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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลทัวไปของหลั
่
กสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Bachelor of Science Program in Multimedia Technology

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)
วท.บ. (เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย)
Bachelor of Science (Multimedia Technology)
B.Sc. (Multimedia Technology)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
เป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ วามชานาญทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย โดยเน้นการศึกษาควบคู่กบั การ
ฝึกปฏิบตั จิ ริง ผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ และออกแบบทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
งานได้จริง เป็ นผูม้ คี ุณธรรมและจริยธรรม มีทกั ษะภาษาอังกฤษและภาษาญีป่ นุ่ เพื่อการสือ่ สารเป็ นอย่างดี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
136 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอน เป็ นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
เอกสารและตาราในวิชาหลัก เป็ นตาราภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถพูด ฟงั อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย พ.ศ.2555
บังคับใช้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2558
7. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 ทางานในสถานประกอบการภาคธุรกิจ โดยมีความชานาญในการออกแบบระบบมัลติมเี ดีย การใช้เครื่องมือ
ช่วยในการพัฒนาและออกแบบ
7.2 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย เช่น เป็ นผูว้ างระบบมัลติมเี ดีย เป็ นทีป่ รึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
7.3 ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
8. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
1. นายนิตริ ตั น์ ตัณฑเวช (อาจารย์)

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550
- บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

2. นางสาวฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล
(อาจารย์)

- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary
Studies) The University of Tokyo, Japan,
2549
- M.Eng. (Electronic Engineering)
The University of Tokyo, Japan, 2546
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543

3. นายประมุข บุญเสีย่ ง (อาจารย์)

- ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
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4. นางสาวอภิชญา นิ้มคุม้ ภัย
(อาจารย์)

5. นายภูวดล ศิรกิ องธรรม (อาจารย์)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546
-วท.ม (วิศวกรรมเว็บ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและ
่
เกม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552

9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประกอบด้วย อาคารเรียน 7 ชัน้ 2 หลัง และอาคารสานักงานและห้องสมุด 6 ชัน้ 1
หลัง ประกอบด้วย ห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฎิบตั กิ าร มัลติมเิ ดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาและการ
เรียนรู้ และสานักห้องสมุด นอกจากนี้สถาบันฯ ยังอาจใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอนของสถานประกอบการต่างๆ เป็ นทีท่ า
การการเรียนการสอน ผ่านรูปแบบ การดูงาน การฝึกงาน การปฏิบตั กิ าร การทาโครงงาน การวิจยั และสหกิจศึกษา
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีค่ วามก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียเข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาในองค์การสมัยใหม่มากยิง่ ขึน้ จนถือเป็ นทรัพยากรและปจั จัยเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญในโลก
ปจั จุบนั
สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึง ได้อ อกแบบหลักสูต ร
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียนี้ โดยเป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความชานาญทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียที่
มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบมัลติมเี ดีย ได้เป็ นอย่างดี และมีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้ทนั กับการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดา้ นนี้ทม่ี กี ารพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียในปจั จุบนั มีการนามาใช้งานอย่างความกว้างขวางครอบคลุมการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ต่างๆ ของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ผูท้ ม่ี คี วามชานาญทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียทีจ่ ะทางานให้แก่องค์กรจะต้องเป็ นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดียและความเข้าใจในระบบขององค์กร และ
สามารถนามาประยุกต์ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นผู้ทม่ี คี ุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ปฏิบตั ิงานให้แก่
องค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถปรับเปลีย่ น
ได้ตามวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และรองรับการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียเข้ามา
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ประยุกต์ใช้ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ทีม่ คี วามพร้อม
ทีจ่ ะปฏิบตั ิงานในองค์กรทางธุรกิจหรือหน่ วยงานต่างๆ ที่มคี วามเข้าใจในนาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียมาประยุ กต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด สามารถพัฒนาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียทีเ่ หมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็ นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือทีส่ ร้าง
ความสามารถในกิจกาจธุรกิจและเกิดนวัตกรรมใหม่ท่เี ป็ น ประโยชน์ ต่อประเทศและธุรกิจที่กาลังเติบโต และคานึงถึง
คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของสถาบันที่เน้นการศึกษาควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั จิ ริง เพื่ อให้
สถาบันอยู่ในระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทีม่ มี าตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความ
เป็ นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทัง้ ยังเป็ นภาระหนึ่งของพันธกิจของสถาบันที่มีไว้ดงั นี้ผลิต
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากร







ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละนวัตกรรม
บริการวิชาการแก่สงั คม
พัฒนาองค์การธรรมาภิบาล
เพิม่ ขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประยุกต์เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมและพัฒนานวัตกรรม

12. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้บริการคณะ/
ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
วิชาในกลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
่
12.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชาในกลุ่มวิชาดิจติ อล อาร์ต และแอนิเมชัน่
12.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึง่ มีประธานหลักสูตรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักโดยทางานประสานกับ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การดาเนินงานด้านวิชาการอยูภ่ ายใต้กฏเกณฑ์ของฝา่ ยวิชาการของ
สถาบัน
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย เป็ นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
สถาบันฯ โดยเน้นการศึกษาควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั ิจริง เทคโนโลยีมลั ติมีเดียมีลกั ษณะเป็ นการผสมผสานกันขององค์
ความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสาร และความรูท้ างด้านศิลปะเข้าด้วยกัน โดยนาเสนอผลงานผ่านวิทยาการ ด้าน
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและการสื่อสาร ซึง่ จะต้องมีพน้ื ฐานความรูท้ งั ้ ทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะเป็ นสาคัญ บุคลากรในสาย
อาชีพมัลติมเี ดียจึงเป็ นทีต่ อ้ งการสูงของวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนิเมชันและมั
่
ลติมเี ดีย หลักสูตรเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
นี้ มุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาบัณฑิตทีม่ ศี กั ยภาพ ทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มลั ติมเี ดีย เป็ นนักพัฒนา/ออกแบบผลิต และบริหารโครงงานมัลติมเี ดีย คอมพิวเตอร์แอ
นิเมชันและกราฟฟิ
่
ก โดยเน้นการศึกษาควบคู่กบั ฝึ กปฏิบตั ิจริง สามารถทางานด้านแอนิเมชัน่ เช่น ธุรกิจการค้าทาง
อินเตอร์เนต ธุรกิจทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฆษณา หรือทางานในสายงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก การ
พัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนงานอื่นๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
ให้มมี าตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพน้ื ฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEEE) ที่ - รา ย ง า นก า รป ระ ชุ ม ก รรม กา ร
หลักสูตร
ทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ - เ อก สา ร ข้ อ เส นอ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
- เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภาครัฐและเอกชนมา หลักสูตร
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ - ติดตามความเปลีย่ นแปลงในความ
ต้องการของธุรกิจ และการ
ต้องการของผูป้ ระกอบการด้าน
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
- ประเมินผลสหกิจศึกษา

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มปี ระสบการณ์
จากการนาความรูท้ างด้านเทคโนโลยี
มัลติมเี ดียไปปฎิบตั งิ านจริง

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลีย่ ในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
ให้ ท างานบริ ก ารวิช าการแก่ อ งค์ ก ร อาจารย์ในหลักสูตร
ภายนอก

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
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1.1 ระบบ
สถาบันฯ จัดระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะมีการเปิ ดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น โดยมีระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิต เป็ น
สัดส่วนเทียบเคียงได้กบั การศึกษาภาคปกติ
1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีทใ่ี ช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญั หาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
1.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
1.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทีใ่ ช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ
ไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการค้นคว้าอิสระทีใ่ ช้
เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก ก.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
หลักสูตรปริญญาตรี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และหาก
เป็ นการเทียบโอนหน่วยกิตจะสาเร็จได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์
- ภาคฤดูรอ้ น เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิตและไม่เกิน 22 หน่ วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และจะสาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ้ น ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
รายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญ ญา
ตรี พ.ศ. 2554
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2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
2.1.3.1 การวัดผลการศึกษา กระทาเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาแต่ละภาค
2.1.3.2 การวัดผลการศึกษาให้คิดจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา การสอบกลางภาคและการ
ฝึกหัดงาน หรืออาจประเมินผลในลักษณะอื่นๆ ซึง่ อาจารย์ผสู้ อนจะเป็ นผูก้ าหนดและให้คะแนน
2.1.3.3 นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิเข้
์ าสอบไล่ตอ้ งมีเวลาเรียนในชัน้ ในรายวิชานัน้ ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทัง้ หมด
2.1.3.4 ระบบการให้ค ะแนนใช้ร ะบบตัว เลขโดยเทีย บกับ ระดับ คะแนน (Grade) และแต้ ม คะแนน
(Grade Point) ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fairly)
2.0
D+
ผ่าน-อ่อน (Poor)
1.5
D
ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
W
การถอนรายวิชาโดยได้รบั อนุญาต
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตทีก่ าหนดของหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนน จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร
ทัง้ นี้ สาหรับการสาเร็จการศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วย
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หรือเทียบเท่าหรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
2.2.2 สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็ นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็ น
รายบุคคล
2.2.3 สภาพความเป็ นนักศึกษาและสามารถปฏิบตั ติ นอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
2.2.4 เป็ นผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อร้ายแรง โรคที่
สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
2.2.5 มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตามทีส่ ถาบันฯ จะได้ประกาศได้ทราบเป็ นปี ๆไป
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าบางคนมีพน้ื ฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่ และคณิตศาสตร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
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ั หา นั ก ศึก ษาที่มีพ้ืน ฐานอ่ อ นทางภาษาอัง กฤษ ภาษาญี่ปุ่ น และ
กลยุ ท ธ์ใ นการดาเนิ น การเพื่อ แก้ไ ขป ญ
คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดให้มกี ารอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และคณิตศาสตร์ ในภาคฤดูรอ้ นก่อนเริม่ ภาคการศึกษา
แรก
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
รวม

2558
110

2559
110
95

ปี การศึกษา
2560
110
95
90

100

205

295

2561
110
95
90
90
385

2.6 งบประมาณตามแผน
รายได้
ปี
2558
2559
2560
2561
ค่าหน่วยกิต
10,021,000 17,616,250 24,496,750
29,334,250
ค่าธรรมเนียม
1,045,555
2,055,555
0,525,555
0,045,555
รวมรายได้
11,561,000 19,916,250 27,516,750
33,074,250
รายจ่าย
ปี งบประมาณ
2558
2559
2560
2561
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
6,237,000
9,058,500 10,246,500 10,246,500
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
0,000,555
8,080,055
9,480,055
9,480,055
ทุนการศึกษา
094,555
092,555
092,555
092,555
รวม(ก)
12,656,555 18,208,555 25,026,555 25,026,555
ข.งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์
1,155,555
1,155,555
1,155,555
1,155,555
รวม(ข)
1,155,555
1,155,555
1,155,555
1,155,555
รวม(ก)+(ข)
13,706,000 19,338,000 21,626,000 21,626,000
จานวนนักศึกษา
215
050
040
040
ค่าใช้จ่ายต่อหัว นศ.
60,260
60,450
62,684
62,684
2.7 ระบบการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี

2562
110
95
90
90
385

2562
29,334,250
0,045,555
33,074,250
2562
10,246,500
9,480,055
092,555
25,026,555
1,155,555
1,155,555
21,626,000
040
62,684

2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554
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มคอ. 2
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

136

หน่ วยกิ ต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
1.0 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุม่ วิชาภาษา

36
3
3
6
24

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุม่ วิชาพืน้ ฐาน
2.2 กลุม่ วิชาบังคับสาขา
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตั ทิ างเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
 แผนสหกิจศึกษา
 แผนฝึกงานและทาโครงงาน
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา
 แผนสหกิจศึกษา
 แผนฝึกงานและทาโครงงาน

94
29
34

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต

24
27

หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี

6

หน่ วยกิ ต

ไม่น้อยกว่า

3.1.3 รายวิ ชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่

HUM-101
HUM-102
HUM-103
HUM-104
HUM-105
HUM-106

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ปรัชญา
Philosophy
จริยศาสตร์
Ethics
อารยธรรมไทย
Thai Civilization
อารยธรรมญีป่ นุ่ และเอเชียตะวันออก
Japanese and East Asian Civilization
อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
มนุษย์กบั ศาสนา
Man and Religions
10

36

หน่ วยกิ ต

3 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
HUM-107
HUM-108
HUM-109
HUM-110
HUM-111
HUM-112
HUM-113
HUM-114
HUM-115
HUM-116
HUM-117
HUM-118
HUM-119
HUM-120
HUM-121
HUM-122
HUM-123
HUM-124

มนุษย์กบั การพัฒนาตนเอง
Man and Self Development
พุทธศาสน์
Buddhism
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
Aesthetics for Life
ศิลปะประเพณีนิยม
Tradition Arts
จิตวิทยามนุษย์
Human Psychology
มนุษย์กบั เศรษฐกิจ
Man and Economy
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การใช้เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
พุทธธรรม
Buddhist Thought
ประวัตศิ าสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
วรรณกรรมและพลังทางปญั ญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
Art and Creativity
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
Music and Human Spirit
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
Local Wisdom
ภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชน
Man and Community
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
Good Governance in Community Management

11

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

มคอ. 2

SOC-101
SOC-102
SOC-103
SOC-104
SOC-105
SOC-106
SOC-107
SOC-108
SOC-109
SOC-110
SOC-112
SOC-113
SOC-114
SOC-115
SOC-116
SOC-117
SOC-118
SOC-119
SOC-120

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
จิตวิทยาทัวไป
่
General Psychology
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
Politics and Economy in Society
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ั บนั
เศรษฐกิจไทยในปจจุ
Contemporary Thai Economy
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and culture
สังคมไทยและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
Japanese Society and Culture
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับธุรกิจ
General Business
เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่
General Economics
บัญชีทวไป
ั่
General Accounting
วัฒนธรรมองค์กรญีป่ นุ่
Japanese Corporate Culture
สัมมนาวิชาการด้านสังคมญีป่ นุ่ ยุคปจั จุบนั
Modern Japanese Society Seminar
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
จิตวิทยาพัฒนาการ
Development Psychology
กฎหมายทัวไป
่
Legal Studies
การเมือง การปกครอง และกฎหมาย
Politics, Government and Law
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์
Economy in Globalization
ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Creativity, Innovation and Technology
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Studies
12

จานวน

3 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
SOC-121
SOC-122
SOC-123
SOC-124

MSC-112
MSC-202

JPN-101
JPN-102
JPN-201
JPN-202
JPN-301
ENL-101
ENL-102
ENL-201

จิตวิทยาการปรับตัว
Psychology of Adjustment
สัมมนาไทยคดีศกึ ษา
Thai Studies Seminar
สัมมนาญีป่ นุ่ ศึกษา
Japanese Studies Seminar
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

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

1.3 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology
สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
Statistics and Probability

จานวน 6 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
Business Japanese 1
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2
Business Japanese 2
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
Business Japanese 3
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 4
Business Japanese 4
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 5
Business Japanese 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
English for Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
English for Communication 3

จานวน 24 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2
2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

94 หน่ วยกิ ต

จานวน

29 หน่ วยกิ ต

2.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
INT-103
INT-104
INT-105
INT-106
INT-301
INT-302
MSC-127
MTE-103
MTE-104
MTE-105
MTE-201

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
Introduction to Object-Oriented Programming
ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
Object-Oriented Programming Laboratory
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
Internet Technology
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
Computer Organization
ระบบฐานข้อมูล
Database System
ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
Database System Laboratory
คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Mathematics for Multimedia Technology
พืน้ ฐานการวาดภาพ
Basic Drawing
แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
Introduction to Animation
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
Fundamental of Multimedia Programming
ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
Multimedia Network and Communication System
2.2) กลุ่มวิชาบังคับสาขา

ITE-301
ITE-302
ITE-305
MTE-202
MTE-203
MTE-303

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

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development
ปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development Laboratory
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3D Animation
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Application Development
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
Human Computer Interaction

34 หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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มคอ. 2
MTE-304
MTE-306
MTE-307
MTE-414
MTE-415
MTE-432

MTE-491
MTE-492

MTE-493
MTE-494
MTE-495

3(2-3-6)

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
Advanced 3D Animation
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Multimedia Technology
การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
Digital Video Production
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
Computer Graphic Design
การพัฒนาเกม
Game Development
การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
Digital Image Processing

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

3.2) กลุ่มวิชาฝึ กปฏิ บตั ิ งานทางเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย
3.2.1) แผนสหกิ จศึกษา
7 หน่ วยกิ ต
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Pre-Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
Co-operative Education
3.2.3) แผนฝึ กงานและทาโครงงาน
4 หน่ วยกิ ต
ฝึกงานด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
1(0-40-10)
Multimedia Technology Practice
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
1(0-3-2)
Multimedia Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
2(0-6-3)
Multimedia Technology Project 2
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มคอ. 2
2.4) กลุ่มวิ ชาเลือกสาขา
 แผนสหกิ จศึกษา
 แผนฝึ กงานและทาโครงงาน
MTE-401
MTE-402
MTE-418
MTE-422
MTE-424
MTE-427
MTE-428
MTE-429
MTE-430
MTE-431
MTE-433
MTE-434
MTE-435
MTE-436
MTE-437
MTE-438
MTE-439

การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชันชัน้ สูง
Advanced Graphic Programming and Animation
ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับการออกแบบเกม
Artificial Intelligence for Game Design
ความจริงเสมือน
Virtual reality
การรูจ้ ารูปแบบ
Pattern Recognition
การประยุกต์ใช้งานมัลติมเี ดีย
Multimedia Application
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขัน้ สูง
Advanced 2D Animation
วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ
3D Visual Effects
ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมเี ดีย
Multimedia Scoring and Sound
การออกแบบตัวละคร 3 มิติ
3D Characters Design
ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์สาหรับมัลติมเี ดีย
Computer Vision for Multimedia
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
Special Topic in Multimedia Technology 1
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
Special Topic in Multimedia Technology 2
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
Applied Web Design and Development
การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ
Interactive Web Programming
การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์
Online Game Design and Development
สือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Media
การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ
Creative Conceptual Design
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24 หน่ วยกิ ต
27 หน่ วยกิ ต
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
MTE-440
MTE-441
MTE-442
MTE-443
MTE-444
MTE-445
MTE-446
MTE-447
MTE-448
MTE-449
BIS-406
BIS-407
BIS-408
BIS-410
BIS-413
BIS-414
INT-201
INT-202
INT-303
ITE-206

จิตรกรรมดิจทิ ลั
Digital Painting
การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง
Edutainment Television Production
การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
iOS Application Development
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้ สูง
Advanced Mobile Devices Programming
นวัตกรรมงานมัลติมเี ดีย
Multimedia Innovation
การพัฒนาเกม 2 มิติ
2D Game Development
การแก้ไขและตกแต่งภาพขัน้ สูง
Advanced Image Editing
การตัดต่อวีดทิ ศั น์
Video Editing
มัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
Multimedia for Education
การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
Social Network APIs Implementation
การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Audit and Controls
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Innovation and New Technology
การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT Consultancy
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทาโมเดล
Data Analysis and Modeling
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
Computer Network and Communication Systems 1
ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
Computer Network & Communication Systems Lab 1
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
Web Services Technology
17

