ••••    ••••        οοοο                ••••                            οοοο    ••••    οοοο                ••••    οοοο                        ••••    οοοο    
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HUM-111 จิตวิทยามนุษย ์     ••••    ••••                οοοο    ••••                    οοοο        οοοο    ••••    οοοο    οοοο            ••••        οοοο        οοοο        οοοο    ••••        

HUM-112  มนุษยก์บัเศรษฐกิจ   ••••    ••••                οοοο        ••••    οοοο                            ••••        οοοο            ••••    οοοο            οοοο    οοοο        ••••        

HUM-113  การพฒันาบคุลิกภาพ ••••    ••••    οοοο    οοοο                ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••            οοοο            οοοο    ••••        

HUM-114  ปรชัญาและกระบวนการคิด ••••    ••••    οοοο            οοοο        ••••    οοοο                            ••••    οοοο    οοοο            ••••    οοοο                    οοοο    ••••        

HUM-115   การใช้เหตผุลและจริยธรรม ••••    ••••                οοοο    ••••    ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••        οοοο                οοοο    ••••        

HUM-116   พทุธธรรม ••••    ••••        οοοο    οοοο            ••••                    οοοο            ••••                    ••••    οοοο                        ••••    οοοο    

HUM-117   ประวตัิศาสตรพ์ลงัขบัเคลื(อนสงัคม ••••    ••••                οοοο        ••••                    οοοο            ••••                    ••••    οοοο        οοοο                ••••        

HUM-118 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา ••••    ••••                οοοο        ••••        οοοο                        ••••        οοοο            ••••            οοοο            οοοο    ••••        

HUM-119   ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ ••••    ••••    οοοο    οοοο                ••••    οοοο                            ••••            οοοο        ••••            οοοο            οοοο    ••••        

HUM-120   ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ ••••    ••••        οοοο            οοοο    ••••                            οοοο    ••••    οοοο                ••••        οοοο        οοοο            ••••        

HUM-121  ภมูิปัญญาท้องถิ(น ••••    ••••            οοοο        οοοο    ••••                οοοο                ••••            οοοο        ••••        οοοο                οοοο    ••••        

HUM-122  ภมูิลกัษณ์ชุมชน ••••    ••••        οοοο            οοοο    ••••                    οοοο            ••••            οοοο        ••••            οοοο            οοοο    ••••        
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HUM-123  สมัมาชีพชุมชน ••••    ••••        οοοο                ••••                    οοοο            ••••                    ••••        οοοο                οοοο    ••••        

HUM-124  ธรรมาภิบาลการบริหารจดัการชมุชน ••••    ••••    οοοο    οοοο                ••••                    οοοο            ••••                    ••••        οοοο                οοοο    ••••        

SOC-101  จิตวิทยาทั (วไป ••••    ••••    οοοο            οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο                    ••••    οοοο                ••••    οοοο    οοοο                οοοο    ••••        

SOC-102  การเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο            ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••        οοοο    οοοο        οοοο    οοοο    ••••        

SOC-103  กฎหมายธรุกิจ     ••••        οοοο    ••••        ••••    ••••        οοοο                        ••••    οοοο                ••••    οοοο                    οοοο    ••••        

SOC-104  เศรษฐกิจไทยในปัจจบุนั ••••    ••••            οοοο            ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••        οοοο                    ••••    οοοο    

SOC-105  สงัคมและวฒันธรรมไทย ••••    ••••        οοοο    οοοο            ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••        οοοο                οοοο    ••••        

SOC-106
  

สงัคมและวฒันธรรมญี(ปุ่ น ••••    ••••    οοοο        οοοο            ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••        οοοο                οοοο    ••••        

SOC-10d  ความรูท้ ั (วไปเกี(ยวกบัธรุกิจ ••••    ••••                    οοοο    ••••    οοοο                            ••••    οοοο    οοοο            ••••    οοοο    οοοο    οοοο            οοοο    ••••        

SOC-108  เศรษฐศาสตรท์ั (วไป ••••    ••••                    οοοο    ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••    οοοο                        ••••    οοοο    

SOC-109  บญัชีทั (วไป ••••    ••••                    οοοο    ••••                        οοοο        ••••            οοοο        ••••        οοοο        οοοο            ••••    οοοο    

SOC-110  วฒันธรรมองคก์รญี(ปุ่ น ••••    ••••        οοοο    οοοο            ••••                    οοοο            ••••                    ••••    οοοο    οοοο                    ••••    οοοο    
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

SOC-112  สมัมนาวิชาการด้านสงัคมญี(ปุ่ นยุคปัจจบุนั ••••    ••••                οοοο        ••••                    οοοο            ••••        οοοο            ••••    οοοο                        ••••    οοοο    

SOC-113  จิตวิทยาสงัคม ••••    ••••    ••••            οοοο    οοοο    ••••    οοοο            οοοο                ••••        οοοο    οοοο        ••••    οοοο                        ••••        

SOC-114  จิตวิทยาพฒันาการ ••••    ••••    ••••            οοοο    οοοο    ••••    οοοο            οοοο                ••••        οοοο    οοοο        ••••    οοοο                        ••••        

SOC-115  กฎหมายทั (วไป οοοο    ••••        οοοο    ••••            ••••    οοοο                            ••••    οοοο                ••••                οοοο            ••••        

SOC-116  การเมือง การปกครองและกฎหมาย οοοο    ••••        οοοο    ••••            ••••    οοοο                            ••••    οοοο                ••••                οοοο            ••••        

SOC-117  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตัน์ οοοο    ••••            ••••    οοοο    οοοο    ••••        οοοο    οοοο                    ••••            οοοο        ••••        οοοο    οοοο        οοοο        ••••    οοοο    

SOC-118  ความคิดสร้างสรรคก์บันวตักรรมและเทคโนโลยี ••••    ••••                οοοο        ••••            ••••    ••••            οοοο    ••••        οοοο    ••••        ••••        οοοο    οοοο        οοοο        ••••    ••••    

SOC-119  หลกัการจดัการสมยัใหม่ ••••    ••••        οοοο    οοοο            ••••                    οοοο            ••••            οοοο        ••••            οοοο        οοοο        ••••    οοοο    

SOC-120   การศึกษาข้ามวฒันธรรม     ••••        οοοο                ••••                            οοοο    ••••    οοοο        οοοο        ••••                οοοο        οοοο    ••••        

SOC-121   จิตวิทยาการปรบัตวั ••••    ••••        οοοο                ••••                    οοοο        οοοο    ••••            οοοο        ••••        οοοο    οοοο                ••••    οοοο    

SOC-122   สมัมนาไทยคดีศึกษา ••••    ••••                οοοο        ••••    οοοο                            ••••    οοοο    οοοο            ••••        οοοο                οοοο    ••••        

SOC-123   สมัมนาญี(ปุ่ นศึกษา ••••    ••••                οοοο        ••••    οοοο                            ••••    οοοο    οοοο            ••••        οοοο                οοοο    ••••        
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

JPN-101
  

ภาษาญี(ปุ่ นธรุกิจ 1     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

JPN-102  ภาษาญี(ปุ่ นธรุกิจ 2     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

JPN-201  ภาษาญี(ปุ่ นธรุกิจ 3     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

JPN-202  ภาษาญี(ปุ่ นธรุกิจ 4     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

JPN-301
  

ภาษาญี(ปุ่ นธรุกิจ 5     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••    ••••    

JPN-405  ภาษาญี(ปุ่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     οοοο        ••••    οοοο            οοοο            ••••    οοοο    ••••        ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο                            ••••    ••••    

JPN-406  ภาษาญี(ปุ่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     οοοο        ••••    οοοο            οοοο            ••••    οοοο    ••••        ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο                            ••••    οοοο    

ENL-101  ภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสาร 1     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

ENL-102  ภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสาร 2     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

ENL-201  ภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสาร 3     οοοο        ••••                οοοο                            ••••    ••••        οοοο        ••••    οοοο                            ••••        

ENL-4jM ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 9     οοοο        ••••    οοοο            οοοο            ••••    οοοο    ••••        ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο                            ••••    ••••    

ENL-4jd ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ >     οοοο        ••••    οοοο            οοοο            ••••    οοοο    ••••        ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο                            ••••    ••••    
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BIS-401  การจดัการลกูค้าสมัพนัธ ์ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

BIS-402  การวางแผนทรพัยากรในองคก์ร οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    

BIS-403  การจดัการโซ่อปุทาน οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    

BIS-404  การวางแผนทรพัยากรทางการผลิต ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    

BIS-405  การจดัการกระบวนการทางธรุกิจ οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

BIS-406  การตรวจสอบและควบคมุทางเทคโนโลยีสารสนเทศ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

BIS-407 นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

BIS-408   การให้คาํปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

BIS-409   การเขียนโปรแกรมทางธรุกิจ ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

BIS-410 การวิเคราะหข์้อมูลและการทาํโมเดล                                                   οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    

BIS-413 ธรุกิจอิเลก็ทรอนิกส ์ ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

BIS-414 ระบบธรุกิจอจัฉริยะ οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    
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 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 

BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บืAองต้น ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    

INT-102 ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บืAองต้น οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    

INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบืAองต้น ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

INT-104 ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบืAองต้น οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

INT-105 เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    

INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร ์ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

INT-201 ระบบการสื(อสารและเครือข่าย 1 οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    

INT-202 ปฏิบตัิการระบบการสื(อสารและเครือข่าย 1 οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    

INT-204 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

INT-301 ระบบฐานข้อมูล οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

INT-302 ปฏิบตัิการระบบฐานข้อมูล οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

INT-303 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    
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ITE-201 การดแูลจดัการระบบคอมพิวเตอร ์ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-204 ระบบการสื(อสารและเครือข่าย 2 οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    

ITE-205 ปฏิบตัิการระบบการสื(อสารและเครือข่าย 2 οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-206 เทคโนโลยีเวบ็เซอรว์ิส οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

ITE-301 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-302 ปฏิบตัิการการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-304 ระบบสารสนเทศเพื(อการจดัการ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-305 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

ITE-309 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    

ITE-310 ออกแบบโครงสร้างพืAนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื(อสาร ในองคก์ร                                                                                                                

οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

ITE-405 การจาํลองแบบโดยคอมพิวเตอรส์าํหรบัธรุกิจ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    
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ITE-407 ความมั (นคงของระบบเครือข่าย οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-408 การออกแบบระบบเครือข่าย οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-409 หวัข้อขั Aนสงูในระบบฐานข้อมูล οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-410 คลงัข้อมูลและการทาํเหมืองข้อมูล οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-411 การจดัการองคค์วามรู ้ ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-416 หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-417 หวัข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-418 โครงสร้างข้อมลูและอลักอริธึม οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-419 ระบบปฏิบตัิการ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-420 การสื(อสารแบบไร้สายเบืAองต้น οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-421 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารใน

องคก์รขนาดใหญ่                     

οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

ITE-422 การค้นคืนสารสนเทศ οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    
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ITE-423 ระบบความปลอดภยัของคอมพิวเตอร ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-424 การจดัการความมั (นคงสารสนเทศ  οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-425 ปัญญาประดิษฐ ์ οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-426 การประมวลผลคลาวด ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-427 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตกุารณ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-429 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแ์วร ์ οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-430 วิทยาการรหสัลบัเบืAองต้น οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-431 วิธีการวิจยั ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-432 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-491 เตรียมสหกิจศึกษา ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    

ITE-492 สหกิจศึกษา ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    
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ITE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    

ITE-494 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    

ITE-495 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    

ITE-496 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    

ITE-497 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    

MSC-112  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    

MSC-126 คณิตศาสตรส์าํหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

MSC-201  คณิตศาสตรค์อมพิวเตอร ์ οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

MSC-202  สถิติและความน่าจะเป็น οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

MTE-104                                                                    แอนิเมชนัเบืAองต้น  ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

MTE-202      ภาพเคลื(อนไหว ; มิติ ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

MTE-203      การพฒันาโปรแกรมสาํหรบัอปุกรณ์เคลื(อนที( 9 οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

สื(อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

MTE-307    การผลิตงานวีดิทศัน์ในระบบดิจิทลั                                              ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    

MTE-414     การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร ์  ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    

MTE-415     การพฒันาเกม οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    

MTE-435  การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตข์ั Aนประยุกต ์ ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

MTE-436   การเขียนโปรแกรมเวบ็อินเทอรแ์อคทีฟ οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

MTE-442  การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการไอโอเอส οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    ••••    ••••    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    

MTE-449  การใช้งานAPIs ของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    ••••    οοοο    οοοο    οοοο    οοοο    ••••    οοοο    
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หมวดที( 5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ระบบการใหค้ะแนนใชร้ะบบตวัเลขโดยเทยีบกบัระดบัคะแนน (Grade) และแตม้คะแนน (Grade Point)  ดงันีW 

          ระดบัคะแนน              ความหมาย    แตม้ 

  A   ดเียี�ยม  (Excellent)    4.0 
  B+   ดมีาก (Very Good)    3.5 
  B   ด ี(Good)     3.0 
  C+   ค่อนขา้งด ี(Fairly Good)    2.5 
  C   พอใช ้(Fair)     2.0 
  D+   ผ่าน-อ่อน (Poor)     1.5 
  D   ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)               1.0 
  F   ตก (Fail)                  0 
  I   การวดัผลยงัไม่สมบรูณ์ (Incomplete) 
  W   การถอนรายวชิาโดยไดร้บัอนุญาต (Withdrawal) 

S    พอใจ (Satisfactory)  
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
Re   การลงทะเบยีนซํWา (Regrade) 

 
ทั WงนีWสําหรบัการสําเรจ็การศกึษาและรายละเอยีดอื�นๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น ว่าด้วย 

การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2554 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิq ของนักศึกษา 
>.9 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายงัไม่สาํเรจ็การศึกษา 

ใหก้าํหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ aการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเป็นสว่นหนึ�งของระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถาบนัอุดมศกึษาที�จะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนัทั Wงสถาบนั และนําไปดาํเนินการจนบรรลุผลสมัฤทธิ a ซึ�งผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรให้นักศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา มคีณะกรรมการหลกัสูตร
พจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอนและทาํการประเมนิขอ้สอบโดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมดว้ย 

การทวนสอบในระดบัหลกัสตูรสามารถทาํไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศกึษาดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล 

 
>.> การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนักศึกษาสาํเรจ็การศึกษา 

การกาํหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา เน้นการทําวจิยัสมัฤทธผิลของการประกอบอาชพี
ของบณัฑติและสหกิจศึกษา ที�ทําอย่างต่อเนื�องและนําผลวิจยัที�ได้ย้อนกลบัมาปรบัปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลกัสตูรแบบครบวงจร รวมทั Wงการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร โดยการวจิยัอาจจะทาํดาํเนินการดงัตวัอย่างต่อไปนีW 

(A)  ภาวะการณ์ไดง้านทําของบณัฑติ ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นที�จบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางาน
ทาํ ตําแหน่งงานที�ตรงกบัสาขา ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมั �นใจของบณัฑติในการประกอบการงาน
อาชพี 
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(U) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเขา้สมัภาษณ์ หรอื การแบบส่งแบบสอบถาม เพื�อประเมนิความพงึ

พอใจในบณัฑติที�จบการศกึษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั Wน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที� A ปีที� V 
เป็นตน้ 

(B)  การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
(b)  การประเมนิจากสถานศกึษาอื�น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอื สอบถามระดบัความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความ

พรอ้ม และสมบตัดิา้นอื�น ๆ ของบณัฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพื�อปรญิญาที�สงูขึWนในสถานศกึษานั Wน ๆ 
(V)  การประเมนิจากนักศกึษาเก่า ที�ไปประกอบอาชพี ในแง่ของความพร้อมและความรูจ้ากสาขาวชิาที�เรยีน รวมทั Wง

สาขาอื�น ๆ ที�กําหนดในหลักสูตร ที�เกี�ยวเนื�องกับการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั Wงเปิดโอกาสให้เสนอ
ขอ้คดิเหน็ในการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิ�งขึWนดว้ย 

(C)  ความเหน็จากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก ที�มาประเมนิหลกัสตูร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาใน
การเรยีน และคุณสมบตัอิื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 