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

มคอ. 2
ITE-406
ITE-411
ITE-419
ITE-423
ITE-426
ITE-428
ITE-431
ITE-432

MTE-496
MTE-497

JPN-405
JPN-406
ENL-406

ENL-407

ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
Geographic Information Systems
การจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management
ระบบปฏิบตั กิ าร
Operating Systems
ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
Computer Security System
การประมวลผลคลาวด์
Cloud Computing
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Event-Driven Programming
วิธกี ารวิจยั
Research Methodology
กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws and Ethics
- หมวดวิ ชา กิ จกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 1
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 2

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

1(1-0-10)
3(3-0-10)

- หมวดวิ ชา ภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จานวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
Japanese for Information Technology 1
ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
Japanese for Information Technology 2
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
English for Information Technology 2

3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิ ต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขวิชาทีต่ อ้ งศึกษา
มาก่อนด้วย
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มคอ. 2
3.1.4

แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1

แผนการศึกษาสาหรับแผนสหกิ จศึกษา

รหัสวิ ชา
JPN-101
ENL-101
INT-105
MSC-112
MSC-127
MTE-104
MTE-105

รหัสวิ ชา
JPN-102
ENL-102
INT-103
INT-104
MTE-103
MTE-306
MTE-414

รหัสวิ ชา
JPN-201
ENL-201
INT-106
INT-301
INT-302
ITE-301
ITE-302
xxx-xxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
แอนิเมชันเบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21(19-6-42)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
19(15-12-38)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการวาดภาพ
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ปฎิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
ปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
รวม
19

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20(18-6-40)

มคอ. 2

รหัสวิ ชา
JPN-202
MSC-202
MTE-201
MTE-202
MTE-203
MTE-303

รหัสวิ ชา
JPN-301
MTE-304
ITE-305
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

รหัสวิ ชา
MTE-307
MTE-415
MTE-432
MTE-491
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

รหัสวิ ชา
ITE-492

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 4
สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18(15-9-36)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-3-36)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-6-38)

รวม

หน่ วยกิ ต
6(0-40-10)
6(0-40-10)

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 5
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
การพัฒนาเกม
การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกเสรี

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
20

มคอ. 2

รหัสวิ ชา
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(15-0-30)

3.1.4.2 แผนการศึกษาสาหรับแผนฝึ กงานและทาโครงงาน

รหัสวิ ชา
JPN-101
ENL-101
INT-105
MSC-112
MSC-127
MTE-104
MTE-105

รหัสวิ ชา
JPN-102
ENL-102
INT-103
INT-104
MTE-103
MTE-306
MTE-414

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
แอนิเมชันเบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21(19-6-42)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
19(15-12-38)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
พืน้ ฐานการวาดภาพ
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
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รหัสวิ ชา
JPN-201
ENL-201
INT-106
INT-301
INT-302
ITE-301
ITE-302
xxx-xxx

รหัสวิ ชา
JPN-202
MSC-202
MTE-201
MTE-202
MTE-203
MTE-303

รหัสวิ ชา
JPN-301
MTE-304
ITE-305
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
ปฎิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
ปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20(18-6-40)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18(15-9-36)

รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-3-36)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 4
สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 5
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
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มคอ. 2
รหัสวิ ชา
MTE-307
MTE-415
MTE-432
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
การพัฒนาเกม
การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิ ชา
MTE-493

ปี ที่ 3 ภาคฤดูรอ้ น
ชื่อวิชา
ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

รหัสวิ ชา
MTE-494
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา

รหัสวิ ชา
MTE-495
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

หน่ วยกิ ต
1(0-40-10)
รวม 1(0-40-10)

รวม

หน่ วยกิ ต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10(9-3-20)

รวม

หน่ วยกิ ต
2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
11(9-6-21)

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกสาขา
วิชาเลือกเสรี
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หน่ วยกิ ต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-6-36)

มคอ. 2
3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย (ภาคผนวก ค) ดูในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
1. อาจารย์นิตริ ตั น์ ตัณฑเวช

2. อาจารย์ ดร.ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล

3. อาจารย์ ดร.ประมุข บุญเสีย่ ง

4. อาจารย์อภิชญา นิ้มคุม้ ภัย

5. อาจารย์ภูวดล ศิรกิ องธรรม

คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550
- บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies)
The University of Tokyo, Japan, 2006
- M.Eng. (Electronic Engineering)
The University of Tokyo, Japan, 2003
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
- ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546
-วท.ม (วิศวกรรมเว็บ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม)
่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552
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3.2.2 อาจารย์ประจาร่วมสอน
ระบุอาจารย์ซง่ึ มีหน้าทีห่ ลักด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
1. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ นั ธ์
- D.Eng. (Electrical & communication
Engineering) Tohoku University
- M.Eng. (Electrical & communication
Engineering) Tohoku University
- B.Eng. (Electronics) Kyoto University
2. รศ.ดร บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
- 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. อาจารย์ ดร.สะพรังสิ
่ ทธิ ์ มฤทุสาธร - Ph.D. (Electrical & Electronic Engineering)
Tokyo Institute of Technology, 1994
- M.Eng. (Electrical & Electronic Engineering)
Tokyo Institute of Technology, 1991
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสารสนเทศ)
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ลาดกระบัง ,
2531
4. อาจารย์นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบเชิงเลข)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
5. อาจารย์เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2527
6. อาจารย์ปราณิสา อิศรเสนา
- M.I.S. (Information Systems Management)
University of Dallas, USA, 1997
- M.B.A. (Business Administration)
St. Louis University, USA, 1995
7. อาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช
- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2539
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คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
9. อาจารย์สลิลา ชีวกิดาการ
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2544
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
10. อาจารย์อดิศกั ด์ เสือสมิง
- วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
11. อาจารย์บษุ ราพร เหลืองมาลารัตน์ - วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2542
12. อาจารย์สรมย์พร เจริญพิทย์
- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2550
- วท.บ. (ฟิสกิ ส์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2544
13. อาจารย์ธนั ยพร กณิกนันต์
- Associate Certificate (Accounting)
Washtenaw Community College, USA 2008
- วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. อาจารย์อมรพันธ์ ชมกลิน่
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2557
- คบ.(คอมพิวเตอร์ศกึ ษา) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
,2538
15. อาจารย์ชาตรี ทองวรรณ
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2540
16. อาจารย์ณปภัช วิชยั ดิษฐ์
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555
- บธ.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์,2548
ชื่อ – นามสกุล
8. อาจารย์ตรีรตั น เมตต์การุณ์จติ
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ชื่อ – นามสกุล
17. อาจารย์ชาญ จารุวงศ์รงั สี

18. อาจารย์โอฬาร รื่นชื่น

19. อาจารย์ เธียรทศ ประพฤติชอบ
20. อาจารย์ลลิตา ณ หนองคาย
21. อาจารย์รุ่งภพ ปรีชาวิทย์

คุณวุฒิ สาขาวิ ชา
- ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
- ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
- ศศ.บ. (ดุรยิ างคศาสตร์ สากล)
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546
- สส.บ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546
-วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 2554
-วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ , 2556

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา) (ถ้ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต มีความต้องการให้บณ
ั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสูก่ าร
ทางานจริง ดังนัน้ ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึง่ จะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกแต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วมีความต้องการให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้
เว้นแต่กรณีทน่ี กั ศึกษามีปญั หาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็ นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกการฝึกงานแทนสหกิจศึกษาได้
4.1 ผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็ นในการ
เรียนรูท้ ฤษฎีมากยิง่ ขึน้
(2) บูรณาการความรูท้ เ่ี รียนมาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีมลั ติมเี ดียเป็ นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี
(4) มีร ะเบีย บวินัย ตรงเวลา และเข้า ใจวัฒ นธรรมขององค์ก ร ตลอดจนสามารถปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สถาน
ประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
การสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของชัน้ ปี ท่ี 4
การฝึกงาน
ภาคการศึกษาฤดูรอ้ นของชัน้ ปี ท่ี 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดในคู่มอื การทาโครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
5.1 คาอธิ บายโดยย่อ
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1 เป็ นการทาโครงงานปฏิบตั ิเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้าน
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย เพื่อใช้งานทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รบั ความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปญั หาเพื่อจัดทาเป็ นข้อกาหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ (Software Specification) ทีส่ ามารถ
นาไปสูก่ ารสร้างระบบมัลติมเี ดียในแขนงทีต่ นเองสนใจและสามารถประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจได้
โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2 โครงงานปฏิบตั ิเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานทางด้านมัลติมเี ดียที่ได้
วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้ว โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบมัลติมเี ดียในแขนงต่างๆ และ
ต้องมีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็ นทีม มีความเชีย่ วชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทาโครงงาน โครงงาน
สามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชัน้ ปี ท่ี 4
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5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
0 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัวโมงการให้
่
คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทนั สมัยเสมอ อีกทัง้ มีตวั อย่างโครงงานให้ศกึ ษา

ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงงานทาง

5.6 กระบวนการประเมิ นผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้ า ในการท าโครงงาน ที่บนั ทึก ในสมุ ดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานทีไ่ ด้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอซอฟท์แวร์และการทางานของระบบ โดย
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในเบือ้ งต้น โดยเฉพาะการทางานหลักของซอฟท์แวร์ โดยการจัดสอบการนาเสนอที่
มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทัวๆ
่ ไปทีส่ ถาบันฯ คณะ หรือภาควิชา
ั
พยายามพัฒนาให้มขี น้ึ ในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึง่ มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็ นผูน้ าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมันในการให้
่
บริการสาธารณะ หรือมีทกั ษะ
ทางระบบสารสนเทศมัลติมเี ดียในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชีใ้ ห้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่
จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านัน้
คุณลักษณะพิ เศษ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทาหน้าทีเ่ ป็ นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้สนิ ค้ามีลขิ สิทธิ ์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อ่นื
การประกอบวิชาชีพทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(2) มีความรูพ้ น้ื ฐานในศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ ภาคทฤษฎีและภาค การมอบหมายงานในวิชาทีต่ อ้ งอาศัยความรูท้ างทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
ปฎิบตั อิ ยูใ่ นเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน มาประกอบการดาเนินงาน
การประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
(3) มีความรูท้ นั สมัย ใฝร่ ู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้
การทากิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น การนาเสนอ
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ผลิตภัณฑ์ ชิน้ งาน โครงงานแนวใหม่
(4) คิดเป็ น ทาเป็ น และเลือกวิธกี ารแก้ปญั หาได้อย่างเป็ นระบบ การมอบหมายงานทีเ่ ป็ นโครงงาน เป็ นระบบครบวงจร
และเหมาะสม
การทากิจกรรมทีต่ อ้ งมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
(5) มีความสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื มีทกั ษะการบริหาร
การทางานเป็ นทีม การทาโครงงานในวิชาเรียน
จัดการและทางานเป็ นหมู่คณะ
(6) รูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองและสามารถติดต่อสือ่ สารกับ การมอบหมายงานทีต่ อ้ งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนาเสนอ
ผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
ผลงานทีไ่ ด้ศกึ ษา
(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาญีป่ นุ่ และ
การท ากิจ กรรมที่มีก ารสื่อ สารโดยใช้เทคโนโลยี เช่ น การรับ ส่ง
ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
ข้อ ความผ่ า นไปรษณี ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ด้ว ยภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาต่างประเทศ
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คุณลักษณะพิ เศษ
(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตัง้ และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ หรือนาเทคโนโลยีมาใช้
ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศกึ ษาจากสถานประกอบการจริง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่างราบรื่น และเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อผลทีเ่ กิดขึน้ เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ผสู้ อนจะ
สอดแทรกการสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็ น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝงั ให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัน้ เรียนให้
ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายทีเ่ ป็ นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนัน้
ต้องฝึกให้รหู้ น้าทีข่ องการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิกกลุม่ มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
ลอกการบ้านของผูอ้ ่นื เป็ นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาทีท่ าดี ทาประโยชน์แก่สว่ นรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกีย่ วกับสาขาวิชาที่ศกึ ษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเ้ กีย่ วกับสาขาวิ ชาที่
ศึกษานัน้ ต้องเป็ นสิง่ ทีน่ ักศึกษาต้องรูเ้ พื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนัน้ มาตรฐานความรูต้ ้องครอบคลุมสิง่
ต่อไปนี้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
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(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปญั หา รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปญั หา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุง ในส่วนงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ การนาไป
ประยุกต์ใช้งาน
(5) รูเ้ ข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชัน้ เรียน ตลอด
ระยะเวลาทีน่ กั ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ ้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบตั ใิ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
์
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการทีน่ าเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึง่ ตนเองได้เ มื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนัน้
นักศึกษาจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาทักษะทางปญั ญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเ้ กีย่ วกับสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ในขณะทีส่ อนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจทีม่ าและสาเหตุของปญั หา วิธกี ารแก้ปญั หารวมทัง้
แนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัตติ ่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปญั ญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั จิ ริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
ั ญา นี้ส ามารถทาได้โดยการออกข้อ สอบที่ใ ห้
กลยุท ธ์ก ารประเมินผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะทางป ญ
นักศึกษาแก้ปญั หา อธิบายแนวคิดของการแก้ปญั หา และวิธีการแก้ปญั หาโดยการประยุกต์ความรู้ท่เี รียนมา หลีกเลี่ยง
ข้อสอบทีเ่ ป็ นการเลือกคาตอบทีถ่ ูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบทีใ่ ห้มา ไม่ควรมีคาถามเกีย่ วกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชัน้ เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ ต้องเกี่ยวข้อ งกับคนที่ไม่ รู้จกั มาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนทีจ่ ะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรือคนทีจ่ ะมาอยู่ใต้บงั คับบัญชา ความสามารถทีจ่ ะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม
คนต่าง ๆ เป็ นเรื่องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ อาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตติ ่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
ระหว่างทีส่ อนวิชา หรืออาจให้นกั ศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับคุณสมบัตติ ่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปญั หาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทัง้ ใน
บทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มกี ารกาหนดกิจกรรมให้มกี ารทางานเป็ นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่นื ข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผูม้ ปี ระสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
่
(5) มีภาวะผูน้ า
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งทางานเป็ นกลุ่ม ประเมินจาก
การนาเสนอรายงานกลุ่มในชัน้ เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล

2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่จาเป็ นที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไ ขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปญั หา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ั และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปญหา
ั ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชัน้ เรียนอาจมีการ
ของวิธแี ก้ปญหา
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วเิ คราะห์สถานการณ์ จาลอง และสถานการณ์
ั หาที่เ หมาะสม เรีย นรู้เ ทคนิ ค การประยุ ก ต์เ ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
เสมือ นจริง และน าเสนอการแก้ป ญ
สถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิน จากเทคนิค การนาเสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลือกใช้เ ครื่องมือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณีศกึ ษาต่างๆ ทีม่ กี ารนาเสนอต่อชัน้ เรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูส้ ่รู ายวิชา (Curriculum mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูใ้ ดบ้าง (ตามทีร่ ะบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุ
ว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึง่ บางรายวิชาอาจไม่นาสูผ่ ลการเรียนรูบ้ างเรื่องก็ได้
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แสดงผลการเรียนรูร้ ายในหมวดวิ ชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน กลุม่ บังคับสาขา และในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
กลุ่มวิชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ
ั
การใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรูใ้ นทีศ่ กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญั หาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญั หาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปญั หาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทัง้ ในบทบาทของ
ผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ต่อการทางานทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์
ั
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปญั หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปญหา
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสือ่ การนาเสนออย่าง
เหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอ่ื สารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

BIS-406 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



























































BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ



























































BIS-408 การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



























































BIS-410 การวิ เคราะห์ข้อมูลและการทาโมเดล



























































BIS-413 ธุรกิ จอิ เล็คทรอนิ กส์



























































BIS-414 ระบบธุรกิ จอัจฉริ ยะ



























































INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเบือ้ งต้น



























































INT-104 ปฏิ บตั ิ การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเบือ้ งต้น



























































INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ ต



























































INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิ วเตอร์



























































INT-201 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1



























































INT-202 ปฏิ บตั ิ การระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

มคอ. 2
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

INT-301 ระบบฐานข้อมูล



























































INT-302 ปฏิ บตั ิ การระบบฐานข้อมูล



























































INT-303 วิ ศวกรรมซอฟต์แวร์



























































ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส



























































ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์



























































ITE-302 ปฏิ บตั ิ การการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์



























































ITE-305 การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์



























































ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์



























































ITE-411 การจัดการองค์ความรู้



























































ITE-419 ระบบปฏิ บตั ิ การ



























































ITE-423 ระบบความปลอดภัยของคอมพิ วเตอร์



























































ITE-426 การประมวลผลคลาวด์



























































ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิ งเหตุการณ์



























































ITE-431 วิ ธีการวิ จยั



























































ITE-432 กฎหมายและจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

มคอ. 2
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

MSC-112 วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



























































MSC-127 คณิ ตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย



























































MSC-202 สถิ ติและความน่ าจะเป็ น



























































MTE-103 พืน้ ฐานการวาดภาพ



























































MTE-104 แอนิ เมชั ่นเบือ้ งต้น



























































MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติ มีเดีย



























































MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติ มีเดีย



























































MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิ ติ



























































MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่



























































MTE-303 การปฏิ สมั พันธ์ระหว่างคอมพิ วเตอร์กบั มนุษย์



























































MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิ ติ ขัน้ สูง



























































MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย



























































MTE-307 การผลิ ตงานวีดิทศั น์ ในระบบดิ จิทลั



























































MTE-401 การเขียนโปรแกรมกราฟิ กและแอนิ เมชันชัน้ สูง



























































MTE-402 ปัญญาประดิ ษฐ์สาหรับการออกแบบเกม



























































38

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

มคอ. 2
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

MTE-414 การออกแบบกราฟิ กคอมพิ วเตอร์



























































MTE-415 การพัฒนาเกม



























































MTE-418 ความจริ งเสมือน



























































MTE-422 การรู้จารูปแบบ



























































MTE-424 การประยุกต์ใช้มลั ติ มีเดีย



























































MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิ ติ ขัน้ สูง



























































MTE-428 วิ ชวลเอฟเฟค 3 มิ ติ



























































MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม



























































MTE-430 การออกแบบตัวละคร 3 มิ ติ



























































MTE-431 ทัศนศาสตร์ของคอมพิ วเตอร์สาหรับมัลติ มีเดีย



























































MTE-432 การประมวลผลภาพดิ จิทลั



























































MTE-433 หัวข้อพิ เศษทางเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 1



























































MTE-434 หัวข้อพิ เศษทางเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 2



























































MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์



























































MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอิ นเทอร์แอคที ฟ



























































39

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

มคอ. 2
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

MTE-437 การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์



























































MTE-438 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์



























































MTE-439 การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์ในการออกแบบ



























































MTE-441 การผลิ ตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการสาระบันเทิ ง



























































MTE-440 จิ ตรกรรมดิ จิทลั



























































MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิ บตั ิ การไอโอเอส



























































MTE-443 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนั ้ สูง



























































MTE-444 นวัตกรรมงานสื่อประสม



























































MTE-445 การพัฒนาเกม 2 มิ ติ



























































MTE-446 การแก้ไขและตกแต่งภาพขัน้ สูง



























































MTE-447 การตัดต่อวีดิทศั น์



























































MTE-448 มัลติ มีเดียเพื่อการศึกษา



























































MTE-449 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์



























































MTE-491 เตรียมสหกิ จศึกษา



























































MTE-492 สหกิ จศึกษา
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

มคอ. 2
รายวิ ชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

2. ความรู้

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

5. ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

MTE-493 ฝึ กงานด้านเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย



























































MTE-494 โครงงานเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 1



























































MTE-495 โครงงานเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 2



























































MTE-496 กิ จกรรมเสริ มหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 1



























































MTE-497 กิ จกรรมเสริ มหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย 2
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิ ดชอบ