(c)   ผลงานของนักศกึษาที�วดัเป็นรูปธรรมได้ซึ�ง อาท ิ(ก) จํานวนเทคโนโลยสีารสนเทศที�ออกแบบและตดิตั Wงใชง้าน     
(ข)จาํนวนโปรแกรมที�พฒันาและนําไปใชง้านหรอืวางขาย, (ค) จาํนวนรางวลัทางวชิาชพี,  (ง) จํานวนกจิกรรมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสงัคมและประเทศชาต ิ

 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร  

B.A นกัศกึษาทมีสีทิธิ aไดร้บัปรญิญา ตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้น ดงัต่อไปนีW 
 B.A.A เรยีนครบหน่วยกติ และรายวชิาตามที�สถาบนักาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 
 B.A.U มแีตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตลอดหลกัสตูร ไม่ตํ�ากว่า U.gg 
 B.A.B ใชเ้วลาการศกึษาไม่เกนิ y ปี ตามความที�ระบุไวต้ามระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ ว่าดว้ย การศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2549 
 B.A.b ไม่มพีนัธะดา้นหนีWสนิใด ๆ กบัสถาบนั 

B.U นกัศกึษาที�มสีทิธิ aแสดงความจาํนงขอสาํเรจ็การศกึษา ตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้นดงันีW 
 B.U.A เป็นนกัศกึษาภาคการศกึษาสดุทา้ยที�ลงทะเบยีนเรยีนครบตามหลกัสตูร 
 B.U.U ผ่านกจิกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท์ี�สถาบนักาํหนด 
 B.U.B ใหน้ักศกึษาที�มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามที�ระบุ ไวใ้นขอ้ B.U.A และ B.U.U ยื�นคํารอ้งแสดง ความจํานงขอสาํเรจ็

การศกึษาต่อสว่นทะเบยีนและประเมนิผล ภายในระยะเวลาที�สถาบนั กาํหนด มฉิะนั Wนอาจไม่ไดร้บัการพจิารณา
เสนอชื�อต่อสภาสถาบนัเพื�ออนุมตัใิหป้รญิญา ในภาคการศกึษานั Wน 
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หมวดที( 6. การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่
(A) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะตลอดจนใน

หลกัสตูรที�สอน 
(U) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ�มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื�อส่งเสริมการสอนและการวิจยัการบริการ

วชิาการอย่างต่อเนื�อง การสนับสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพีในองค์กรต่าง ๆ  
การประชุมทางวชิาการทั Wงในประเทศและต่างประเทศ  

 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
(A) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ�มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื�อส่งเสริมการสอนและการวิจยัการบริการ

วชิาการอย่างต่อเนื�อง การสนับสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชพีในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวชิาการทั Wงในประเทศและต่างประเทศ  

(U) การเพิ�มพนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
 

>.> การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื(นๆ 
(1) การมสีว่นร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาความรูแ้ละคุณธรรม 
(2) มกีารกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาที�สงักดั 
(3) สง่เสรมิการทาํวจิยัสรา้งองคค์วามรูใ้หม่และเพื�อพฒันาการเรยีนการสอนและมคีวามเชี�ยวชาญในสาขาวชิาชพี 
(b) จดัสรรงบประมาณภายในหรอืภายนอกสาํหรบัการทาํวจิยั 
(V) จดัสรรใหอ้าจารยท์ุกคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่างๆ ของคณะ 
(C) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกจิกรรมบรกิารวชิาการต่างๆ ของคณะ 
 

 

 
หมวดที( 7. การประกนัคณุภาพหลกัสูตร 

 
9. การบริหารหลกัสูตร 

               ในการบรหิารหลกัสตูร จะมคีณะกรรมการประจาํหลกัสตูร อนัประกอบดว้ย ประธานหลกัสตูร หรอืหวัหน้าภาค
เป็นประธาน และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็นกรรมการ โดยมคีณบดหีรอืรองคณบดทีี�ไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอย
ให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตัิให้แก่ คณะกรรมการประจําหลกัสูตร คณะกรรมการประจําหลกัสูตรจะวาง
แผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัอาจารย์ผู้สอน ทําการติดตาและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใช้ในการปรบัปรุงและพฒันา
หลกัสตูรโดยการทาํทุกปีอย่างต่อเนื�อง 
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เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมนิผล 

A.พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดยอาจารย์และ
นักศกึษาสามารถกา้วทนัหรอืเป็นผูนํ้าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

U. กระตุน้ใหน้กัศกึษาเกดิความใฝรู่ ้มแีนวทาง
การเรียนที�สร้างทั Wงความรู้ความสามารถใน
วชิาการวชิาชพีที�ทนัสมยั 

B.  ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

b. มกีารประเมนิมาตรฐานของหลกัสูตรอย่าง
สมํ�าเสมอ 

A. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลกัสตูรวชิาชพีระดบัสากลเช่น ACM IS2009 

U.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัสตูรทุกๆ b ปี 

B.จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั Wง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิและมแีนวทางการ
เรียนหรอืกิจกรรมประจําวิชาให้นักศึกษาได้
ศกึษาความรูท้ี�ทนัสมยัดว้ยตนเอง 

b.จดัใหม้ผีูส้นับสนุนการเรยีนรูแ้ละหรอืผูช้่วย
สอนเพื�อให้นักศึกษา.เข้าใจในเนืWอหาวิชาที�
เรยีน 

V.กําหนดให้อาจารย์ที�สอนมคีุณวุฒไิม่ตํ�ากว่า
ปรญิญาโทหรอืเป็นผูม้ปีระสบการณ์หลายปี มี
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

C.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําทาง
วชิาการและหรอืเป็นผู้เชี�ยวชาญทางวชิาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที�
เกี�ยวขอ้ง 

c.ส่งเสรมิอาจารย์ประจําหลกัสูตรให้ไปดูงาน
ในหลกัสตูรหรอืวชิาการที�เกี�ยวขอ้ง ทั Wงในและ
ต่างประเทศ 

8.มกีารประเมนิหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ปร ะจํ าหลักสู ต ร ทุก ปีแ ละผู้ท ร งคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก b ปี  

e. จดัทาํฐานขอ้มลูทางดา้นนักศกึษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เครื�องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมอืกบัต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการทุก
ปีการศกึษาเพื�อเป็นขอ้มลูในการประเมนิของ
คณะกรรมการ 

Ag.ประเมนิความพึงพอใจของหลกัสูตรและ
การ เรียนการสอน โดยบัณฑิตที�สํ า เ ร็จ
การศกึษา 
 

-ห ลั ก สู ต ร ที� ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มคีวามทนัสมยัและมกีารปรบัปรุงสมํ�าเสมอ 

-จํานวนวิชาเรียนที�มีภาคปฏิบัติและวิชา
เรียนที�มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
คน้ควา้ความรูใ้หมไ่ดด้ว้ยตนเอง 

-จํานวนและรายชื� อคณาจารย์ประจํ า 
ประวตัิอาจารย์ด้านคุณวุฒ ิประสบการณ์
และการพฒันาอบรมของอาจารย ์

-จํานวนบุคลากรผูส้นับสนุนการเรยีนรูแ้ละ
บนัทกึกจิกรรมในการสนบัสนุนการเรยีนรู ้

-ผลการประเมนิการเรยีนการสอน อาจารย์
ผู้สอน ครูปฏิบัติการและผู้ช่วยสอนโดย
นกัศกึษา 

-ประเมนิผลโดยคณะกรรมการหลกัสตูรและ
อาจารยภ์ายในคณะฯทุกปี 

-ประเมนิผลโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุกๆ b ปี  

-ประเมนิผลโดยบณัฑิตผู้สําเร็จการศึกษา
ทุกๆ U ปี  
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>. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
การหารายไดเ้สรมินอกจากรายไดจ้ากการลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษา ในการจดัหาครุภณัฑเ์พื�อสนับสนุนการเรยีน

การสอนที�จาํเป็น โดยการบรกิารวชิาการใหก้บัชุมชนและสงัคม  

2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนที(มีอยู่เดิม 
 >.>.9. สถานที(และอปุกรณ์การสอน 
ใช้สถานที�และอุปกรณ์การสอนของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น สําหรบัอาคารเรยีนเป็นอาคารเรยีนรวมสูง 7 ชั Wน      

A อาคาร อาคารสงู C ชั Wน A อาคาร และอาคารอาํนวยการและหอ้งสมุดสงู 5 ชั Wน ประกอบดว้ยหอ้งบรรยายพรอ้มโสตทศันูปกรณ์ 
นอกจากนีW ยงัประกอบไปด้วยสิ�งอํานวยความสะดวกสําหรบันักศกึษาในหลกัสูตร อาท ิศูนย์คอมพวิเตอร์และห้องปฏบิตัิการ
คอมพวิเตอร ์นอกจากอาคารเรยีนแลว้ยงัมหีอ้งประชุม ศนูยเ์รยีนรูภ้าษา และหอ้งสมุด 

สถาบนัยงัได้มโีครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมสูง 7 ชั Wน อกี A อาคาร และก่อสร้างอาคารศูนย์กฬีา ประกอบด้วย 
สนามฟุตซอลต ์บาสเกตบอล และกฬีาในร่มอกี A อาคาร 

>.>.>. ห้องสมุด  
หอ้งสมุดของสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุน่ มทีรพัยากรสารนิเทศที�เกี�ยวขอ้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาอื�นๆ ที�

สถาบนัเปิดสอน เพื�อใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 
รายการ รายละเอียด จาํนวน 

หนงัสอืฉบบัพมิพ ์ � ภาษาไทย 
� ภาษาองักฤษ 
� ภาษาญี�ปุน่ 

6,ggg 
b,ggg 
B,ggg 

เล่ม 

วารสาร/นิตยสารฉบบัพมิพ ์ � วารสารภาษาไทย 
� ภาษาองักฤษ 
� ภาษาญี�ปุน่ 

ABg 
Bg 
Ug 

ชื�อเรื�อง 

หนงัสอืพมิพ ์ � หนงัสอืพมิพภ์าษาไทย 
� หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ 
� หนงัสอืพมิพภ์าษาญี�ปุน่  

Ag 
3 
2 

ฉบบั 
ฉบบั 
ฉบบั 

สื�ออื�นๆ ไดแ้ก่โสตทศัน์และสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ A,ggg รายการ 
  

นอกจากนีWนกัศกึษาของสถาบนัฯ ยงัสามารถใชบ้รกิารหอ้งสมุดของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น  (ซึ�งมหีนังสอื
และสื�อการศกึษาที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสตูรประมาณ Ag, ggg   รายการ ตั Wงอยู่ที� ซอยพฒันาการ Ay   ถนนพฒันาการ แขวงเขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานครไดอ้กีดว้ย 
 บรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุด 
 ใหบ้รกิารยมื/ขอสาํเนาเอกสารระหว่างหอ้งสมุด สถาบนัอุดมศกึษาทั Wงของรฐัและเอกชน และหน่วยงานที�ใหค้วามรูด้า้น
วชิาการ 
 บรกิารสบืคน้สารนิเทศ  
 ให้บรกิารสบืค้นทรพัยากรสารนิเทศที�มอียู่ในห้องสมุดสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี�ปุน่) ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบเชื�อมตรงกบัฐานขอ้มลู (OPAC-Online Public Access Catalog) 

การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูอื�นๆ ผ่านเครอืขา่ย Internet  
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2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ(มเติม 

สิ�งสนับสนุนการเรียนการสอนที�สําคัญของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเครื�องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
คอมพวิเตอร ์และซอฟทแ์วรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เนื�องจากเป็นหลกัสตูรที�ต้องเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่บณัฑติส่วนใหญ่ในการ
ทํางานจรงิในวงการเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึมีความจําเป็นที�นักศึกษาต้องมปีระสบการณ์การใช้งานเครื�องมอื อุปกรณ์และ
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ใหเ้กดิความเขา้ใจหลกัการ วธิกีารใชง้านที�ถูกตอ้ง และมทีกัษะในการใชง้านจรงิ รวมทั Wงการเขา้ถงึแหล่ง
สารสนเทศทั Wงห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื�อการสอนสําเร็จรูป เช่น วิดิทศัน์วิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื�อ
ประกอบการสอนที�จดัเตรยีมโดยผูส้อน ดงันั Wนตอ้งมทีรพัยากรขั Wนตํ�าเพื�อจดัการเรยีนการสอน ดงันีW 

(1)  มหีอ้งเรยีนที�มสีื�อการสอนและอุปกรณ์ที�ทนัสมยัเอืWอใหค้ณาจารยส์ามารถปฏบิตังิานสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(2)  มหี้องปฏิบตัิการที�มคีวามพร้อมทั Wงวสัดุอุปกรณ์ เครื�องคอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และระบบ

ซอฟตแ์วรท์ี�สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาที�เปิดสอนอย่างพอเพยีงต่อการเรยีนการสอน รวมถงึหอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัการ
ทาํโครงงาน โดยมกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ  

(3)  ต้องมเีจา้หน้าที�สนับสนุนดูแลสื�อการเรยีนการสอน อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และซอฟต์แวรท์ี�ใชป้ระกอบการสอนที�
พรอ้มใชป้ฏบิตังิาน 

(4)  มหีอ้งสมุดหรอืแหล่งความรูแ้ละสิ�งอํานวยความสะดวกในการสบืค้นความรูผ่้านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนมี
หนังสอื ตําราและวารสารในสาขาวิชาที�เปิดสอนทั Wงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที�เกี�ยวข้องในจํานวนที�
เหมาะสม  

(5)  มเีครื�องมอือุปกรณ์ประกอบการเรยีนวชิาปฏบิตักิารระหว่างการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตักิาร ต่อจาํนวนนกัศกึษา
ในอตัราสว่น เป็นอย่างน้อย 1:2  

(6)  มเีครื�องคอมพวิเตอร์ประกอบการเรยีนวชิาปฏบิตัิการระหว่างการเรยีนการสอนในวชิาปฏบิตัิการ ต่อจํานวน
นกัศกึษาในอตัราสว่น เป็นอย่างน้อย 1:1  

(7)  มหีอ้งคอมพวิเตอรเ์ปิดใหบ้รกิารแก่นักศกึษานอกเวลาเรยีนใหส้ามารถเขา้ใชไ้ดไ้ม่ตํ�ากว่า 8 ชั �วโมงต่อวนั โดยมี
ปรมิาณจาํนวนคอมพวิเตอรท์ี�เหมาะสม  

(8)  มโีปรแกรมที�ถูกตอ้งตามกฎหมายตดิตั Wงบนเครื�องคอมพวิเตอรท์ุกเครื�อง เครื�องคอมพวิเตอรค์วรมกีารปรบัเปลี�ยน
รุ่นใหม่อย่างสมํ�าเสมอทุก ๆ 5 ปี 

(9)  อาจารยม์เีครื�องคอมพวิเตอรเ์ป็นของตนเอง 
 

>.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
มกีารประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากรตามขอ้กาํหนดขา้งตน้โดย 

• จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการจากนกัศกึษาในใชท้รพัยากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
• จดัประชุมระดมความคดิเหน็จากอาจารยผ์ูใ้ชท้รพัยากรการเรยีนการสอน 
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;. การบริหารคณาจารย ์

;.9 การรบัอาจารยใ์หม่ 
     (A)   อาจารยป์ระจาํตอ้งมคุีณวุฒเิป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรื�อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญา 
          ตร ีพ.ศ. UVby 

(U)  มคีวามเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสตูร 
(B)  มคีวามรู ้มทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลสมัฤทธิ aของนักศกึษาและมปีระสบการณ์ทําวจิยั

หรอืประสบการณ์ประกอบวชิาชพีในสาขาวชิาที�สอน 

3.2 การมีส่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และผูส้อน จะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลและ

ใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิา เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื�อเตรยีมไวส้าํหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร ตลอดจนปรกึษาหารอื
แนวทางที�จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร และไดบ้ณัฑติเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑติที�พงึประสงค ์

3.; คณาจารยที์(สอนบางเวลาและคณาจารยพิ์เศษ  
สดัสว่นอาจารยต่์อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ระดบัอุดมศกึษา สกอ. 
สําหรบัอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิมาให้กับ