แสดงผลการเรียนรูร้ ายในหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
กลุ่มของวิ ชา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริตมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
(2) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(3) เคารพสิทธิและรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาทีศ่ กึ ษา
(2) สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ สามารถเลือกวิธกี ารหรือเครื่องมือการเข้าถึงความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถพิจารณาคุณค่า ข้อขัดแย้งของความรู้ หรือลักษณะของสารสนเทศได้
(4) การตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
ั
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปญหาอย่
างสร้างสรรค์
ั
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญหาและความต้องการ
ั
(4) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปญหาต่
าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบสามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(1) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูร้ ว่ มงานในองค์กรและกับบุคคลทัวไป
่
(3) มีภาวะผูน้ า
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนสารสนเทศ
(1) สามารถสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินในและนาเสนอรายงาน
(3) มีความรูพ้ น้ื ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ นาประเด็นปญั หามาวิเคราะห์การแก้ไขปญั หาและนาเสนอ
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

HUM-101 ปรัชญา

●

O

O

HUM-102 จริยศาสตร์

●

HUM-103 อารยธรรมไทย
HUM-104 อารยธรรมญีป่ นุ่ และเอเชียตะวันออก

●

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็น
อย่างดี
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

O

O

●

O

●

O

●

O

●

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนสารสนเทศ
1

O

O

2

3



O

O

O

O

●

●

●

O

●

O

●



O

O

O



O

O



O

O





●

●

O

O

●

O

O

O

●



O

O



O

O





●

●

O

O

●

O

O

O

HUM-105 อารยธรรมตะวันตก

●



O

O



O

O





●

●

O

O

●

O

O

O

HUM-106 มนุษย์กบั ศาสนา

●

O

O



●

O

●

O

●

●

O

●

O

O

O

O



HUM-107 มนุษย์กบั การพัฒนาตนเอง

●



O

O

●

O

O

●

●

●

O

O

O

●

O

O



HUM-108 พุทธศาสน์

●

O

O



●

O

●

O

●

●

O

O

O

●

O

O



HUM159- สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ

●

O



●

O

O

O



●

●

O

O

O

●

O

O

HUM-110 ศิลปะประเพณีนิยม

●

O

O

●

O

O

O



●

●

O

O

O

●

O

O

HUM-111 จิตวิทยามนุษย์

●

O

O

●

O

O

O

●

O

O

O

●

O

O



HUM-112 มนุษย์กบั เศรษฐกิจ

●



O

●

O

O

O



●

O

O

●



O

O

O

HUM-113 การพัฒนาบุคลิกภาพ

●



O

●

O

O

●

●

●

O

O

O

●

O

O



O
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มคอ. 2

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็น
อย่างดี
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

HUM-114 ปรัชญาและกระบวนการคิด

●

O

O

O

●

O

●

O

●

O

●

O

O

●

HUM-115 การใช้เหตุผลและจริยธรรม

●

O

O

O

●

O

●

O

●

O

●

O

O

HUM-116 พุทธธรรม

●

O

O



●

O

●

O

●

O

●

O



●

O

O

●

O

●



O

●

●

●

O



●

O

●

O

O

●

●

O



●

O

●

O

O

●

O



●

O

●

O

ั
HUM-121 ภูมปิ ญญาท้
องถิน่



O

●



●

O

O

HUM-122 ภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชน



O

●



●

O

HUM-123 สัมมาชีพชุมชน

O

O

●



●



O

O

●

●

O

O

SOC-102 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม



O

SOC-103 กฎหมายธุรกิจ



SOC-104 เศรษฐกิจไทยในปจั จุบนั



HUM-117 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
HUM-118 วรรณกรรมและพลังทางปญั ญา
HUM-119 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
HUM-120 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

HUM-124 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
SOC-101 จิตวิทยาทัวไป
่

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนสารสนเทศ
1

2

O

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

O

●

O

O

●

O

O

O

●

●

O

O

●



O

O

O

●

●

O

O

●



O

O



O

●

●

O

O



●

O

O

O



O

●

●

O

O



●

O

O

O

O



O

●

●

O

O



●

O

O

●

O

O



O

●

●

O

O



●

O

O

O

●

O

●

O

●

O

●

O

●

●

O

O



O

●

●

O

O



O

●

●

O

●





O

O

O

O

O

●

●

O

O



●

O

●

O

●

●



O

O

O

O

O

●

●

O

O



O

●

O

O

●

O

O

O

O
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3

มคอ. 2

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็น
อย่างดี
1
2
3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

SOC-105 สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC-106 สังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่

●



O

O

●

O

O



O

●

O

O

●

●



O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

SOC-100 ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับธุรกิจ



●

O

●

O

O



O

●

O

SOC-108 เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่



●

O

●

O

O



O

●

SOC-109 บัญชีทวไป
ั่



●

O

●

O

O



O

SOC-110 วัฒนธรรมองค์กรญีป่ นุ่

●



O

O

●

O

O

●

SOC-112 สัมมนาวิชาการด้านสังคมญีป่ นุ่ ยุคปจั จุบนั

●



O

O

●

O

O

SOC-113 จิตวิทยาสังคม

●



O

O

●

O

SOC-114 จิตวิทยาพัฒนาการ

●



O

O

●

SOC-115 กฏหมายทัวไป
่





O

●

SOC-116 การเมืองการปกครอง และกฏหมาย





O

SOC-117 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวตั น์



O

SOC-118 ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนสารสนเทศ
1

2

O

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O

O

O

O

O

●

O

O

●

●

O

O

●

O

O

●

O

●

O

O

●

O

O

O

O

O

●

O

O

●

O

O

O



●

O

O

●

O

O

●

O

O

O



O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

O



●

O

O



O

●

O

O

●

O

O

O



●

●

O

O



O

●

O

O

●

O

O

O



●

●

O

●

O

O

●

O

O

●

O

O

O

O

●

O

O



O

●

O

O

●

O

O

O



O

●

O

O

●

O

O

O



●

O

O

●

O

O

O



●





SOC-119 หลักการจัดการสมัยใหม่



●



O

●

O

●

O

SOC-120 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม

●



O

O

●

O

O
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3

มคอ. 2

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ั
ทักษะทางปญญา

ความรู้

1

2

3

4

1

2

3

4

SOC-121 จิตวิทยาการปรับตัว

●

O

O

O

●

O

O

SOC-122 สัมมนาไทยคดีศกึ ษา
SOC-123 สัมมนาญีป่ นุ่ ศึกษา

●



O

O

●

O

O

●



O

O

●

O

O

2

3

4

O

●

O

O

●



●

O

O

●

O

O

O

●



●

O

O



●

O



O

●



●

O

O



●

JPN-201 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
JPN-202 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 4



O

●



●

O

O





O

●



●

O

O

JPN-301 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 5
JPN-405 ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1



O

●



●

O



O

●



●

JPN-406 ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2



O

●



ENL-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1



O

●

ENL-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2



O

ENL-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3



ENL-406 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ENL-407 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

JPN-101 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
JPN-102 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนสารสนเทศ
1

2

3

O

O

O



●

O

O

O



●

O

O

O



O

●

O

●

O



O

O

●

O

●

O

●

O

O

●

O

●

O





●

O

O

●

O

●

O



O



●

O

O

●

O

●

O

O

O



●

O

O

●

O

●

O

●

O

O



●

O

O

●

O

●

O



●

O

O



●

O

O

●

O

●

O

●



●

O

O



●

O

O

●

O

●

O

O

●



●

O

O



●

O

O

●

O

●

O



O

●



●

O

O



●

O

O

●

O

●

O



O

●



●

O

O



●

O

O

●

O

●

O
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1

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสามารถ
ทางานกับผูอ้ ่นื ได้เป็น
อย่างดี
1
2
3

มคอ. 2
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแต้มคะแนน (Grade Point) ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fairly)
2.0
D+
ผ่าน-อ่อน (Poor)
1.5
D
ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
W
การถอนรายวิชาโดยได้รบั อนุญาต
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ทัง้ นี้สาหรับการสาเร็จการศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วย
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทัง้ สถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรีย นการสอนในระดับ รายวิช า มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้ นการทาวิจยั สัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรั บปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่ วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจยั อาจจะ
ทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นทีจ่ บการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมันใจของบั
่
ณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
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มคอ. 2
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่
1 ปี ท่ี 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัตดิ า้ นอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาทีส่ งู ขึน้ ใน
สถานศึกษานัน้ ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทัง้ สาขาอื่น ๆ ทีก่ าหนดในหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่ อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ดั เป็ นรูปธรรมได้ซง่ึ อาทิ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นาเองและวางขาย, (ข)
จานวนสิทธิบตั ร, (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรทีท่ าประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาทีมสี ทิ ธิได้
์ รบั ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร ทัง้ นี้ไม่นับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาตามความทีร่ ะบุไว้ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษา
ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
3.1.4 ไม่มพี นั ธะด้านหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5 มีเกียรติและศักดิของนั
์ กศึกษาตามระเบียบนี้
3.2 นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิแสดงความจ
านงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนดังนี้
์
3.2.1 เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายทีล่ งทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอ
สาเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่สถาบันกาหนด มิฉะนัน้ อาจไม่ได้รบั การพิจารณาเสนอ
ชื่อต่อสภาสถาบันเพื่ออนุมตั ใิ ห้ปริญญาในภาคการศึกษานัน้
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจน
ในหลักสูตรทีส่ อน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อ ง
โดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาทีไ่ ม่ใช่วจิ ยั ในแนวคอมพิวเตอร์ศกึ ษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ น
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชาทีไ่ ม่ใช่วจิ ยั ในแนวคอมพิวเตอร์ ศกึ ษาเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ น
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาทีส่ งั กัด
(3) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชีย่ วชาญใน
สาขาวิชาชีพเป็ นรอง
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
(2) มีการกาหนดแผนงาน การจัดทางบประมาณ และดาเนินการตาม 9 องค์ประกอบของ สกอ. และมีการจัดทา
รายงาการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ าม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึง่ คณะวิชาได้ผ่าน
การประเมินจากภายนอก รวม 2 ครัง้
(4) มีคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาและคณะวิชาทัง้ ภายในและภายนอก
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอน
ทีจ่ าเป็ น โดยการบริการวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
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ใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ สาหรับอาคารเรียนเป็ นอาคารเรียนรวมสูง 7 ชัน้
จานวน 2 อาคาร และอาคารอานวยการและห้องสมุดสูง 6 ชัน้ ประกอบด้วยห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ นอกจากนี้
ยัง ประกอบไปด้ว ยสิ่ง อ านวยความสะดวกสาหรับ นั ก ศึก ษาในหลัก สูต ร อาทิ ศู น ย์ค อมพิว เตอร์แ ละ ห้อ งปฏิบ ัติก าร
คอมพิวเตอร์ นอกจากอาคารเรียนแล้วยังมี ห้องประชุม ศูนย์เรียนรูภ้ าษา และห้องสมุด
สถาบัน ฯ ยังได้มีโ ครงการก่ อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 7 ชัน้ อีก 1 อาคาร และก่ อสร้างอาคารศูน ย์กีฬ า
ประกอบด้วย สนามฟุตซอลต์ บาสเกตบอล และกีฬาในร่มอีก 1 อาคาร
2.2.2 ห้องสมุด
ห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ มีทรัพยากรสารนิเทศทีเ่ กีย่ วข้องด้านระบบสารสนเทศ มัลติมเี ดย และ
สาขาอื่นๆ ทีส่ ถาบันเปิ ดสอน เพื่อให้บริการ ประกอบด้วย
รายการ
หนังสือฉบับพิมพ์

รายละเอียด
จานวน
6,555
เล่ม
 ภาษาไทย
4,555
 ภาษาอังกฤษ
3,555
 ภาษาญีป่ นุ่
วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ์
135 ชื่อเรื่อง
 วารสารภาษาไทย
05
 ภาษาอังกฤษ
25
 ภาษาญีป่ นุ่
หนังสือพิมพ์
15
ฉบับ
 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
3
ฉบับ
 หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2
ฉบับ
 หนังสือพิมพ์ภาษาญีป่ นุ่
สือ่ อื่นๆ ได้แก่โสตทัศน์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1,555 รายการ
นอกจากนี้นักศึกษาของสถาบันฯ ยังสามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมี
หนังสือและสื่อการศึกษาที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตรประมาณ 10,000 รายการ ตัง้ อยู่ท่ี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ
แขวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้อกี ด้วย
1) บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ให้บริการยืม/ขอสาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน และหน่ วยงานที่ให้
ความรูด้ า้ นวิชาการ
2) บริการสืบค้นสารนิเทศ
ให้บ ริก ารสืบ ค้น ทรัพ ยากรสารนิ เ ทศที่มีอ ยู่ใ นห้อ งสมุด สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น และสมาคมส่ง เสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (OPAC-Online Public Access Catalog)
3) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
สิง่ สนับสนุนการเรียนการสอนทีส่ าคัญของสาขาคอมพิวเตอร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั กิ าร เนื่องจากเป็ น
หลัก สูต รที่ต้อ งเตรียมความพร้อมให้แก่ บณ
ั ฑิต ส่ว นใหญ่ ในการท างานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ จึง มีค วามจ าเป็ น ที่
นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธกี ารใช้
งานทีถ่ ูกต้อง และมีทกั ษะในการใช้งานจริง รวมทัง้ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทัง้ ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอน
สาเร็จรูป เช่น วิดีทศั น์ วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จดั เตรียมโดยผู้สอน ดังนัน้ ต้องมี
ทรัพยากรขัน้ ต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
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(1)

มีห้อ งเรีย นที่มีส่อื การสอนและอุ ป กรณ์ ท่ีท ัน สมัย เอื้อ ให้ค ณาจารย์ส ามารถปฏิบ ัติง านสอนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามพร้อมทัง้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
ซอฟต์แวร์ท่สี อดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบตั ิการ
สาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าทีส่ นับสนุ นดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ท่ใี ช้ประกอบการ
สอนทีพ่ ร้อมใช้ปฎิบตั งิ าน
(4) มีหอ้ งสมุดหรือแหล่งความรูแ้ ละสิง่ อานวยความสะดวกในการสืบค้นความรูผ้ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
มีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในจานวนที่
เหมาะสม โดยจานวนตาราทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มอื
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั กิ าร ต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่วน เป็ นอย่างน้อย 1:2
(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบตั กิ าร ต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่วน เป็ นอย่างน้อย 1:1
(7) มีหอ้ งคอมพิวเตอร์เปิ ดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยมี
ปริมาณจานวนคอมพิวเตอร์ทเ่ี หมาะสม
(8) ควรมีโปรแกรมทีถ่ ูกต้องตามกฏหมายติดตัง้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการ
ปรับเปลีย่ นรุ่นใหม่อย่างสม่าเสมออย่างมากทุก 5 ปี
(9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็ นไปตาม
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14
ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
 จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผใู้ ช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒเิ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทกั ษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาและ
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มีประสบการณ์ทาวิจยั หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาทีส่ อน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
สัด ส่ว นอาจารย์ต่ อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ.
สาหรับอาจารย์พเิ ศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั มิ าให้กบั
นักศึกษา ดังนัน้ คณะกาหนดนโยบายว่ากึง่ หนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พเิ ศษหรือวิทยากร มาบรรยาย
อย่างน้อยวิชาละ 0 ชัวโมงและอาจารย์
่
พเิ ศษนัน้ ไม่ว่าจะสอน ทัง้ รายวิชาหรือบางชัวโมงจะต้
่
องเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง
หรือมีวุฒกิ ารศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒปิ ริญญาตรีท่เี กี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ และมีความรูด้ ้านคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิ่ มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิ บตั ิ งาน
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มพี ฒ
ั นาการเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือ
สาขาที่เ กี่ย วข้อ งในกรณีก ารเรีย นรู้แบบบูร ณาการ เพื่อ ส่ง เสริม การสอนอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ สนับสนุ น ให้อ าจารย์มี
ผลงานวิจยั ทีส่ ามารถตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติเพิม่ ขึน้ โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุ น
สามารถทาได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงินพิเศษเพิม่ เมื่อมีบทความวิชาการตีพมิ พ์ใน
Proceedings และ Journals รวมทัง้ การอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาทีใ่ ช้เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ และ
การทาวิจยั
(2) ในกรณีทอ่ี าจารย์ไม่ถนัดในการเพิม่ พูนความรูโ้ ดยผ่านการทาวิจยั ได้ หน่ วยงานอาจสนับสนุ นให้อาจารย์เข้า
ร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิ ดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มปี ระสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ วิธใี นข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถทาได้
(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้ส่อื
การสอนได้อย่างสะดวก ซึง่ จาเป็ นต้องให้มกี ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ในวิชาทีม่ ี
การฝึกปฎิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
(1) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ตรงในรายวิชาต่ าง ๆ มาเป็ น
อาจารย์พเิ ศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษา
(2) ควรมีผชู้ ่วยสอนประจาห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย หรือวิชาที่
เกีย่ วข้องในจานวนทีเ่ หมาะสม สถาบันการศึกษาควรส่งผูช้ ่วยสอนประจาห้องปฏิบตั กิ ารไปอบรมเทคโนโลยีใหม่ทางด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยปี ละครัง้
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(3) คณะมีการแต่งตัง้ อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มปี ญั หาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาทาง
วิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชัวโมงว่
่
าง (Office Hours) เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็ นไปตาม ข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทนั ต่อวิทยาการสมัยใหม่
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิน่
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตตอย่างต่อเนื่อง
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานดังนี้
- จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจานวนนักศึกษาทีค่ ง
อยู่ในชัน้ ปี ท่ี 2
- จานวนนักศึกษาทีต่ กออก ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 2
- ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิง่ อานวยความสะดวกเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 3.5 จากระดับ 5
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จากระดับ 5
- ร้อยละของนักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- บัณฑิตได้รบั เงินเดือนเป็ นไปตามเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
- อาจารย์ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการสอน และการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของอาจารย์ทงั ้ หมด โดย
อบรมอย่างน้อยปี ละ 10 ชัวโมง
่
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือด้านวิชาการของอาจารย์เฉลีย่ ไม่
ต่ากว่า 3.5 จากระดับ 5
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิ นประจาปี
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
ปี การศึกษา
ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3 ปี ที่4
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อ




วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ




มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค




การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน




30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60




วัน หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิ ด 



สอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน



มคอ.7 ปี ทแ่ี ล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ




จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง




น้อยปี ละหนึ่งครัง้
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ




และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่5















สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือกาหนด
เป้าหมายการดาเนินงานทีส่ งู ขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะได้รบั การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผล
การดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ งั ้ หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดตี ่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF
ต่อไป ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมิ นและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทีจ่ ะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ทว่ี างแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนัน้ พิจารณา
จากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชัน้ เรียน
ซึง่ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบือ้ งต้นได้ว่า ผูเ้ รียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธกี าร
ทีใ่ ช้ไม่สามารถทาให้ผเู้ รียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลีย่ นวิธสี อน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชีไ้ ด้ว่าผูเ้ รียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาทีไ่ ด้สอน
ไป หากพบว่ามีปญั หาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มกี ารประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ ด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สอ่ื การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนัน้ จะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชนั ้ ปี ท่ี 4 และอาจต้องออกปฏิบตั ิงานใน
รายวิชา สหกิจศึกษา เป็ นเวลา 4 เดือนซึง่ จะเป็ นช่วงเวลาทีอ่ าจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทัง้ หมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา อีกทัง้ ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จากสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมิ นวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปญั หาของการบริหารหลักสูตรทัง้ ในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ี
พบปญั หาของรายวิชาก็สามารถทีจ่ ะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ทนั ทีซง่ึ ก็จะเป็ นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนัน้ ควรทาได้ตลอดเวลาทีพ่ บปญั หา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ฉบับนัน้ จะกระทาทุก 4 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ใน
การประชุมครัง้ ที่ 35-1/2004 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2554 มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บงั คับตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2049
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
”สถาบัน”
หมายถึง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
”คณะ”
หมายถึง
คณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู่
”อธิการบดี”
หมายถึง
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
”รองอธิการบดี”
หมายถึง
รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
”คณบดี ”
หมายถึง
คณบดีของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู่
”ประธานหลักสูตร ” หมายถึง
ประธานหลักสูตรของสาขาทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู่
”อาจารย์”
หมายถึง
คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
”หลักสูตร”
หมายถึง
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกทีน่ กั ศึกษาสังกัดอยู่
”นักศึกษา”
หมายถึง
ผูท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ คาสัง่ หรือกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้ดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับนี้

หมวดที่ 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6

ระบบการศึกษา
สถาบันจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี การศึกษาออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาค
การศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิม่ ชัวโมง
่
การศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 7 "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยทีแ่ สดงปริมาณการศึกษา ซึง่ สถาบันจัดให้แก่นกั ศึกษา
7.1 วิชาทีใ่ ช้เวลาบรรยาย 15 ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา มีค่าเป็ น 1 หน่วยกิต
7.2 วิชาทีใ่ ช้เวลาปฏิบตั ทิ ดลอง 30-45 ชัวโมง/ภาคการศึ
่
กษา มีค่าเป็ น 1 หน่ วยกิต ยกเว้นบางวิชา
อาจจะกาหนดเวลาให้เป็ นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
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7.3 การฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม หรือการฝึ กอื่นๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมง
่
ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาหรือเทียบเท่า ให้นบั เป็ น 1 หน่วยกิต
7.4 การค้นคว้าอิสระ เป็ นการศึก ษาที่นักศึก ษาต้องศึก ษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็ น หลัก โดยมี
อาจารย์ประจารายวิชาเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมง
่
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและนอกห้องเรียน ให้นบั เป็ น 1 หน่วยกิต
7.5 การทาโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทีใ่ ช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ไม่
น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวดที่ 2
คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 8

ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน ต้องมีลกั ษณะและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
8.1 ไม่เป็ นผูท้ เ่ี ป็ นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคทีจ่ ะเบียดเบียนหรือขัดขวาง
การศึกษา
8.2 ไม่เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติเสือ่ มเสียอย่างร้ายแรง
หรือถูกคัดชื่อออก
หรือถูกไล่ออกจาก
สถาบันการศึกษาเดิมและจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
8.2.1 เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุ ปริญญา (ปวส.
หรือ ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ามาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบัน จะได้รบั พิจารณา ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่ วยกิตของรายวิชาที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบัน
8.2.2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญีป่ นุ่ และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
8.2.3 เป็ น ผู้ส าเร็จ การศึก ษาขัน้ ปริญ ญาตรีจ ากสถาบัน อุ ด มศึก ษาทัง้ ในและต่ า งประเทศ ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง
8.2.4 เป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่สาเร็จการศึกษาแต่พน้ สภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุอ่นื ยกเว้นสาเหตุทางวินัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและนา
หน่วยกิตทีไ่ ด้ศกึ ษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ แต่หากพ้นสภาพนักศึกษาเป็ นระยะเวลา
เกิน 5 ปี จะไม่สามารถนาหน่ วยกิตที่ได้ศกึ ษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ ยกเว้นได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอนของสถาบัน
หมวดที่ 3
การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา

ข้อ 9 การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาเป็ นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
่
ไทย-ญีป่ ุน ซึง่ สถาบันจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
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หมวดที่ 4
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10

การขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
10.1 ผู้ท่ไี ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวันเวลาและ
สถานทีต่ ามทีส่ ถาบันกาหนด
10.2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาของสถาบันต่อเมื่อได้ทาการขึน้
ทะเบียนและลงทะเบียนโดยได้ชาระเงินค่าขึน้ ทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10.3 สาหรับภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้าเป็ นนักศึกษาในสถาบัน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ พร้อมกับ
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
10.4 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาทีไ่ ม่อาจขึน้ ทะเบียนนักศึกษาตามวันเวลาทีก่ าหนดจะต้อง
แจ้งเหตุขดั ข้องให้งานรับสมัครนักศึกษาของทางสถาบันทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อ ั กษรก่อน
วันขึน้ ทะเบียนนักศึกษา มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิ ์
10.5 ผูท้ เ่ี คยเป็ นนักศึกษาของสถาบันสามารถขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ได้ โดยข้อปฏิบตั ติ ่างๆให้เป็ นไป
ตามประกาศของสถาบัน
ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน
11.1 สถาบันจะจัดให้มกี ารลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเปิ ดภาค
การศึกษานัน้ ๆ
11.2 ในกรณีมเี หตุอนั สมควร สถาบันอาจประกาศปิ ดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากัดจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ใดวิชาหนึ่งก็ได้ การประกาศปิ ดวิชาบางวิชาทีม่ นี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนไป
แล้ว จะต้องกระทาภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือสามวันแรกของภาคการศึกษาฤดู
ร้อน และคืนค่าหน่วยกิตเต็มจานวน
11.3 จานวนหน่วยกิตทีน่ กั ศึกษาจะลงทะเบียนเรียนให้กระทาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
11.3.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในแต่ ละภาคการศึกษาปกติของปี การศึกษา นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนเรียนไม่
ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูรอ้ น นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
11.3.2 นัก ศึก ษาทุ ก หลัก สูต รอาจลงทะเบีย นเรีย นสูง หรือ ต่ า กว่ า หน่ ว ยกิต ที่ก าหนดไว้ต ามข้อ
11.3.1 โดยได้รบั การอนุมตั จิ ากคณบดี
11.4 การลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่มเี วลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน
11.5 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ที่จดั ให้มีวชิ าพื้นฐานความรู้มาก่อน (Prerequisite) นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาพืน้ ความรู้ (Prerequisite) สาหรับวิชานัน้ ๆ
11.6 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา สถานที่ พร้อมทัง้ ชาระค่าหน่ วยกิตและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามที่ สถาบันกาหนด ในกรณีท่นี ักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ ภายในสองสัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา
ปกติ และภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ น โดยต้องชาระค่าลงทะเบียนล่าช้าตามทีส่ ถาบัน
กาหนด
11.7 กรณีทน่ี ักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูรอ้ น) จะต้อง
ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา พร้อมทัง้ ชาระ
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ค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศึกษามิฉะนัน้
จะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
11.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นับหน่ วยกิตรวมในจานวนหน่ วยกิตตามหลักสูตร
(Audit) มีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
11.8.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นับหน่ วยกิต (Audit) ได้โดยต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากคณบดีคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดและชาระค่าหน่วยกิตตามปกติ
11.8.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นับหน่ วยกิต ไม่บงั คับให้สอบและไม่มผี ลการ
เรียนการบันทึกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนเป็ นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกสัญลักษณ์ "NC" เฉพาะ
ผูท้ ม่ี เี วลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของวิชานัน้
11.8.3 สถาบันอาจอนุ มตั ิให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็ นพิเศษ เมื่อได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณบดีพจิ ารณารับสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษ
11.9 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลีย่ สะสม สามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาทีเ่ คยสอบได้
แล้ว หรือวิชาใหม่ทงั ้ ในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิชาที่สถาบันเปิ ดสอนเพื่อปรับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมได้
11.10 การบันทึกผลการศึกษาและคิดคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนซ้า ตามข้อ 11.9
ให้เป็ นไปตามประกาศของสถาบัน
11.11 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับนี้ ให้คณบดีพจิ ารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีๆไป
หมวดที่ 5
การเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ต
ข้อ 12 สถาบันอาจเปิ ดรับนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตในบางหลักสูตรได้ ทัง้ นี้เพื่อศึกษาต่อหรือการขอศึกษา
ปริญญาทีส่ อง ซึง่ สถาบันจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป โดยนักศึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้ามาจะสามารถเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12.1 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
12.1.1 คุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีข่ อเทียบโอน
(1) กรณี เ ที ย บโอนรายวิ ช าและหน่ ว ยกิ ต มาศึ ก ษาต่ อ ต้ อ งเป็ น หรื อ เคยเป็ น นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นซึง่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาจาก
ต่างประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
(2) การเทียบโอนวิชาและหน่ วยกิตเพื่อขอศึกษาปริญญาทีส่ อง ต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีห รือ เทีย บเท่ า จากสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ ปุ่ น หรือ สถาบัน อุ ด มศึก ษาอื่น ซึ่ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษารับ รอง หรือ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจากต่ า งประเทศที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
12.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
(1) ประธานหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาขอเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อจะเป็ นผูพ้ จิ ารณารายละเอียดวิชา หรือ
ทดสอบ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศสถาบัน โดยความเห็นชอบของคณบดี
(2) วิชาทีข่ อเทียบโอนหน่ วยกิตได้นนั ้ จะต้องเป็ นวิชาทีม่ เี นื้อ หาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหา
สาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องวิชาทีข่ อเทียบโอน
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(3) การเทียบโอนหน่วยกิต เป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องสอบได้ไม่ต่า
กว่าระดับคะแนน ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร
S
(4) จานวนหน่วยกิตทีส่ ถาบันจะพิจารณารับโอนได้ตอ้ งไม่เกินสามในสีข่ องจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรทีร่ บั โอน
12.1.3 นักศึกษาทีข่ อเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอีกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาทีเ่ ข้าศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จึงจะมีสทิ ธิส์ าเร็จการศึกษา
12.1.4 การคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม เพื่อการสาเร็จการศึกษาและได้รบั ปริญญาของสถาบันจะ
คานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาทีศ่ กึ ษาในสถาบันหลังรับโอนหน่วยกิตเท่านัน้
12.1.5 เอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดง ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเดิม
ออกให้อย่างเป็ นทางการ และ รายละเอียดประจาวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
12.1.6 ผูท้ ป่ี ระสงค์จะขอเทียบโอนหน่ วยกิตมาศึกษาต่อ จะต้องติดต่อแสดงความจานงกับงานรับ
สมัครนักศึกษาล่วงหน้า ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาทีข่ อเทียบโอนหน่วยกิต
12.2 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
12.2.1 เป็ นผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาของสถาบันแล้ว สามารถเทียบความรูเ้ ป็ นรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด
12.2.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางานให้คานึงถึงความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์เป็ นหลัก
12.2.3 ประธานหลักสูตรเป็ นผูป้ ระเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์ การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี เพื่อเทียบโอนหน่ วยกิตตาม
ประกาศของสถาบัน โดยความเห็นชอบของคณบดี
12.2.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S และการคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม เพื่อการสาเร็จการศึกษาจะ
คานวณเฉพาะผลการศึกษาและวิชาทีศ่ กึ ษาในสถาบันเท่านัน้
12.2.5 การบันทึกผลการเรียนให้บนั ทึกตามวิธกี ารประเมิน ได้แก่
(1) หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บนั ทึก "CS" (Credits from Standardized Test)
(2) หน่วยกิตจากการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บนั ทึก "CE" (Credits from Exam)
(3) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงานอื่นทีไ่ ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
ให้บนั ทึก "CT" (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บนั ทึก "CP" (Credits from Portfolio)
12.2.6 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และสถาบันจะรับเทียบโอนหน่ วยกิตไม่เกินสามในสีข่ องจานวนหน่ วยกิตรวมของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 6
นักศึกษาพิ เศษ
ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
13.1 ผู้สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาพิเศษต้องแสดงความจานงต่ อสถาบันล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา โดยระบุวชิ าทีข่ อเข้าศึกษาพร้อมเหตุผลในการขอศึกษา
13.2 นักศึกษาพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ พร้อมทัง้ ชาระค่ าลงทะเบียน
เรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศของสถาบัน
13.3 นักศึกษาพิเศษทีล่ งทะเบียนเรียนเป็ นรายวิชาและขอรับผลการเรียนให้ใช้ระเบียบสถาบันเกีย่ วกับ
การศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
13.4 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษไม่ก่อให้เกิดสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นสถานภาพเป็ นนักศึกษาปกติของ
สถาบัน ยกเว้นแต่จะได้รบั อนุมตั เิ ป็ นนักศึกษาพิเศษเป็ นรายกรณี
หมวดที่ 7
การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิ กถอนวิชา
ข้อ 14 การขอเพิม่ วิชา (Adding) ให้กระทาได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ และภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูรอ้ น
ข้อ 15 การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระทาได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ และ
ภายในหนึ่งสัปดาห์ของภาคฤดูรอ้ น รายวิชาทีข่ อลดนัน้ จะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษาและได้รบั คืนเงินค่าหน่ วยกิต
เต็มจานวนโดยให้โอนเป็ นเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีข่ อเพิม่ หรือโอนเงินไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปทีล่ งทะเบียน
เรียน หรือตามวิธที อ่ี ่นื ๆ ทีส่ ถาบันกาหนด
ข้อ 16 นักศึกษาใหม่ทล่ี งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก สามารถขอลดรายวิชาได้ในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด
ในข้อ 15 โดยจะไม่ได้รบั เงินค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ 17 การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal)
17.1 การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal) นับจากวันสิน้ สุดการสอบกลางภาคจนถึงก่อนเริม่ สอบปลาย
ภาค 2 สัปดาห์ ในภาคการศึกษานัน้ ๆ โดยรายวิชาทีข่ อเพิกถอนนัน้ จะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบ
รายงานผลการศึกษา
17.2 การขอเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) นักศึกษาจะไม่ได้รบั ค่าหน่วยกิตคืน
หมวดที่ 8
ค่าหน่ วยกิ ต
ข้อ 18 ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของสถาบัน
หมวดที่ 9
ระยะเวลาการศึกษา
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ข้อ 19 กาหนดระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มีกาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่เกินปี
การศึกษา นับจากภาคการศึกษาที่ขน้ึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่ วยกิตครบตามหลักสูตรของคณะที่
นักศึกษาสังกัด
หมวดที่ 10
การวัดผล และการประเมิ นผลการศึกษา
ข้อ 20 การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอบทุกประเภท ได้แก่ การสอบย่อย สอบกลางภาค
และสอบปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถอื ว่านักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครัง้ นัน้ และนักศึกษาจะขาดสอบปลายภาค
ไม่ได้ มิเช่นนัน้ จะปรับให้ผลการศึกษาในวิชานัน้ ตก (F)
ข้อ 21 การคิดคะแนนในแต่ละวิชาในภาคการศึกษาหนึ่งๆ สถาบันให้สทิ ธิอาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูก้ าหนด โดยให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละทักษะของรายวิชานัน้ ๆ และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากประธานหลักสูตร
ข้อ 22 ผลการสอบแต่ละวิชาจะจัดออกเป็ นลาดับขัน้ ซึง่ มีหน่วยคะแนนประจาดังนี้
ลาดับขัน้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
พอใช้
ค่อนข้างอ่อน
อ่อน
ตก

แต้มระดับคะแนน
= 4.00
= 3.50
= 3.00
= 2.50
= 2.00
= 1.50
= 1.00
= 0

การให้ F จะกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
22.1 นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก
22.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาค
22.3 นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รบั การตัดสินให้สอบตก

W (Withdrawal)

หมายความว่า

I (Incomplete)
S (Satisfactory)
U (Unsatisfactory)

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

NC (No Credit)

หมายความว่า

CS (Credits from Standardized Test)

หมายความว่า
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การขอเพิกถอนวิชาโดยได้รบั อนุ มตั หิ รือถูกสถาบันเพิก
ถอนวิชาและไม่นบั หน่วยกิต
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
การเรียนเป็ นทีน่ ่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานัน้
การเรียนไม่เป็ นที่น่าพอใจนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า เพื่อเปลีย่ น U เป็ น S
การลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ เป็ นกรณีพิเศษและไม่นับ
หน่วยกิต
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน

มคอ. 2
CE (Credits from Exam)
CT (Credits from Training)

หมายความว่า
หมายความว่า

CP (Credits from Portfolio)

หมายความว่า

หน่วยกิตจากการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมทีจ่ ดั ขึน้
โดยหน่วยงานอื่นทีไ่ ม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

ข้อ 20 นอกจากลาดับขัน้ ดังกล่าวในข้อ 22 แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่งๆ อาจจะแสดงได้ดว้ ยสัญลักษณ์
23.1 การให้ W จะกระทาได้เฉพาะวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว โดยจะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
23.1.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานัน้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อ 10
23.1.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนทุกวิชาโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาสังกัด
20.1.3 นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและสถาบันมีคาสังให้
่ เพิกถอนวิชา
23.1.4 นักศึกษาไม่มสี ทิ ธิเข้
์ าสอบ เนื่องจากได้รบั การตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ 80 ในวิชา
นัน้
23.1.5 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากพ้นช่วงเวลาทีก่ าหนดตามหมวดที่ 12 เรื่องการลาพัก
การศึกษา
23.1.6 นักศึกษาเปลีย่ นแผนการเรียนระหว่างแผนสหกิจศึกษาและแผนการฝึ กงานภายหลังช่วง
เพิม่ -ลดรายวิชา
23.2 การให้ I จะกระทาได้ดงั ต่อไปนี้
23.2.1 อาจารย์ผสู้ อนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทางานทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของ
วิชานัน้ ยังไม่สมบูรณ์ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดีหรือประธานหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
23.2.2 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั สัญลักษณ์ I ในวิชาใด จะต้องรีบติดต่อกับผูส้ อนในวิชานัน้ เพื่อหาทางทา
ให้ก ารสอบมีผลสมบูร ณ์ ภ ายใน 3 สัปดาห์ นับตัง้ แต่ ว ันประกาศผลการสอบในวิช านัน้ ๆ มิฉ ะนัน้
สัญลักษณ์ I จะเปลีย่ นเป็ น F โดยอัตโนมัติ
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษา
24.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาแต่ละภาค
24.2 การนับจานวนหน่ วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่ วยกิตทีส่ อบได้
เท่านัน้
24.0 คะแนนเฉลีย่ ให้แสดงผลโดยใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งโดยปดั เศษหากต่ากว่า 0.005 และปดั ขึน้ ถ้า
มากกว่า 0.005 หรือเท่ากับ ซึง่ การคานวณคะแนนเฉลีย่ มีสองประเภทคือ
24.3.1 คะแนนเฉลีย่ ประจาภาค (Grade Point Average) คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานัน้ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วย
ผลรวมของหน่วยกิตของทุกวิชาทีศ่ กึ ษาในภาคการศึกษานัน้ ๆ
24.3.2 คะแนนเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point Average) คานวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษา ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาจนถึงการสอบครัง้ สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่ วยกิตกับแต้ม
ระดับคะแนนของวิชาทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดหารด้วยผลรวมของหน่ วยกิต ของวิชาทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครัง้ ให้นับหน่ วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นาผลการศึกษา
ครัง้ ทีด่ ที ส่ี ดุ มาใช้ในการคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
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ข้อ 25 การเข้าชัน้ เรียนนักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนในวิชานัน้ หากเวลาเรียน
ของนักศึกษาไม่ครบร้อยละแปดสิบในวิชาใด จะถูกตัดสิทธิสอบปลายภาคพร้
อมกับบันทึกผลการศึกษาเป็ น W โดยความ
์
เห็นชอบจากอาจารย์ผสู้ อน
ข้อ 26 การเรียนซ้าในกรณีทส่ี อบตก
26.1 นักศึกษาทีส่ อบตกในวิชาบังคับกลุ่มวิชาพืน้ ฐานสาขาและกลุ่มวิชาบังคับสาขา จะต้องลงทะเบียน
เรียนวิชานัน้ ซ้าจนกว่าจะสอบได้
26.2 นักศึกษาทีส่ อบตกในวิชาเลือกสาขา (Major Elective) หรือวิชาเลือกอิสระ (Free Elective) จะ
ลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ซ้าอีกหรือเลือกวิชาอื่นแทนได้
หมวดที่ 11
สถานภาพ การจาแนกและการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 27 สถานภาพนักศึกษาและการจาแนกสถานภาพนักศึกษา
การจาแนกสถานภาพนัก ศึก ษา จะกระท าเมื่อ สิ้น ภาคการศึก ษาปกติแต่ ละภาค ยกเว้นการจาแนก
สถานภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้กระทาในภาคการศึกษาทีส่ องของแต่ละปี การศึกษา ทัง้ นี้ไม่นับรวมภาค
การศึก ษาแรกที่นัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรียน สาหรับ การศึกษาภาคฤดูร้อ นจะไม่ มีการจาแนกสถานภาพนัก ศึก ษาโดย
สถานภาพนักศึกษาสามารถจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้
27.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาทีส่ อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
27.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาทีส่ อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 1.50 แต่ไม่ถงึ 2.00
แต่ยงั ไม่พน้ สภาพนักศึกษา
นักศึกษาสถานภาพพ้นสภาพ ได้แก่ นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 27.1 และ
นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ลาออก หรือสิน้ สุดสภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้อ 27.2
ข้อ 28

การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้
28.1 การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
28.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ในภาคการศึกษาที่มกี ารจาแนกสถานภาพนักศึกษา
ตามข้อ 27.1
28.1.2 นักศึกษาทีส่ อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริม่ นับ
จากภาคการศึกษาทีจ่ าแนกสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 27.1
28.2 การพ้นสภาพเนื่องจากสาเหตุอ่นื ๆ ดังต่อไปนี้
28.2.1 นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 19 แต่ สอบได้หน่ วยกิตยังไม่ครบตาม
หลักสูตร คณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
28.2.2 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
28.2.3 ตาย
28.2.4 ลาออก
28.2.5 ถูกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เพราะ
(1) ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
(2) ประพฤติผดิ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันอย่างร้ายแรง
(3) ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อ 11.7
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หมวดที่ 12
การลาพักการศึกษา
ข้อ 29 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีทน่ี กั ศึกษามีความประสงค์จะไม่
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติและต้องการคงสถานภาพนักศึกษาในทะเบียนรายชื่อนักศึกษาของสถาบัน
หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว้นจะได้รบั อนุมตั เิ ป็ นกรณีพเิ ศษจากคณบดี
29.1 นักศึกษาทีม่ คี วามประสงค์จะขอลาพักการศึกษาจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
ต่องานทะเบียนและประมวลผลโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี และชาระเงินค่ารักษาสถานภาพ
ตามจานวนภาคการศึกษาทีข่ อลาพัก ภายในวันทีส่ ถาบันกาหนด
29.2 นักศึกษาทีข่ อลาพักการศึกษา เมื่อได้รบั อนุมตั แิ ล้วจะต้องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
29.2.1 ระหว่างทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศึกษา มิฉะนัน้ จะถูกจาหน่ ายชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
29.2.2 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นบั ระยะเวลาทีข่ อลาพักการศึกษาทุกครัง้ รวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาตามข้อ 19 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาทีข่ อลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
29.2.3 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวเพื่อขอคืน
สภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา ก่อนทีจ่ ะลงทะเบียนเรียน
29.2.4 ในกรณีทน่ี กั ศึกษาต้องการขยายช่วงเวลาของการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องทาเรื่องขอ
อนุมตั ใิ หม่ตามข้อ 29.1 ทุกครัง้
29.3 การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาหรือนอกช่วงเวลาที่สถาบันกาหนดต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณบดีเป็ นกรณีพเิ ศษ
29.3.1 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสองสัปดาห์แรก นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกติ วิชาทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ หมดจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา
29.3.2 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังกาหนด เวลาในข้อ 29.3.1 และได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณบดี วิชาทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ หมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา โดยไม่คนื ค่า
หน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษา
29.4 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเป็ นภาคการศึกษาแรกทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษตาม
ข้อ 29 จะไม่ได้รบั ค่าบารุงการศึกษาและค่าหน่ วยกิตคืน ส่วนการบันทึกผลให้เป็ นไปตามช่วงเวลา
ทีย่ ่นื เรื่องขอลาพักการศึกษาตามทีร่ ะบุในข้อ 29.3
หมวดที่ 13
การย้ายคณะ และการเปลี่ยนหลักสูตร
ข้อ 30 การย้ายคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตร
30.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่
น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
30.2 เมื่อนักศึกษาได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ย้ายคณะ หรือเปลีย่ นหลักสูตรใหม่แล้ว ให้ประธานหลักสูตรใหม่นนั ้ ๆ
แจ้งว่า วิชาใดที่อนุ ญาตให้โอนย้ายและนามาคานวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณ
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คะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะคานวณเมื่อคะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
การบันทึกรายวิชาโอนย้ายให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี ถาบันกาหนด
30.3 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะ หรือเปลีย่ นหลักสูตรนักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบและอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณบดีหรือประธานหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายกรณี
30.4 การย้ายคณะ หรือเปลีย่ นหลักสูตรจะสามารถกระทาได้ไม่เกินสองครัง้ ตลอดการมีสถานภาพเป็ น
นักศึกษา โดยยื่นคาร้องขออนุมตั จิ ากคณบดีหรือประธาน หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาภาคการศึกษานัน้ ๆ
30.5 เมื่อนักศึกษาได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ย้ายคณะ หรือเปลีย่ นหลักสูตรใหม่แล้ว คณะกรรมการหลักสูตรนัน้ ๆ
จะแจ้งว่าวิชาใดทีจ่ ะนามาคานวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลีย่ สะสม โดยผ่านการอนุ มตั จิ ากคณบดีคณะ
หรือประธานหลักสูตรทีน่ กั ศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การคานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมใหม่จะคานวณ
เมื่อคะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
30.6 นักศึกษาทีย่ า้ ยคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามทีส่ ถาบันกาหนดนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิต
30.7 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตทีป่ ระสงค์จะย้าย คณะหรือเปลีย่ นหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา ทัง้ นี้ไม่นับภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ใิ ห้ลาพักการศึกษาหรือถูกสถาบันให้พกั การศึกษา
30.8 การย้ายคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตรจะกระทาได้เพียงครัง้ เดียวโดยยื่นคาร้องขออนุ มตั จิ ากคณบดีท่ี
เกีย่ วข้อง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาภาคการศึกษานัน้ ๆ
30.9 เมื่อนักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้ยา้ ยคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตรใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดงความจานง
ว่าวิชาต่างๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้ววิชาใด จะนามาคานวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผ่านการ
อนุ มตั จิ ากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรทีน่ ักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การคานวณคะแนน
เฉลีย่ สะสมใหม่จะคานวณ เมื่อคะแนนของคณะหรือภาควิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
30.10 นักศึกษาทีย่ า้ ยคณะหรือเปลีย่ นหลักสูตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามทีส่ ถาบันกาหนด
หมวดที่ 14
นักศึกษาที่กระทาทุจริตในการสอบ
ข้อ 31
นักศึกษาทีก่ ระทาทุจริตในการสอบจะต้องได้รบั โทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้ตดั สินซึ่ง
คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผูแ้ ทนจากงานทะเบียนและวัดผล 1 คน โดยมติของ
คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
หมวดที่ 15
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 32 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
32.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรสาขาวิชาทีน่ กั ศึกษาสังกัด
32.2 ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
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32.3 คะแนนเฉลีย่ สะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน สาขากลุ่มวิชาบังคับสาขา และ
กลุ่มวิชาเลือกสาขา รวมกันจะต้องมีระดับตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไปเช่นเดียวกัน
32.4 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาทีจ่ ะได้รบั
32.5 ไม่มพี นั ธะด้านหนี้สนิ ใดๆ กับสถาบัน
ข้อ 33 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
33.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
33.1.1 เป็ นผูท้ ส่ี อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป โดยไม่เคยมีผลสอบวิชาใดได้ลาดับ
ขัน้ F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใดตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และลงทะเบียนเรียน
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 150 หน่วยกิต
33.1.2 สอบได้หน่วยกิตครบภายในสีป่ ี การศึกษา ทัง้ นี้ให้นับรวมภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลา
พัก ยกเว้นนักศึกษาทีล่ าพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสถาบัน
33.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
32.2.1 เป็ นผูท้ ส่ี อบได้คะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 3.25 ขึน้ ไป แต่ตอ้ งไม่เกิน 3.49 โดยไม่เคยสอบ
วิชาใดได้ลาดับ ขัน้ F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใด ตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และได้
ลงทะเบียนเรียนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 150 หน่วยกิต
32.2.2 สอบได้หน่วยกิตครบภายในสีป่ ีการศึกษา ทัง้ นี้ ให้นบั รวมภาคการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลา
พัก ยกเว้นนักศึกษาทีล่ าพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสถาบัน
33.3 นักศึกษาทีข่ อเทียบโอน นักศึกษาทีข่ อศึกษาปริญญาทีส่ อง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับผู้
จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและนักศึกษาเรียนข้ามสถาบัน ไม่มสี ทิ ธิได้
์ รบั ปริญญาเกียรตินิยม ทัง้ นี้
ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ไปในโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันและเทียบโอน
หน่วยกิตกลับมา
ข้อ 34 การให้อนุปริญญา
นักศึกษาทีจ่ ะยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญาได้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตดิ งั นี้
34.1 มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับปริญญาทีจ่ ะได้รบั และไม่มพี นั ธะหนี้สนิ ใดๆ กับสถาบัน
34.2 ศึกษาและสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขัน้ ปริญญาตรี และจาเป็ นต้องยุตกิ ารศึกษา โดย
คะแนนเฉลีย่ สะสมหรือคะแนนเฉลีย่ สะสมในหมวดวิชาเฉพาะตามข้อ 32.2 และ 32.3 มีระดับต่ า
กว่า 2.00 แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่า 1.75
ข้อ 35 การอนุมตั ใิ ห้ปริญญา
35.1 โดยปกติสภาสถาบันจะพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปริญญาปี ละ 3 ครัง้ คือ เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
35.2 สถาบันจะจัดให้มพี ธิ ปี ระสาทปริญญาบัตรปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ จะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
35.3 นักศึกษาทีจ่ ะมีสทิ ธิได้
์ รบั การเสนอชื่อรับปริญญา ต้องดาเนินการขอรับปริญญาตามทีส่ ถาบัน
กาหนด
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หมวดที่ 16
การศึกษาข้ามสถาบัน
ข้อ 36 นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทีล่ งทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีล่ งทะเบียนรายวิชา เพื่อ
ศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ โดยขอรับผลการศึกษาเพื่อโอนหน่วยกิต
ข้อ 37 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิลงทะเบี
ยนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ได้แก่
์
37.1 เป็ นผูท้ ก่ี าลังศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
37.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อสานักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิ ดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
เพื่อขออนุมตั จิ ากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
37.3 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิให้ลงทะเบียนต้องชาระค่าหน่ วยกิต และค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ทุกประการ
ข้อ 38 คุณสมบัตขิ องนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทีม่ คี วามประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่
38.1 เป็ นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ เป็ นภาคสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา และสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ มิได้เปิ ดสอนวิชานัน้ หรือเป็ นนักศึกษาโครงการแลกเปลีย่ นทีต่ ้องเดินทางไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศทาให้การเรียนไม่เป็ นไปตามเวลาในหลักสูตร
38.2 สถาบันอุดมศึกษานัน้ ต้อ งเป็ นสถาบันอุด มศึกษาในประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้การรับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศทีส่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนรับรอง
38.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิด์ งั กล่าว ต้องยื่นคาร้องที่สานักทะเบียนนักศึกษาก่ อนเปิ ดภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์เพื่อขออนุมตั จิ ากรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
38.4 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ และข้อบังคับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันทีน่ กั ศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
38.5 เป็ นหน้ า ที่ของนักศึก ษาที่จ ะต้อ งติดตามให้สถาบันที่นัก ศึกษาไปลงทะเบีย น ส่ง ผลการศึก ษา
โดยตรงมาทีร่ องอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อดาเนินการโอนหน่ วยกิต
ตามขัน้ ตอนต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ริ ่วมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2004

(นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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ภาคผนวก ข. คาอธิ บายรายวิ ชา
BIS-406

การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Audit and Controls)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศในองค์กร ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนวทางการตรวจสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก การควบคุมข้อมูลและกระบวนการ การควบคุมทางกายภาพ
การควบคุมเครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์อนิ เตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัส การให้สทิ ธิ
ใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์ ชนิดของการควบคุมและวิธกี ารของการตรวจสอบ ศึกษาเกีย่ วกับขัน้ ตอนของการสร้างระบบควบคุม
อย่างมีกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบสารสนเทศ
BIS-407

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Innovation and New Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ทม่ี ผี ลต่อสังคมและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวฒ
ั น์ เทคโนโลยีทท่ี าให้
เกิดโลกอิเล็กโทรนิกส์ นวัตกรรมใหม่ของระบบสารสนเทศ เว็บเซอร์วสิ เครื่องมือ Web2.0 องค์กรข้อมูล Virtual Team
เศรษฐศาสตร์ของสินค้าและบริการดิจติ อล การค้นหาข้อมูล การบริหารองค์ความรู้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทิเช่น สังคมออนไลน์ (Online Communities) และการนาความรูเ้ กีย่ วกับ
นวัตกรรมเหล่านี้มาใช้กบั การรีเอนจิเนียริง่ ทางการดาเนินการทางธุรกิจ
BIS-408

การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Consultancy)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ความหมายของการทางานอย่างทีป่ รึกษา การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดกระบวนการในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุ
มีผล เพื่อให้สามารถพูดตอบโต้ รวมไปถึงการปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผทู้ ม่ี าปรึกษาด้วยเกิดความ
เชื่อมัน่ ไม่ว่าจะเป็ นวิธกี ารลาดับเรื่องราว การจับประเด็นสาคัญ การเสนอแนะแนวทาง การสร้าเส้นทางของความคิดให้กบั
ผูท้ ม่ี าปรึกษา การสรุปความคิด และศิลปะในการนาเสนอความคิด มีการจัดการประชุมปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพื่อให้เกิด
ความคุน้ เคยกับกระบวนการของการเป็ นทีป่ รึกษาอย่างแท้จริง
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BIS-410

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทาโมเดล
3(3-0-6)
(Data Analysis and Modeling)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
มาตรฐานและเทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ พัฒนาการด้านแบบจาลองการพยากรณ์ขอ้ มูลทางธุรกิจเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ปญั หาเชิงวิเคราะห์ในธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลมหาศาลจากหลากหลาย
แหล่งข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลีย่ นแปลง เครื่องมือ
ต่างๆ ทีใ่ ช้วเิ คราะห์ในงานธุรกิจ และธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการรายงานและนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
สาหรับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ
BIS-413

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Business)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ อินเทอร์เน็ตเป็ นตัวกลางในการทาธุรกิจ เช่น การซือ้ ขายสินค้า
การทาการตลาดออนไลน์ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรองค์กร การวางแผนแนวทางข้อจากัดและกล
ยุทธ์ในการดาเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและแนวโน้มของธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายทางสังคม การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ออนไลน์ จรรยาบรรณ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BIS-414

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-301 ระบบฐานข้อมูล และ
INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การ
พัฒนาคลังข้อมูล การสร้างและใช้งาน Cube , การสร้างรายงาน และการสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
ENL-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟงั อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รียน เพื่อให้มคี วามสามารถ
ในการพูด สือ่ สารเรื่องต่างๆ อ่านและเขียนเรื่องราวต่างๆ เป็ นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ศึกษาและเรียนรู้จากสือ่ การสอน
หลากหลายรูปแบบ และจากวิธกี ารสอนหลายชนิด ประเภท ทัง้ ในรูปแบบของการเรียนการสอนในชัน้ เรียน นอกชัน้ เรียน
และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผเู้ รียน มีการเตรียมตัวเพื่อสอบวัด TOEIC ให้ได้คะแนน 400-500
คะแนน และมีการประเมินวัดระดับความสามารถของผูเ้ รียนและพัฒนาขึน้ เป็ นระยะ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการพัฒนาเพิม่ พูน
ศักยภาพของผูเ้ รียนตลอดระยะเวลาของการเรียนในภาคเรียน
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มคอ. 2
ENL-102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ENL-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟงั อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนให้อยู่ในระดับขัน้ สูง
โดยมีความสามารถในการพูด และฟงั เรื่องราวต่างๆ ทีม่ รี ะดับยากขึน้ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนเรื่องราวต่างๆ
ทีม่ รี ะดับซับซ้อน โดยการเรียนรูจ้ ากสือ่ การสอนทีม่ คี วามทันสมัยหลากหลายชนิด และจากเทคนิคการสอนหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ ในรูปแบบของการเรียนการสอนในชัน้ เรียน นอกชัน้ เรียน และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผเู้ รียนเพื่อการศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองควบคู่ไปด้วย มีการเตรียมตัวสอบวัด TOEIC และมีการประเมินวัดระดับ
ความสามารถของผูเ้ รียนเป็ นระยะ ทัง้ เพื่อเป็ นการพัฒนาเพิม่ พูนศักยภาพของผูเ้ รียนตลอดเวลาของการเรียนในภาคเรียน
เมื่อเสร็จสิน้ การเรียนแล้วผูเ้ รียนควรผ่านการสอบ TOEIC ได้สงู กว่า 500 คะแนนขึน้ ไป
ENL-201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
3(3-0-6)
(English for Communication 3)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ENL-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พัฒนายกระดับทักษะความสามารถทางการพูด ฟงั อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนให้อยู่ในระดับก้าวหน้า
(Advanced) โดยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการพูดและฟงั เรื่องราวทีย่ ากและซับซ้อนได้ดี สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนนาเสนอผลงานได้ดี มีความสามารถในการอ่าน และเขียนเอกสารทีม่ คี วามซับซ้อนได้โดยการเรียนรู้
จากสือ่ การสอนทีท่ นั สมัยหลากหลายรูปแบบ และใช้วธิ กี ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในการเรียนในชัน้ เรียนนอก
ชัน้ เรีย นและการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง รวมทัง้ การเข้า ร่ ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ เพื่อ เสริม สร้ า งทัก ษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผเู้ รียนและมีการประเมินผลความสามารถในทักษะทัง้ 4 ด้านเป็ นระยะๆ
อย่างสม่าเสมอ มีการเตรียมตัวสอบTOEIC และมีการปรับคุณภาพของผูเ้ รียนตามผลการทดสอบอย่างสม่าเสมอตลอด
ระยะเวลาในภาคเรียน เมื่อจบการเรียนผูเ้ รียนควรสอบวัด TOEIC ได้สงู กว่า 600 คะแนน
ENL-406