นกัศกึษา ทางคณะจงึมนีโยบายในการนําเอาผูเ้ชี�ยวชาญมาสอนในบางคาบ หรอืทั Wงวชิาในกรณีที�เป็นวชิาเลอืกสาขาที�เป็นหวัขอ้
น่าสนใจ หรอืมคีวามตอ้งการของตลาดแรงงานสงู ในแต่ละช่วงเวลา 

4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
     บุคลากรสายสนับสนุนควรมวีุฒปิรญิญาตรีที�เกี�ยวขอ้งกบัภาระงานที�รบัผดิชอบ และมคีวามรู้ด้านคอมพวิเตอร์หรือ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2 การเพิ(มทกัษะความรูเ้พื(อการปฏิบติังาน  
(1) มกีารพฒันาอาจารยใ์หม้พีฒันาการเพิ�มพนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์ในธุรกจิและอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์หรือสาขาที�เกี�ยวข้องในกรณีการเรยีนรู้แบบบูรณาการ เพื�อส่งเสรมิการสอนอย่าง
ต่อเนื�อง รวมทั Wงสนับสนุนใหอ้าจารยม์ผีลงานวจิยัที�สามารถตีพมิพ์ในระดบันานาชาติเพิ�มขึWน โดยอาจร่วมมอืกบั
อาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบนั การสนับสนุนสามารถทําได้ในรูปของการให้ค่าเดนิทางไปเสนอผลงานทาง
วชิาการ ตพีมิพใ์น Proceedings และ Journals รวมทั Wงการอาจลดภาระงานสอนใหเ้หมาะกบัเวลาที�ใชเ้พื�อเพิ�มพูน
ความรู ้และการทาํวจิยั 

(2) ในกรณีที�อาจารยไ์ม่ถนดัในการเพิ�มพนูความรูโ้ดยผ่านการทาํวจิยัได ้หน่วยงานอาจสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมงาน
กบัภาคอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิในช่วงปิดภาคการศกึษา เพื�อใหอ้าจารยไ์ดม้ปีระสบการณ์จรงิในการพฒันาแนวคดิ 
หรอืพฒันาผลติภณัฑท์างเทคโนโลยสีารสนเทศ วธิใีนขอ้นีWควรดาํเนินการเมื�อขอ้ 4 ขา้งตน้ไม่สามารถทาํได ้

(3)  บุคลากรต้องเขา้ใจโครงสรา้งและธรรมชาตขิองหลกัสตูร และจะต้องสามารถบรกิารใหอ้าจารยส์ามารถใชส้ื�อการ
สอนไดอ้ย่างสะดวก ซึ�งจาํเป็นตอ้งใหม้กีารฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรยีมหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรใ์นวชิา
ที�มกีารฝึกปฏบิตั ิ
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5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
5.1  การให้คาํปรกึษาด้านวิชาการ และอื(นๆ แก่นักศึกษา  

  คณะมกีารแต่งตั Wงอาจารย์ที�ปรกึษาทางวชิาการให้แก่นักศกึษาทุกคน โดยนักศกึษาที�มปีญัหาในการเรยีนสามารถ
ปรกึษากบัอาจารย์ที�ปรึกษาทางวชิาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที�อาจารย์ที�ปรึกษาทางวชิาการให้แก่
นักศกึษา และทุกคนต้องกําหนดชั �วโมงใหค้ําปรกึษา (Office Hours) เพื�อใหน้ักศกึษาเขา้ปรกึษาได ้นอกจากนีW ต้องมทีี�ปรกึษา
กจิกรรมเพื�อใหค้าํปรกึษาแนะนําในการจดัทาํกจิกรรมแก่นกัศกึษา 

5.2  การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
         กรณีที�นกัศกึษามคีวามสงสยัเกี�ยวกบัผลการประเมนิในรายวชิาใด สามารถยื�นคาํรอ้งขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ 

ตลอดจนดูคะแนนและวธิกีารประเมนิของอาจารย์ในแต่ละรายวชิาได้ภายในระยะเวลาหนึ�งหลงัการสอบเป็นไปตาม ระเบยีบ
สถาบนัว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  

(A) จดัอบรมสมัมนา เพื�อพฒันานกัศกึษาไดท้นัต่อวทิยาการสมยัใหม่ 
(U) มกีารศกึษาขอ้มลูตลาดแรงงานเพื�อผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
(B) มกีารตดิตามประเมนิผล ความพงึพอใจของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติตอย่างต่อเนื�อง 
(b) กจิกรรมของนกัศกึษาในหลกัสตูรที�ไดม้สีว่นร่วมในการพฒันาสงัคม 

7. ตวับ่งชีAผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีWทั Wงหมดอยูใ่นเกณฑด์ต่ีอเนื�อง U ปีการศกึษาเพื�อตดิตามการดาํเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั WงนีWเกณฑก์ารประเมนิผ่าน คอืมกีารดาํเนินงานตามขอ้ A-V และอย่างน้อยรอ้ยละ yg ของตวับง่ชีWผลการดาํเนินงานที�
ระบุไวใ้นแต่ละปี มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื�อใชก้าํหนดดชันีบ่งชีWผลการดาํเนินงานดงันีW 

(A) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ yg มสีว่นร่วมในการประชมุเพื�อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ
ดาํเนินงานหลกัสตูร 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.U ที�สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา  

(B) มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.B อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 
(b) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภายใน Bg วนั หลงัสิWนสดุ

ภาคการศกึษาที�เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
(V) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิWนสดุปีการศกึษา 
(C) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ aของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ ที�กาํหนดใน มคอ.B อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ

รายวชิาที�เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
 (7) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้ จากผลการประเมนิ
การดาํเนินงานที�รายงานใน มคอ.c ปีที�ผ่านมา 

(8) อาจารยใ์หม่ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหนึ�งครั Wง 
(Ag) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ Vg ต่อปี 
(AA) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที�มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลี�ยไมน้่อยกว่า B.V จากคะแนน

เตม็ 5.0 
 (AU) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลี�ยไม่น้อยกว่า B.V จากคะแนนเตม็ V.g 
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ตวับ่งชีAผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  
เพื(อการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี  

ตวับ่งชีAและเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที(9 ปีที(2 ปีที(3 ปีที(4 ปีที(5 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมเพื�อ
วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที�สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัสิWนสดุภาคการศกึษาที�เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัสิWนสดุปีการศกึษา 

X X X X X 

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ aของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที�
กาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที�เปิด
สอนในแต่ละปีการศกึษา 

X X X X X 

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที�รายงานใน 
มคอ.7 ปีที�แลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่าง
น้อยปีละหนึ�งครั Wง 

X X X X X 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที�มต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลี�ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที�มต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลี�ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

 

สถาบนัอุดมศกึษาอาจกาํหนดตวับ่งชีWเพิ�มเตมิ ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ หรอืกาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินงานที�สงูขึWน เพื�อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดยกาํหนดไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูร
สถาบนัอุดมศกึษาที�จะไดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิตอ้งมผีล
การดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับง่ชีWทั Wงหมดอยูใ่นเกณฑด์ต่ีอเนื�อง 2 ปีการศกึษาเพื�อตดิตามการดาํเนินการตาม TQF 
ต่อไป ทั WงนีWเกณฑก์ารประเมนิผ่าน คอื มกีารดาํเนินงานตามขอ้ A-V และอย่างน้อยรอ้ยละ yg ของตวับ่งชีWผลการดาํเนินงาน
ที�ระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที( 8. กระบวนการประเมินและปรบัปรงุหลกัสูตร 
 
 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
กระบวนการที�จะใชใ้นการประเมนิและปรบัปรุงยุทธศาสตรท์ี�วางแผนไวเ้พื�อพฒันาการเรยีนการสอนนั Wน พจิารณาจาก

ตวัผูเ้รยีนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะต้องประเมนิผูเ้รยีนในทุกๆ หวัขอ้ว่ามคีวามเขา้ใจหรอืไม่ โดยอาจประเมนิจากการทดสอบย่อย 
การสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษา การอภปิรายโตต้อบจากนกัศกึษา การตอบคําถามของนักศกึษาในชั Wนเรยีน ซึ�งเมื�อรวบรวม
ขอ้มลูจากที�กล่าวขา้งตน้แลว้ กค็วรจะสามารถประเมนิเบืWองตน้ไดว้่า ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจหรอืไม่ หากวธิกีารที�ใชไ้ม่สามารถทํา
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจได ้กจ็ะตอ้งมกีารปรบัเปลี�ยนวธิสีอน 

การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน จะสามารถชีWไดว้่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจหรอืไม่ในเนืWอหาที�ไดส้อนไป 
หากพบว่ามปีญัหากจ็ะตอ้งมกีารดาํเนินการวจิยัเพื�อพฒันาการเรยีนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
ใหน้ักศกึษาไดม้กีารประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั Wงดา้นทกัษะกลยุทธก์ารสอน การตรงต่อเวลา การ

ชีWแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคร์ายวชิา ชีWแจงเกณฑก์ารประเมนิผลรายวชิา และการใชส้ื�อการสอนในทุกรายวชิา 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมนั Wนจะกระทํา เมื�อนักศกึษาเรยีนอยู่ชั Wนปีที� 4 และอาจต้องออกปฏบิตังิานในรายวชิา 

สหกจิศกึษา เป็นเวลา 4 เดอืนซึ�งจะเป็นช่วงเวลาที�อาจารยจ์ะไปนิเทศนกัศกึษา ตลอดจนตดิตามประเมนิความรูข้องนกัศกึษาว่า 
สามารถปฏบิตังิานไดห้รอืไม่ มคีวามรบัผดิชอบ และยงัอ่อนดอ้ยในดา้นใด ซึ�งจะมกีารรวบรวมขอ้มูลทั Wงหมดเพื�อการปรบัปรุง
และพฒันาหลกัสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการการจดัการเรยีนการสอนทั Wงในภาพรวมและในแต่ละรายวชิา อกีทั Wงประเมนิ
จากการรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 

 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจาํปี ตามดชันีบ่งชีWผลการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมนิที�ไดร้บัการแต่งตั Wง
จากสถาบนัฯ 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรบัปรงุหลกัสูตร และแผนกลยุทธก์ารสอน 

จากการรวบรวมขอ้มูล จะทําให้ทราบปญัหาของการบรหิารหลกัสตูรทั Wงในภาพรวม และในแต่ละรายวชิา กรณีที�พบ
ปญัหาของรายวชิากส็ามารถที�จะดําเนินการปรบัปรุงรายวชิานั Wน ๆ ไดท้นัทซีึ�งกจ็ะเป็นการปรบัปรุงย่อย ในการปรบัปรุงย่อย
นั Wนควรทําได้ตลอดเวลาที�พบปญัหา สาํหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูรทั Wงฉบบันั Wน จะกระทําทุก b ปี ทั WงนีWเพื�อใหห้ลกัสตูรมคีวาม
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

 
 

 
 
 
 

 