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(English for Information Technology I)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ENL-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3 หรือตามความเห็นชอบของผูส้ อน
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
สนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อ่านเอกสารเชิงวิชาการ
พูดแลกเปลีย่ นและเขียนบรรยายเกีย่ วกับระบบและรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพือ่ ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้
กับการทางานได้
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มคอ. 2
ENL-407

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(English for Information Technology II)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ENL-406 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
สนทนาโต้ตอบเพื่อวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงานด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ รูปแบบภาษาทีใ่ ช้ใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสือ่ สารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรูจ้ ากสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ทันสมัย และจากเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ มีการฝึกปฏิบตั ิ และมีการประเมินผลการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาการเรียน
และมีการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนจนถึงเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
HUM-101

ปรัชญา
3(3-0-6)
(Philosophy)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับปรัชญา วิวฒ
ั นาการของความคิดปรัชญาอย่างย่อ ความคิดเห็นสาคัญ ในอภิปรัชญา
ญาณปรัชญา ปรัชญาศาสนา ปรัชญาการเมือง ขอบข่ายของจริยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริยธรรมส่วนตัวและจริยธรรมสังคม
จริยธรรมแห่งการใช้เสรีภาพ
HUM-102

จริยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ทส่ี าคัญ แนวความคิด หลักเกณฑ์และการตัดสินทางจริยธรรมของนักปรัชญาสานักต่างๆ
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวติ
นักศึกษา การทางานและการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคม รวมทัง้ ศึกษาปญั หา จริยศาสตร์ทส่ี าคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวติ และการแก้ปญั หาจริยธรรมทีพ่ บในสังคมปจั จุบนั
HUM-103

อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)

3(3-0-6)

รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด ความเชื่อ และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรม
ดนตรี และศิลปกรรม และอิทธิพลจากวัฒนธรรม และอารยธรรมของประเทศอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อ อารยธรรมไทย
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มคอ. 2
อารยธรรมญีป่ นุ่ และเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
(Japanese and East Asian Civilization)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมา แนวคิด ความเชื่อ และ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ จีน และเกาหลี ในด้านต่าง
ๆ อาทิ วรรณกรรม ดนตรี และศิลปกรรม และอิทธิพลจากวัฒนธรรม และอารยธรรมของประเทศอื่น ๆ ทีม่ ตี ่ออารยธรรม
ประเทศเหล่านัน้
HUM-104

HUM-105

อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Civilization)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึก ษาประวัติค วามเป็ น มา แนวคิด ความเชื่อ ศิลปวิท ยาการ ความเจริญ รุ่ง เรือ งและความเสื่อ มถอย และ
ผลกระทบของอารยธรรมของประเทศทางตะวันตกทีม่ ตี ่อภูมภิ าคอื่นๆ ในโลก
HUM-106

มนุษย์กบั ศาสนา
3(3-0-6)
(Man and Religions)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความหมายทีแ่ ท้จริงของศาสนา บทบาท และความสาคัญของศาสนาทีม่ ตี ่อการดาเนินชีวติ และอารยธรรม
ของมนุ ษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ศาสนาในแง่มุมต่างๆ ทัง้ ในระดับบุคคลและสังคม โดยศึกษาจากประวัตคิ วาม
เป็ นมา และหลักความเชื่อของศาสนาที่สาคัญ ๆ ของโลก ทัง้ ศาสนาเทวนิยม อาทิ คริตส์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาอเทวนิยม อาทิพุทธศาสนา และสามารถนาหลักธรรมในศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
HUM-107

มนุษย์กบั การพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
(Man and Self Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึก ษาเชิง ระบบและพลวัต ของธรรมชาติพฤติก รรมของมนุ ษ ย์ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่ อ ตนเอง สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม อันจะช่วยให้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ
HUM-108

พุทธศาสน์
3(3-0-6)
(Buddhism)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างของพุทธศาสนาโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจ “แก่น” ของพระพุทธศาสนาอันจะนามาปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจาวันของแต่ละบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางไปสูส่ นั ติสขุ ของบุคคลและสังคม
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มคอ. 2
HUM-109

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
(Aesthetics for Life)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ และคุณค่าของสุนทรียะทีม่ ตี ่อการดารงชีวติ ในสังคม ศึกษาสุนทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมชาติ ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปการแสดงดนตรีวรรณกรรม ฯลฯ สุนทรียะทีผ่ สานสัมพันธ์กบั
บริบทสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
HUM-110

ศิลปะประเพณีนิยม
3(3-0-6)
(Traditional Arts)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาศิลปะประเพณีนิยมไทย จากอดีตถึงปจั จุบนั ทัง้ ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปการแสดง ดนตรี ฯลฯ พิจารณาทัง้ ใน
เชิงอนุรกั ษ์และสร้างสรรค์ศลิ ปะประเพณีนิยม ค่านิยมจากอดีตพัฒนามาสู่ศลิ ปะประเพณีนิยมร่วมสมัย และแนวโน้มในการ
พัฒนาไปสูอ่ นาคต

HUM-111

จิตวิทยามนุษย์
3(3-0-6)
(Human Psychology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความเป็ นมาของจิตวิทยามนุษย์ วิธกี ารในการศึกษาสาขาต่างๆ ของจิตวิทยามนุ ษย์ การประมวลความรูใ้ น
จิตวิทยาสาขาต่างๆ แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎระเบียบและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อเป็ น
พืน้ ฐานในการทาความเข้าใจเกีย่ วกับจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุ ษย์ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน การปรับตัวและ
การแก้ไขปญั หา
HUM-112

มนุษย์กบั เศรษฐกิจ
(Man and Economy)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินชีวติ ของมนุษย์กบั กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หลักการสาคัญทางด้านเศรษฐกิจจุลภาคและมหภาค การจัดการ การตลาด การเงิน และการธนาคาร การคลัง
ของรัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ปจั จัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เช่น สังคม การเมือง และการปกครอ เป็ นต้น
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HUM-113

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม และนามธรรมของบุคคลเพื่อการดาเนินชีวติ ทีด่ งี าม มีระเบียบ วินยั รู้
กาลเทศะ ทัง้ ในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ความเป็ นไทยตามกระแสของสังคมโลก โดยใช้กระบวนการเรียนรูห้ ลายรูปแบบทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และจากประสบการณ์ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
HUM-114

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
(Philosophy and Thinking Process)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา เน้นปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทัง้ ของตะวันออกและของตะวันตก เพื่อพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิดเป็ นกระบวนการคิดทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ สังคม ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
เพื่อการดาเนินชีวติ ทีด่ งี าม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรูห้ ลายรูปแบบทัง้
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั กิ ารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
HUM-115

การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
(Reasoning and Ethics)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม เรียนรูข้ นั ้ ตอนของการเกิด และการพัฒนาการใช้เหตุผลและจริยธรรมของบุคคล
เพื่อสร้างเสริมให้เป็ นผูใ้ ฝร่ คู้ วามจริง และคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม สามารถใช้เหตุผลจริยธรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเอง ผูอ้ ่นื และบริบททีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างดี โดยการใช้กระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และจากสือ่ ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
HUM-116

พุทธธรรม
3(3-0-6)
(Buddhism)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ั
ศึกษาภูมปิ ญญาและกระบวนการคิ
ดจากพุทธธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ บนฐาน
พุทธธรรม ทัง้ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็ นแนวทางไปสูก่ ารดาเนินชีวติ ทีม่ ศี ลี ธรรมจรรยา มีระเบียบ
วินยั และสันติสขุ
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HUM-117

ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(3-0-6)
(History and Effects on Society)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ไทยและประวัตศิ าสตร์สากล ทีพ่ ฒ
ั นาจากกระบวนการคิดของ
มนุษย์ ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัตศิ าสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
วรรณกรรมและพลังทางปญั ญา
3(3-0-6)
(Literature for Intellectual Powers)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ทก่ี ่อให้เกิด
พลังปญั ญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวติ อันจะช่วยพัฒนาการดาเนินชีวติ ทีด่ งี าม มีระเบียบวินยั และ
อุดมการณ์
HUM-118

HUM-119

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6
(Art and Creativity)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทีก่ ่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในง านศิลปะ
นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวติ ประจาวัน ทัง้ นี้โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรูแ้ ละสือ่ ทีห่ ลากหลาย
HUM-120

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(3-0-6)
(Music and Human Spirit)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีทก่ี ว้างและหลากหลาย
ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัยดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพน้ื บ้าน ดนตรีทพ่ี ฒ
ั นาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้านสือ่ และ
กระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
3(3-0-6)
(Local Wisdom)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาชุมชน ภูมปิ ญั ญาทีเ่ กิดจากกระบวนการคิดการเรียนรู้ การพัฒนาด้วย
การกระทาและปฏิสมั พันธ์ในชุมชน ภูมปิ ญั ญาในการดารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ภูมปิ ญั ญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม
ภูมปิ ญั ญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็ นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละสือ่ ทีห่ ลากหลาย
HUM-121
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HUM-122

ภูมลิ กั ษณ์ชมุ ชน
3(3-0-6)
(Man and Community)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมลิ กั ษณ์ ชุมชน ภูมิลกั ษณ์ท่แี สดงความเป็ นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะและความผสาน
สัม พัน ธ์ในชุม ชนในบริบทของพื้น ที่ทางภูมิศาสตร์ พื้น ที่ท างวัฒนธรรม และพื้นที่ท างชาติพนั ธุ์บ นฐานของคุ ณธรรม
จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละสือ่ ทีห่ ลากหลาย
HUM-123

สัมมาชีพชุมชน
3(3-0-6)
(Ethical Careers for Community)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพทีเ่ ข้มแข็ง ปลูกฝงั สร้างสานึก และสร้างความตระหนัก
ในศักดิศรี
์ ชุมชน สัมมาชีพทีผ่ ูกพันและเคารพในธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละสือ่ ที่หลากหลาย
HUM-124

ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน
3(3-0-6)
(Good Governance in Community Management)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝงั แนวคิด และการปฏิบตั ธิ รรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการความถูกต้อง
และนิตธิ รรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าทีเ่ พื่อ
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยังยื
่ น โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละสือ่ ทีห่ ลากหลาย
INT-103

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Object-Oriented Programming)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและคุณสมบัติ ของภาษาเชิงวัตถุ การสร้าง
แบบจาลองซอฟต์แวร์เชิงวัตถุดว้ ย UML ไวยากรณ์ของภาษา เชิงวัตถุ ได้แก่ ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ และนิพจน์
หลักการของออบเจ็กต์ คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์รแิ ทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซมึ การจัดการสิง่ ผิดปกติ ไลบราลีมาตรฐาน
ของภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คาสังต่
่ างๆ ในไลบราลี การออกแบบเชิงวัตถุเบือ้ งต้น การวิเคราะห์ปญั หา การอธิบาย
โครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ UML หลักการเขียน โปรแกรมเพื่อสร้างไฟล์
INT-104

ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
1(0-3-2)
(Object-Oriented Programming Laboratory)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ฝึกปฏิบตั ิ INT-103 ด้วยการใช้เครื่องมือในการเขียน ดีบกั แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปญั หาเพื่อ
การเขียนโปแกรมทีด่ ี เพื่อทาให้โปรแกรมสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
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INT-105

เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาพรวมของระบบเปิ ด โปรโตคอลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบการแลกเปลีย่ นข้อมูล
เซิรฟ์ เวอร์และไคลเอ็นท์ หลักการทางานของบราวเซอร์ การเขียนเว็บเพจ มาตรฐานเอชทีเอ็มแอล สี ภาพ และสื่อประสม
เทคโนโลยีบ นเครือ ข่ า ยอิน เตอร์เ น็ ต เช่ น จาวา ฐานข้อ มูล แบบออนไลน์ อิน เตอร์เ น็ ต ไร้ส าย เสิร์ช เอ็น จิน อีเ มล์
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เป็ นต้น
INT-106

โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Organization)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่ วยความจา หน่ วยประมวลผล หน่ วยรับและแสดงผล และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ดัง กล่ า ว องค์ป ระกอบของหน่ ว ยประมวลผล หน่ ว ยควบคุ ม รีจิส เตอร์ หน่ ว ยค านวณทางคณิ ต ศาสตร์แ ละตรรก
สถาปตั ยกรรมของชุดคาสังและชนิ
่
ดข้อมูล การทาไปป์ไลท์ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์แบบขนาน การใช้หน่ วยประมวลผล
หลายชุด ตัวอย่างขสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ
INT-201

ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
3(3-0-6)
(Computer Networks and Communication Systems 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
พืน้ ฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปตั ยกรรมตามแบบจาลองของโอเอสไอ ลาดับชัน้ ของโพรโตคอลในอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโตคอลในชัน้ แอพพลิเคชันเลเยอร์
่
การมัลติเพล็กซิง่ และดีมลั ติเพล็กซิง่ หลักการส่งข้อมูล
แบบเชื่อถือได้ โปรโตคอล ทีซพี /ี ไอพี การกาหนดเส้นทางในเครือข่าย โพรโตคอลทีใ่ ช้ในการกาหนดเส้นทาง โพรโตคอล
การเข้าถึงหลายทาง เครือข่ายพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ การทางานของอุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์
เป็ นต้น
INT-202

ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
(Computer Networks and Communication Systems Laboratory1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับรายวิชา INT-201 ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จาลองเสมือนจริง
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INT-301

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
ศึกษาสถาปตั ยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาหน้ าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล
แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการทางานของโพรเซสหลายๆ
โพรเซสที่ทางานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
INT-302

ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
1(0-3-2)
(Database Systems Laboratory)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : INT-301 ระบบฐานข้อมูล
ฝึกทักษะในการเขียนคาสังภาษาสอบถามเชิ
่
งโครงสร้าง เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงาน
ทีจ่ ดั การกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็ นต้น การฝึกเขียนคาสังแบบสตอร์
่
โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์ การฝึ กใช้
เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกูก้ ลับข้อมูล
INT-303

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
วงจรชีวติ และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปญั หาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน เทคนิคการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างโมเดลทางซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และ
การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมิน
ต้นทุน รวมทัง้ เครื่องมือและชุดเครื่องมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ITE-206

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
(Web Services Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(2-3-6)

ศึกษาถึงแนวคิดและเทคโนโลยีทส่ี าคัญของ Service-Oriented Architecture (SOA) วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
พืน้ ฐานต่างๆ แนวคิดของบริการใน SOA บทบาทของผูข้ อบริการ ผูใ้ ห้บริการ และตัวแทนของผูใ้ ห้บริการ เทคโนโลยี
เว็บเซอร์วสิ เทคโนโลยีทส่ี าคัญของเว็บเซอร์วสิ และ SOA เช่น XML SOAP WSDL UDDI และ WS-BPEL เว็บ
เซอร์วสิ และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาของเว็บเซอร์วสิ และฝึกปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
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ITE-301

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
(Web Design and Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

เรียนรู้กระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น ความรู้พ้นื ฐานเกี่ย วกับเว็บไซต์ การ
ออกแบบกราฟิ ก ในเว็บ ทฤษฎีก ารจัด องค์ป ระกอบบนเว็บ การสร้า งหน้ า เว็บ เพจ การสร้า งแบบฟอร์ม กรอกข้อ มู ล
โครงสร้างภาษา HTML การสร้างการโต้ตอบบนเว็บด้วยภาษา JavaScript การเขียนโปรแกรมเว็บเบือ้ งต้น การติดต่อฐาน
มูลบนเว็บ การทดสอบการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ การจดทะเบียนโดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการ
เผยแพร่เว็บไซต์ เพื่อขึน้ ใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต
ITE-302

ปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
(Web Design and Development Laboratory)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

1(0-3-2)

ฝึกปฏิบตั ิ ITE-301 ด้วยการใช้เครื่องมือในการเขียน ดีบกั แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึ กวิเคราะห์ปญั หาเพื่อ
การพัฒนาเว็บไซต์ทด่ี ี
ITE-305

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Project Management)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-105 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทงั ้ ด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ วงจรชีวติ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
การไหลของงานในกระบวนการ รูปแบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ในเรื่องการ
ประเมินต้นทุน เรื่องการทางบประมาณและเรื่องการจัดตารางเวลา การควบคุมโครงการทีร่ วมไปถึงการประกันคุณภาพ
การจัดการกับการเปลีย่ นแปลงระบบซอฟต์แวร์หรือคอนฟิกุเรชัน่ การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่ ง การจัดโครงสร้าง
ทีมงาน การจัดสรรผูร้ ่วมโครงการ และการดาเนินการโครงการซอฟต์แวร์ การวัดและประเมินผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงการซอฟต์แวร์ตามหลักการซีเอ็มเอ็ม (CMM)
ITE-406

ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
3(2-3-6)
(Geographic Information Systems)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ กระบวนการการใช้คอมพิวเตอร์ ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ข้อมูลทางภูมศิ าสตร์และการออกแบบ การคานวณและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
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ITE-411

การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้ การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการ
ต่างๆ ของการจัดการองค์ความรู้ การสร้างและการใช้ความรู้ การบริหารจัดการต้นทุนด้านความรู้ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทัง้ วิธปี ฏิบตั ิ กระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เครื่องมือ
และเทคนิคในการจัดการองค์ความรู้
ITE-419

ระบบปฏิบตั กิ าร
(Operating Systems)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาประเภทของระบบจัดการทางานของโปรแกรม ฟงั ก์ชนและลั
ั่
กษณะคุณสมบัตขิ องระบบปฏิบตั กิ าร การใช้
โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม หลักการของการทางานในภาวะพร้อมกันและการซิงโครไนเซชัน่ บริเวณวิกฤต
เซมาฟอร์ การเข้าคิว บัฟเฟอร์ของข้อมูล ภาวะขาดทรัพยากร ภาวะติดตาย การจัดการกับโปรเซสเซอร์ การจัดการกับ
หน่วยความจา การจัดการกับหน่วยอุปกรณ์อ่นื ๆ การจัดการไฟล์ ความปลอดภัยและการป้องกันระบบ
ITE-423

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Security System)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การกาหนดนโยบายความมันคง
่ การโจมตีระบบและการป้องกันแบบต่างๆ เช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส หลักการ
ทางานของเทคนิคการเข้ารหัสแบบสมมาตร และอสมมาตร การนาระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสจู น์สทิ ธิรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การลงนามระบบดิจติ ลั หนังสือรับรองระบบดิจติ อล ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ กฎหมาย
และจริยธรรมในสังคมทีใ่ ช้ระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกูภ้ ยั เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ITE-423

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทาโมเดล
3(3-0-6)
(Data Analysis and Modeling)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
วิธีการและเทคนิค การนาเข้า วิเคราะห์ สรุปผลของข้อมูล การท ารายงานและการสร้างกราฟด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป Spreadsheet การสร้างสูตรและโมเดล ฟงั ก์ชนทางคณิ
ั่
ตศาสตร์และสถิติ ฟงั ก์ชนั ่ Text, Date and Time, and
Lookup PivotTables, Scenarios, What-if analysis, Marco and Introduction to VBA
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ITE-426

การประมวลผลคลาวด์
3(3-0-6)
(Cloud Computing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดพืน้ ฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะสาคัญของการประมวลผลคลาวด์ ประเภทของการประมวลผล
คลาวด์ เทคโนโลยีต่างๆ ทีใ่ ช้เวอร์ชวลไลเซชัน่ การจัดการคลาวด์รปู แบบการให้บริการของคลาวด์ ความปลอดภัยใน
คลาวด์ การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ทเ่ี กีย่ วกับคลาวด์ นโยบายต่างๆสาหรับองค์กรในการนาการประมวลผลคลาวด์มาใช้
ตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีส่ าคัญในการประมวลผลคลาวด์ รวมทัง้ สถานะของการพัฒนาคลาวด์ทเ่ี กิดขึน้ ในปจั จุบนั และแนวโน้ม
ในอนาคต
ITE-428

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
3(2-3-6)
(Event-Driven Programming)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น ,
INT-301 ระบบฐานข้อมูล และ ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เป็ นการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันที
่ ่เป็ นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ใี ช้การออกแบบ
โปรแกรมแบบแยกส่ว นการทางาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนา
โปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมทีท่ าให้สามารถมองเห็นภาพการทางานแบบเชิงเหตุการณ์ได้
ความหมายของเหตุ ก ารณ์ ลาดับ ของเหตุ ก ารณ์ การจัด การเหตุ ก ารณ์ พร้อ มทัง้ การใช้ง านเครื่อ งมือ ในการพัฒ นา
แอพพลิเคชันเพื
่ ่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล การสร้างส่วนประสานการติดต่อกับผูใ้ ช้และรายงาน
เพื่อประยุกต์ใช้สาหรับงานธุรกิจ
ITE-431

วิธกี ารวิจยั
3(3-0-6)
(Research Methodology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MSC-202 สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ค้นคว้าในกระบวนการขัน้ ต้นของการวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การระบุปญั หา การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทิศทางความเป็ นไปของงานทีจ่ ะทาการวิจยั เทคนิคต่างๆ ทางสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอ
ข้อมูลผลการวิจยั
ITE-432

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Laws and Ethics)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความเป็ นเจ้าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ สิทธิบตั รและเครื่องหมายการค้า
ความลับทางการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมองค์กร ความเป็ นมืออาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ์ทาง
วิชาชีพ ปญั หาเกี่ยวกับจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็ นส่วนตัวและความลับ การละเมิดลิขสิทธิ ์
ซอฟต์แวร์และกรณีศกึ ษาด้านกฏหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ. 2
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Business Japanese 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ต้น เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 200 คา เรียนและฝึกการสนทนา
ภาษาญีป่ นุ่ เบือ้ งต้นอย่างเข้มข้น เรียนตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ เรียนตัวคันจิให้รปู้ ระมาณ 100 ตัว ฝึกทักษะใน
การอ่าน เขียน ตัวอักษรญีป่ นุ่ อย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน พูด ฟงั และเขียนให้อยู่ในระดับใช้การได้ดี โดย
อาศัยกระบวนการเรียนรูห้ ลายรูปแบบ ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน รวมทัง้ มีการฝึกปฏิบตั ิ
การใช้สอ่ื รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย และมีการทดสอบความสามารถเป็ นระยะๆ ในทักษะทัง้ 4 ด้าน และพัฒนาขีด
ความสามารถให้สงู ขึน้ มีการเตรียมความพร้อมทีจ่ ะสอบวัดความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ระดับ N5
JPN-101

ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Business Japanese 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-101 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ต้นระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 500 - 800 คา ฝึกหัด
สนทนาภาษาญีป่ นุ่ อย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะในการอ่าน พูด ฟงั และเขียนภาษาญีป่ นุ่ ให้อยูใ่ นระดับที่ สามารถ
นาเสนอและเขียนเรื่องราวต่างๆ เป็ นภาษาญีป่ นุ่ ได้ดี ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิให้รถู้ งึ ประมาณ 200 ตัว โดยการฝึกการ
เขียนทีเ่ ข้มข้น ผูเ้ รียนเรียนรูโ้ ดยอาศัยกระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และสือ่ การสอนและเทคนิคการสอนหลากหลาย
รูปแบบ รวมทัง้ มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีการทดสอบเป็ นระยะตลอดภาคเรียนเพื่อการพัฒนา
ทักษะทัง้ 4 ด้านให้สงู ขึน้ เมือ่ ปลายภาคเรียน ผูเ้ รียนควรมีความสามารถผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่
ระดับ N5 ได้
JPN-102

ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
3(3-0-6)
(Business Japanese 3)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-102 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 2
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ ต้นระดับสูง เรียนโครงสร้างประโยคคาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800-1,000 คา ฝึกหัดการ
สนทนาภาษาญีป่ นุ่ อย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ฟงั ภาษาญีป่ นุ่ ให้อยู่ในระดับที่
ซับซ้อน สามารถทาการสือ่ สารด้วยการสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี เรียนรูค้ นั จิได้ถงึ ประมาณ 300 ตัว โดยใช้การเรียนรู้
ด้วยสือ่ ทีท่ นั สมัยหลากหลายรูปแบบ และเทคนิคการสอนหลายชนิดประเภท รวมทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการสร้าง
แรงจูงใจ ในการเรียน มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการสอบวัดระดับความสามารถเป็นระยะตลอดการเรียนในภาค
เรียน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ ระดับ N4
JPN-201
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มคอ. 2
ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 4
3(3-0-6)
(Business Japanese 4)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-201 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ กลางระดับต้น เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 1,000-1,500 คา ฝึ กหัด
การสนทนาภาษาญีป่ นุ่ อย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาการทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟงั ภาษาญี่ปุ่นทีซ่ บั ซ้อน สามารถทาการ
สื่อสารด้วยการสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี โดยรู้คนั จิประมาณ 400 ตัว มีการเรียนรูโ้ ดยการใช้ส่อื ที่ทนั สมัย การใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลายชนิดประเภท มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลอดจนมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ เป็ นระยะๆ เพื่อพัฒนาฟื้ นฟูศกั ยภาพด้านภาษา เมื่อจบการเรียน
แล้วผูเ้ รียนควรมีความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ สอบผ่านระดับ N4
JPN-202

ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 5
3(3-0-6)
(Business Japanese 5)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-201 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ กลางระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยคและคาศัพท์ประมาณ 2,000-3,000 คา ฝึ กหัด
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสนทนาภาษาญีป่ นุ่ อย่างเข้มข้นจนสามารถสื่อสารในระดับสูงได้ สามารถฟงั ข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ได้ สามารถเขียนรายงานเป็ นภาษาญีป่ นุ่ ทีด่ ไี ด้ เรียนรูต้ วั อักษรคันจิได้ประมาณ 800 ตัว โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ใช้สอ่ื การสอนหลากหลายประเภท รวมทัง้ การใช้เทคนิคการสอนประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย มีการเรียนรูท้ งั ้ ใน
และนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ รวมทัง้ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนตลอดจนจัดให้มี
การประเมินผลความสามารถเป็ นระยะๆ ตลอดระยะของการเรียนในรายวิชา เมื่อผูเ้ รียนจบการเรียนระดับนี้แล้ว ควรสอบ
ผ่านการสอบภาษาญีป่ นุ่ ได้ถงึ ระดับ N3
JPN-301

ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(Japanese for Information Technology 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-201 ภาษาญีป่ นุ่ ธุรกิจ 3
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญีป่ นุ่ ชัน้ กลาง เน้นคาศัพท์ สานวนภาษา และการสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูร้ ะบบ และรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การ
ทางานได้ โดยการเรียนรูจ้ ากสือ่ ทีห่ ลากหลายทันสมัย และจากเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ มีการฝึกปฏิบตั ิ และมีการ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนจนถึงเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
JPN-405
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มคอ. 2
ภาษาญีป่ นุ่ สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Japanese for Information Technology 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : JPN-405 ภาษาญีป่ นุ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชัน้ กลางในระดับทีส่ ูงขึน้ เน้นคาศัพท์ สานวนภาษา และการสนทนา
โต้ตอบเกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรูก้ ารสือ่ สาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กบั การทางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยการเรีย นรูจ้ ากสื่อทีห่ ลากหลายทันสมัย และจาก
เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ มีการฝึ กปฏิบตั ิ และมีการประเมินผลการเรียนรูต้ ลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียนจนถึงเกณฑ์ท่ี กาหนดไว้
JPN-406

MSC-112

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Science and Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในฐานที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สรรพศาสตร์ และใช้ในการแก้ไข
ปญั หาต่างๆ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีทส่ี อดคล้องตามแต่ละสาขาวิชาของผู้เ รียน
คุณค่าและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั คุณภาพชีวติ ด้านต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MSC-127

คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3(3-0-6)
(Mathematics for Multimedia Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ฟงั ก์ชนั ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิต เมทริกซ์ เวกเตอร์ เซ็ต ตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐาน อนุพนั ธ์ ปริพนั ธ์
ตรีโกณมิติ ทฤษฎีกราฟ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
MSC-202
สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ั
ศึกษาถึงความหมายและวิธกี ารทางสถิติ ลักษณะปญหาทางสถิ
ติ ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบือ้ งต้น ตัวแปรสุม่ และ
การแจกแจงของตัวแปรสุม่ ทฤษฎีการสุม่ ตัวอย่างพร้อมทัง้ การทดสอบสมมุตฐิ าน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวาง
แผนการทดลองเบือ้ งต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
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มคอ. 2
MTE-103

พืน้ ฐานการวาดภาพ
3(2-3-6)
(Basic Drawing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การร่างภาพทางเรขาคณิต การร่างภาพทิวทัศน การร่างภาพโครงสรางทางสถาปตั ยกรรม การร่างภาพทาง
ธรรมชาติการออกแบบ การวาดตัวละคร และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ
MTE-104

แอนิเมชันเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
(Introduction to Animation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความรู้พ้นื ฐานการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวตลอดจนเทคนิคในการทางานเเอนิเ มชัน่ เข้าใจถึง
หลักการทาภาพเคลื่อนไหว และการแสดงออกด้วยท่าทางของตัวละครทีถ่ ูกสร้างขึน้ โดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวแบบภาพ 2
มิติ
MTE-105

พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
(Fundamental of Multimedia Programming)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพรวมแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปจั จุบนั การเขียนผัง
งานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การควบคุมการไหลของโปรแกรม ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ นิพจน์
ทางตรรก ไวยากรณ์ ตัวชี้ การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโดยนาโปรแกรมเชิงวัตถุมาประยุกต์ใช้ นิยามและคุณสมบัติ
ของภาษาเชิงวัตถุ โครงสร้างของข้อมูลและอัลกอริธมึ ต่างๆ ได้แก่ แถวลาดับ(Array) รายการโยง(List) การเรียกซ้า
(Recursive) แผนภูมติ ้นไม้(Tree) การค้นหาข้อมูล(Searching) การจัดเรียงข้อมูล(Sorting) ฝึ กการเขียนโปรแกรมและ
แก้ไขปญั หาโดยอัลกอริธมึ การดีบกั การทดสอบโปรแกรม
MTE-201

ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
(Multimedia Network and Communication System)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
มาตรฐานและหน้าทีก่ ารทางานของการเข้ารหัส
สัญญาณคาพูดและสัญญาณเสียงเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศึกษางานวิจยั และพัฒนาอื่น ๆ อันเกีย่ วข้องกับ
ั บนั
การสือ่ สารแบบมัลติมเี ดียในปจจุ
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มคอ. 2
MTE-202

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-3-6)
(3D Animation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักพืน้ ฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ อัลกอริธมึ และเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
เคลื่อ นไหวของวัต ถุ ท่สี ร้า งขึ้น การสร้า งโมเดล 3 มิติ ของวัต ถุ รูป แบบต่ า ง ๆ การเรนเดอร์ และฝึ ก ปฏิบ ัติก ารสร้า ง
ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
MTE-203

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-3-6)
(Mobile Device Application Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น และ
INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิด สถาปตั ยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความมันคงปลอดภั
่
ยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ทาให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การทาให้เกิดผลของผู้รบั และผู้ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนทีด่ ว้ ยฐานข้อมูล
MTE-302

การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
นิยามของสัญญาณ การจาแนกชนิดของสัญญาณ ผลตอบสนองเชิงความถี่ การคอนโวลูชนั ่ ทฤษฎีการสุ่ม การ
แปลงฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การแปลงแบบ Z ตัวกรองดิจติ อลแบบ FIR และ
IIR การนาไปใช้กบั ระบบเลขจานวนเต็มและความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ การใช้ประโยชน์ของการประมวลสัญญาณดิจติ อล
กับการประมวลเสียงและภาพ การใช้งานชิบ DSP
MTE-303

การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
3(2-3-6)
(Human-Computer Interaction)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างมุนษย์กบั คอมพิวเตอร์ ปจั จัยเกี่ยวกับมนุ ษย์ การพัฒนาอินเตอร์เฟสที่มปี ระสิทธิภาพ
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลาง และฝึ กปฏิบตั ิวธิ สี ่อื สารโดยใช้เทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย
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มคอ. 2
MTE-304

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
3(2-3-6)
(Advanced 3D Animation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาอัลกอริธมึ และเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคุมการ
เคลื่อนไหวของวัตถุท่สี ร้างขึน้ การสร้างโมเดล 3 มิติ ของวัตถุรูปแบบต่าง ๆ ให้สมจริง การเรนเดอร์ และฝึ กปฏิบตั ิการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
MTE-306

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3(2-3-6)
(Multimedia Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบ ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมเี ดีย ความรูเ้ บือ้ งต้นในการผลิตสื่อ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการผลิตสื่อมัลติมเี ดีย และฝึ กปฏิบตั ิการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการผลิตสือ่ มัลติมเี ดีย
MTE-307

การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
3(2-3-6)
(Digital Video Production)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบตั เิ ทคนิคขัน้ พืน้ ฐานการผลิตงานวีดทิ ศั น์ดว้ ยการใช้อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ โดยเน้นขัน้ ตอน
ผลิตงานวีดทิ ศั น์ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนก่อนการผลิตรายการ การผลิตรายการ และหลังการผลิตรายการ ตลอดจนศึกษาประเภท
และรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานมัลติมเี ดียต่อไป
MTE-401

การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชันชัน้ สูง
3(2-3-6)
(Advanced Graphic Programming and Animation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเขียน Script language ในโปรแกรม 3 มิติ เขียนขึน้ เพื่อใช้งาน แทนเครื่องมือทีไ่ ม่มใี นโปรแกรม เพื่อเพิม่
ความสะดวก และเขียนเเพื่อการคานวณทางคณิตศาสตร์ ทางฟิสกิ ส์เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวทีส่ มจริง
ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับการออกแบบเกม
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence for Game Design)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-415 การพัฒนาเกม
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พืน้ ฐานปญั ญาประดิษฐ์สาหรับเกม รูปแบบของปญั ญาประดิษฐ์ภายในเกม การเคลื่อนทีข่ องตัวละคร การปรับ
ระดับของเกม พฤติกรรมของตัวละคร ขัน้ ตอนวิธสี าหรับปญั ญาประดิษฐ์ในเกม
MTE-402
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มคอ. 2
MTE-414

การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
(Computer Graphic Design)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการออกแบบงานกราฟิ กโดยใช้คอมพิวเตอร์พน้ื ฐาน ทฤษฎีสแี ละการออกแบบ การออกแบบและตกแต่ง
ภาพบิทแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ฟอนท์ทเ่ี หมาะสม และฝึ กปฏิบตั กิ าร
ออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
MTE-415

การพัฒนาเกม
3(2-3-6)
(Game Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึก ษาพื้นฐานทฤษฎีแ ละกระบวนการพัฒ นาเกม องค์ป ระกอบในการพัฒ นาเกม การออกแบบระบบเกม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาเกม และฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาเกม
MTE-418

ความจริงเสมือน
3(3-0-6)
(Virtual reality)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพืน้ ฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือสาหรับการสร้าง
ความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริง
เสมือน
MTE-422

การรูจ้ ารูปแบบ
3(3-0-6)
(Pattern Recognition)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานและทฤษฎีของการรู้จารูปแบบ เครื่องจักรเรียนรู้ ทฤษฏีการตัดสินใจโดยพึ่งสถิติ ระบบจาแนกกลุ่มที่
สามารถปรับตัวเองได้ ทัง้ ที่ต้องการและไม่ต้องการตัวชี้แนะ ศึกษาการประยุกต์ใช้การรู้จารูปแบบและเครื่องจักรเรียนรู้
รวมถึงการแยกลักษณะเฉพาะ และการสร้างระบบการตัดสินใจ
MTE-424

การประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดีย
3(3-0-6)
(Multimedia Application)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด หลักการและการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร การออกแบบโดยใช้ส่อื ประเภทมัลติมเี ดีย ความสัมพันธ์
ระหว่างวินโดว์กบั มัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว การนาอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการนาเสนอข้อมูล ฐานข้อมูลของมัลติมเี ดีย และ
ลักษณะทัวไปของผลิ
่
ตภัณฑ์มลั ติมเี ดีย
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MTE-427

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขัน้ สูง
3(2-3-6)
(Multimedia Application)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-104 แอนิเมชันเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิตใิ นขัน้ สูง ตลอดจนเทคนิคในการทางานเอนิเมชันในขัน้ สูง
เข้าใจถึงหลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ศึกษากระบวนการทาเเอนิเมชันตัง้ แต่ขนั ้ วางโครงเรื่องจนถึงกระบวนการใส่
เสียง และการเขียนโปรแกรมควบคุมภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
MTE-428

วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ
3(2-3-6)
(3D Visual Effects)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การรออกแบบฉากหรือเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องมีตวั ละครหรือวัตถุทส่ี ร้างจากซอฟต์แวร์สามมิติ นามาผสมกับภาพที่
ถ่ายจากกล้องดิจติ อลเพื่อให้ได้ภาพทีม่ คี วามสมจริงกับเหตุการนัน้ ๆ
MTE-429

ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
(Multimedia Scoring and Sound)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของภาพและเสียงหลักเบื้องต้นในการออกแบบเสียงและดนตรี
ประกอบ เทคโนโลยีเกีย่ วกับเสียงและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการบันทึกเสียงเทคนิคการประสานจังหวะ และการฝึ กปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมเี ดีย
MTE-430

การออกแบบตัวละคร 3 มิติ
3(2-3-6)
(3D Characters Design)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การออกแบบตัวละครสาหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์ การ์ตูน แบบ 3 มิติ สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มี
เสน่ห์ ตอบสนองความต่อต้องการ ให้มี บุคคลิกลักษณะ นิสยั จุดเด่น-จุดด้อย และเป็ นผูอ้ ยู่ในสถานการณ์ทถ่ี ูกกาหนดขึน้
ไปตามเรื่องราว
MTE-431

ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์สาหรับมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
(Computer Vision for Multimedia)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบการได้มาของแสงและภาพสาหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพต่อเนื่อง การมองภาพ
3 มิติ การวิเคราะห์ภาพ การแบ่งย่อยขององค์ประกอบภาพ การวิเคราะห์การจาแนกประเภท การคาดคะเนการเคลื่อนไหว
วิธกี ารเรียนรูแ้ บบไม่ตอ้ งการตัวชีแ้ นะและการจาแนกกลุ่ม การประยุกต์ใช้ภาพ 3 มิติ เช่น สาหรับทางการแพทย์ ขอบเขต
ของข้อมูลและการวิเคราะห์พน้ื ทีผ่ วิ สัมผัส การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ
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MTE-432

การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
พืน้ ฐานของการประมวลผลภาพดิจทิ ลั การแปลงรูปภาพ การปรับปรุงภาพ การซ่อมแซมรูปภาพ การประมวลผล
ภาพสี การประมวลผลภาพแบบ morphological การแยกส่วนของภาพ การรูจ้ าวัตถุ
MTE-433

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
3(3-0-6)
(Special Topic in Multimedia Technology 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ปญั หาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยด้านมัลติมเี ดียตามความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนและได้รบั ความเห็นชอบ
จากประธานหลักสูตร/คณบดี
MTE-434

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
3(3-0-6)
(Special Topic in Multimedia Technology 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ปญั หาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยด้านมัลติมเี ดียตามความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนและได้รบั ความเห็นชอบ
จากประธานหลักสูตร/คณบดี
MTE-435

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Web Design and Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาขัน้ ตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยเทคนิค Tableless layout โดยการใช้ div , span และ css เพื่อ
นาไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ Responsive Web Design และศึกษาวิธกี ารเขียนโปรแกรมเว็บขัน้ ประยุกต์เพื่อ
การพัฒนาระบบตามทีต่ อ้ งการของภาคธุรกิจ
MTE-436

การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ
3(2-3-6)
(Interactive Web Programming)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเว็บเพื่อการสร้างเนื้อหาเคลื่อนไหวและโต้ตอบกับผู้ใช้ และสามารถตอบสนองบน
อุปกรณ์สอ่ื สารได้หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ
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MTE-437

การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์
3(2-3-6)
(Online Game Design and Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-415 การพัฒนาเกม
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล การเขียนเกมในระบบ
เครือข่าย คาสังอิ
่ นพุทและเอาท์พุท การรับส่งค่าพารามิเทอร์ระหว่างอุปกรณ์ และการฝึกปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนา
เกมออนไลน์
MTE-438

สือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-3-6)
(Advertising and Public Relations Media)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการออกแบบและวิธกี ารใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผน เลือกใช้ และ
ผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้งานสือ่ ประสมในอุตสาหกรรมโฆษณา และการฝึ กปฏิบตั ิ
ด้านการออกแบบสือ่ ประสมในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
MTE-439

การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Creative Conceptual Design)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ การสร้างสรรค์อารมณ์ ร่วมในชิ้นงาน ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภท
ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
นาไปพัฒนาการผลิตผลงานมัลติมเี ดียในด้านต่างๆ
MTE-440

จิตรกรรมดิจทิ ลั
3(2-3-6)
(Digital Painting)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-103 พืน้ ฐานการวาดภาพ
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการวาดภาพแบบของการนาความคิด จินตนาการ มานาเสนอเป็ นรูปภาพ ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวโดยการ
รวมเทคนิคการวาดเส้น สีนํ้า สีอะคริลกิ สีนํ้ามัน สีชอล์ค มาผสมผสานใช้กบั เครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั เป็ น
เทคนิคศิลปะในแนวดิจทิ ลั เป็ นกระบวนการในการออกแบบงานสร้างของสือ่ ต่างๆ สือ่ บันเทิง มัลติมเี ดีย

94

มคอ. 2
MTE-441

การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง
3(2-3-6)
(Edutainment Television Production)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-307 การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและขัน้ ตอนการผลิตรายการประเภทสาระบันเทิงทัง้ ในห้องสตูดโิ อและภาคสนาม ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวาง
แผนการผลิตไปจนการนาเสนอรายการ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การตัดต่อ และการสร้างสรรค์รายการ และฝึ กทักษะ
การผลิตรายการสาระบันเทิงทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบ
MTE-442

การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
3(2-3-6)
(iOS Application Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น และ
INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การพัฒ นาโปรแกรมบนระบบปฏิบ ัติก ารไอโอเอส เช่น ไอโฟน และไอแพด การสร้างส่ว นติดต่ อ กับ ผู้ใ ช้ การ
แสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การควบคุมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
MTE-443

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้ สูง
3(2-3-6)
(Advanced Mobile Devices Programming)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่ พื่อเรียกใช้ออบเจ็ก ต์ต่างๆ ในระดับลึกร่วมกับระบบฐานข้อมูล การสร้าง
แอพพลิเคชัน่ ทีท่ างานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เช่น กล้อง จีพเี อส อุปกรณ์จบั การเคลื่อนไหว การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
การติดต่อกับเซิรฟ์ เวอร์ในลักษณะเว็บเซอร์วสิ หรือคลาวด์คอมพิวติง้
MTE-444

นวัตกรรมงานมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
(Multimedia Innovation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและองค์ประกอบของงานมัลติมเี ดีย รูปแบบและการนาเอาสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเครื่องมือ
อุปกรณ์ การวางแผนการศึกษาการผลิตและการประเมินสื่อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อมัลติมเี ดียในงานออกแบบและ
สร้างสรรค์สอ่ื ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายบริบทและธรรมชาติของสือ่ และการฝึ กปฏิบตั ดิ า้ นการออกแบบสื่อมัลติมเี ดียใน
วัตถุประสงค์ทห่ี ลากหลาย
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MTE-445

การพัฒนาเกม 2 มิติ
3(2-3-6)
(2D Game Development)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น และ
MTE-104 แอนิเมชันเบือ้ งต้น
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การสร้างเกมในระบบแกนพิกดั 2 มิติ ทัง้ แบบมุมมองแบบ Side View และ Top Down (Bird eye View) การทา
Sprite วัตถุต่างๆในเกม การ input Mouse และ Keyboard เพื่อควบคุมการเล่นเกม การเคลื่อนทีข่ องตัวละคร การกาหนด
ตัวแปร การกาหนดเงื่อนไขต่างๆในระบบเกม
MTE-446

การแก้ไขและตกแต่งภาพขัน้ สูง
3(2-3-6)
(Advanced Image Editing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การแก้ไขภาพครอบคลุมกระบวนการของภาพการเปลีย่ นแปลงภาพถ่ายดิจทิ ลั ขัน้ สูง การแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ
โดยใช้เครื่องมือ เช่น พู่กนั ในการปรับเปลีย่ นภาพหรือแก้ไขภาพกับสือ่ แบบดัง้ เดิม โดยใช้โปรแกรมกราฟิ ก ซึง่ สามารถนา
ใช้ในงานภาพยนต์ โปรเตอร์ สือ่ มีเดียต่างๆ
MTE-447

การตัดต่อวีดทิ ศั น์
3(2-3-6)
(Video Editing)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-307 การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การแก้ไข และตัดต่อวิดโี อแบบดิจทิ ลั การตกแต่งเพิม่ Visual Effects เช่น ระเบิด สายฟ้า ควัน เทคนิคพิเศษ
ให้กบั งานวีดทิ ศั น์ Video Composite หรืองานซ้อนภาพวีดโี อ
MTE-448

มัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
3(2-3-6)
(Multimedia for Education)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การออกแบบมัลติมเี ดียสาหรับการศึกษา ประเภทของบทเรียนมัลติมเี ดีย ทฤษฎีการเรียนรูท้ ใ่ี ช้สาหรับออกแบบ
บทเรียนมัลติมเี ดีย รูปแบบการปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน ขัน้ ตอนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดีย การประเมินผล
บทเรียน และฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
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MTE-449

การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
(Social Network APIs Implementation)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่ างๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทาง APIs (Application Programming
Interface) การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ซง่ึ เรียกใช้งานข้อมูลและบริการต่างๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
MTE-491

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-Cooperative Education)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ตามทีส่ าขาวิชาเห็นชอบ
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

1(1-0-2)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและจริยธรรมที่จาเป็ นก่อนออกไปปฏิบตั ิงานที่สถาน
ประกอบการ
MTE-492

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

6(0-40-10)

การปฏิบตั ิงานและแก้ปญั หาให้กบั สถานประกอบการเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการอื่นใด ซึง่ เป็ นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มคี วามรูใ้ นสาขา พร้อมทัง้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้จริง มีทกั ษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความชานาญ มีจริยธรรมและ
คุณธรรมหรือลักษณะนิสยั หรือบุคลิกภาพทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ให้ทารายงานการแก้ปญั หาให้แก่สถานประกอบการส่ง
สาขาวิชาพร้อมทัง้ มีการนาเสนอผล
MTE-493

ฝึกงานด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
1(0-40-10)
(Multimedia Technology Practice)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ฝึ กงานทางด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรที่ ทางสถาบัน
เห็นชอบ ไม่ต่ากว่า 320 ชัวโมงและต้
่
องเสนอรายงานการฝึกงาน
MTE-494

โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
1(0-3-2)
(Multimedia Technology Project 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ั
โครงการหรือปญหาที
น่ ่าสนใจทางปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย กาหนดโดยสาขาวิชา ต้อง
เขียนรายงานการศึกษาและต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
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MTE-495

โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
2(0-6-3)
(Multimedia Technology Project 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : MTE- 494 โครงงานเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
โครงการหรือปญั หาทีน่ ่าสนใจทางปฏิบตั ขิ องเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย กาหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
MTE-496

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
1(1-0-10)
(Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 1)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย หรือด้านอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ที่
ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมง
่
MTE-497

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
3(3-0-10)
(Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 2)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย หรือด้านอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ที่
ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมง
่
SOC-101

จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
(General Psychology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยา ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุ ษย์ ความเจริญและ
พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สติปญั ญา จิตใจ การรับรู้ แรงจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
แต่ละช่วงวัย การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง
SOC-102

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
(Politics and Economy in Society)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการ และ แนวคิดของลัทธิการเมืองและระบบเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
และเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมหรือประเทศทีม่ รี ปู แบบการปกครองแตกต่างกัน และศึกษา
ถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจทีม่ ตี ่อสังคม
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SOC-103

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศักดิศ์ รีของกฎหมาย การใช้ การตีความ และการยกเลิก
กฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยบุคคล และนิติบุคคลโมฆะและโมฆียะกรรม
ทรัพย์ ทรัพย์สนิ หนี้ องค์การธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริษทั จากัดและบริษทั มหาชน กฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขาย ยืม ตรา
สารเปลี่ยนมือและหลักประกัน บัญชีเดิน สะพัด เช่า ทรัพ ย์ เช่าซื้อ สัญญาลิซ ซิ่ง แฟคตอริ่ง และสัญ ญาให้ใช้สทิ ธิทาง
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
เศรษฐกิจไทยในปจั จุบนั
3(3-0-6)
(Contemporary Thai Economy)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาสภาพปญั หา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปญั หาเศรษฐกิจไทยทีส่ าคัญ โดยเน้นวิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจที่
เป็ นปจั จุบนั
SOC-104

SOC-105

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาสภาพพืน้ ฐานทัวไปของสั
่
งคมและวัฒนธรรมไทยในด้านครอบครัวและประชากร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง
การปกครอง การศึกษา ศีลธรรม ศาสนา และค่านิยม การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้ สภาพปญั หาต่าง ๆ
ของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิธกี ารแก้ไข
สังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
3(3-0-6)
(Japanese Society and Culture)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประชากร เศรษฐกิจ การเมืองและปญั หาต่างๆ ของญีป่ นุ่
เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจสังคมญีป่ นุ่ ในด้านโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ศึกษาสภาพและ
กระบวนการเปลีย่ นแปลง และปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมญีป่ นุ่ ในปจั จุบนั วิเคราะห์ตวั แปรต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ และอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ และความเป็ นผูน้ าของญีป่ นุ่ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกไกล การเปรียบเทียบสังคมญีป่ นุ่ และไทยในบริบทต่างๆ และการนาผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมไทย
SOC-106
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SOC-107

ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(General Business)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปแบบการดาเนินธุรกิจและการจัดการในองค์กรธุรกิจ รวมทัง้ บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มตี ่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม
SOC-108

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
(General Economics)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึกษาหลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค พฤติกรรมการบริโภค การเลือกใช้ปจั จัยการผลิต การ
วิเคราะห์นโยบายราคา ศึกษาหลักพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับ
มหภาค การค้า การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเงินระหว่างประเทศ ปจั จัยมหภาคทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
SOC-109 บัญชีทวไป
ั่
3(3-0-6)
(General Accounting)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ข้อสมมติฐานและประโยชน์ทางบัญชี รูปแบบธุรกิจ หลักและวิธกี ารบันทึกรายการ
บัญชีในสมุดบันทึกรายการขัน้ ต้น สมุดบันทึกรายการขัน้ ปลาย การจัดทารายงานการเงิน การบัญชีเกีย่ วกับสินค้าคงเหลือ
บัญชีคมุ ยอด บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันทัวไป
่ สมุดรายวันเฉพาะ การใช้กระดาษทาการ การปรับปรุงบัญชีในวันสิน้
งวด การบัญชีเบือ้ งต้นเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่
วัฒนธรรมองค์กรญีป่ นุ่
(Japanese Corporate Culture)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
SOC-110

3(3-0-6)

รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ การลงทุนของบริษทั ญีป่ นุ่ ในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย ปรัชญาของการบริหารงานของบรรษัทข้ามชาติญป่ี นุ่ วัฒนธรรมวิสาหกิจญีป่ นุ่ วัฒนธรรมการผลิตของญีป่ นุ่
แนวคิดในเรื่องของการบริหารคุณภาพ (TQM) การจัดการเก็มบะ (Genba Kanri) 5ส ไคเซ็น (Kaizen) และคิวซี (QC) การ
ลดต้นทุนในโซ่อุปทาน ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย-ญีป่ นุ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชน
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สัมมนาวิชาการด้านสังคมญีป่ นุ่ ยุคปจั จุบนั
(Modern Japanese Society Seminar)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
SOC-112

3(3-0-6)

รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ั บนั ด้านระบบการบริหารจัดการทาง
ประมวลความรูจ้ ากเนื้อหาหลายด้านเพื่อศึกษาสังคมญีป่ นุ่ ในทศวรรษปจจุ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ประเพณี ศาสนา และการเมืองของญีป่ นุ่ เป็ นต้น โดย
ใช้การเรียนการสอนแบบการสัมมนาแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผูเ้ รียนผูส้ อน การประชุมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าเดีย่ วและ
กลุ่ม การปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการศึกษาดูงานภาคสนาม (Fieldwork) ทีญ
่ ป่ี นุ่ และผูเ้ รียนจะต้องทาการสัมมนา
ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์ญป่ี นุ่
SOC-113

จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาเนื้อหา และหลักการของจิตวิทยาสังคม ปจั จัยที่เป็ นพืน้ ฐานที่มาของพฤติกรรมมนุ ษย์ และพฤติกรรมสังคม
ศึกษาตัวแปรต่างๆ ทางสังคมทีท่ าให้เกิดพฤติกรรมทัง้ ทางบวกและลบ และสภาพทางจิตประเภทต่างๆ ของมนุ ษย์ ศึกษา
โครงสร้างทางสังคม และกระบวนการทางสังคมต่างๆ เช่น เจตคติ ค่านิยม การรับรูท้ างสังคม ความก้าวร้าว และการสื่อสาร
การโฆษณาชวนเชื่อทีก่ ่อให้เกิดเป็ นปญั หาขัดแย้ง ศึกษาแนวทางการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางสังคม และนาผลมาใช้ใน
ชีวติ ของบุคคล
SOC-114

จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วย การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุ ษย์ การพัฒนาทางสติปญั ญา
อารมณ์ สังคมของมนุษย์ตามช่วงวัยต่างๆ แนวคิดของนักจิตวิทยาในสายของจิตวิทยาพัฒนาการ ลักษณะเด่น และปญั หาของ
บุคคลในวัยต่างๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น แบบวัดและเครื่องมือทีใ่ ช้ในสาขาวิชาตลอดจนผลงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ทส่ี ามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการดารงชีวติ ทีด่ ใี นสังคม
SOC-115

กฏหมายทัวไป
่
3(3-0-6)
(Legal Studies)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึก ษาวิว ัฒ นาการของกฏหมาย ลัก ษณะของกฏหมาย ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งกฏหมายกับ ศีล ธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลาดับชัน้ และหมวดหมู่ของกฏหมาย กฏหมายสาคัญทีจ่ าเป็ นต้องรูใ้ นการดาเนินชีวติ
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสือ่ ทีห่ ลากหลาย
101

มคอ. 2

SOC-116

การเมืองการปกครองและกฏหมาย
3(3-0-6)
(Politics, Government and Law)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การเปลีย่ นแปลง ทางการเมือง องค์กรทีใ่ ช้อานาจการ
ปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองพฤติกรรม และผลทางการเมือง การบริหารงานของรัฐโดย
เน้นระบบการเมืองการปกครอง และกฏหมายทีม่ คี วามสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์ มนุษย์ทม่ี คี ุณธรรม จริยธรรม
SOC-117

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
(Economy in Globalization)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึกษาพืน้ ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐสาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกใน
ปจั จุบนั และแนวโน้มในอนาคตทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจทีม่ ี
ผลต่อการดารงชีวติ ประจาวัน
SOC-118

ความคิดสร้างสรรค์กบั นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Creativity, Innovation and Technology)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าและฝึ กปฏิบตั ิกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิ ปญั ญา
ท้องถิน่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตกรรม ธุรกิจ
ชุมชน ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและสิง่ แวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรูแ้ ละสือ่ ทีห่ ลากหลาย
SOC-119

หลักการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Principles of Modern Management)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรประเด็นต่างๆ ทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับคน ภาวะ
ผูน้ า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมทีก่ า้ วหน้าและสันติสขุ
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SOC-120

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross-Cultural Studies)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ ความแตกต่าง และการกลมกลืน
ของวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ประเด็นหัวข้อ และผลการศึกษาค้นคว้าว่าด้วยการอยู่รว่ มกันของชาติพนั ธุ์ และวัฒนธรรม
ต่างๆ ศึกษากระบวนการทางสังคม เช่น กระบวนการกลืนกลาย (Assimilation) การก่อเกิดทัศนคติ (Attitude) และอคติต
(Bias) ในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมศึกษากระบวนการและวิธใี นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อการอยู่ร่วมกันของบุคคลทีม่ ี
ความแตกต่างกันตลอดจนการนาผลของการเรียนรูม้ าใช้ในระดับบุคคล สังคม และประเทศ
SOC-121

จิตวิทยาการปรับตัว
3(3-0-6)
(Psychology of Adjustment)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญ ความหมาย ขอบเขตงานด้านสุขภาพจิตการเรียนรู้ เช่นปญั หาต่างๆ ปญั หามลพิษ ปญั หาทาง
สังคม สิง่ แวดล้อมและการดาเนินชีวติ ทีม่ ผี ลต่อการปรับตัวของบุคคลวิธกี ารใช้กลไกการป้องกันตนในการเผชิญปญั หา การ
ป้องกันความเครียดและอารมณ์ทร่ี ุนแรงเรียนรูก้ ารบูรณาการความสุขในแต่ละวัย
และการนาแรงจูงใจตลอดจนทฤษฎี
บุคลิคภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อความเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื เรียนรูว้ ธิ กี ารจาแนกอาการของโรคประเภทต่างๆ และแนวทาง
การป้องกัน แก้ไขตลอดจนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคคลทัวไปให้
่
มคี วามสุข
SOC-122

สัมมนาไทยคดีศกึ ษา
3(3-0-6)
(Thai Studies Seminar)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาประเด็นหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไทยคดีศกึ ษาเชิงสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ประวัตศิ าสตร์ การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนปญั หาทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ เพื่อ
นามาอภิปรายเป็ นกลุ่มย่อยนาเสนอต่อชัน้ เรียน เรียนรูว้ ธิ กี ารศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ
เช่น การทากรณีศกึ ษา (Case Study) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การประชุมปฏิบตั กิ าร (Workshop) เป็ น
ต้น นอกจากนี้แล้วผูเ้ รียนแต่ละคนต้องเลือกประเด็นหัวข้อเพื่อทาการศีกษาค้นคว้าทางไทยคดีศกึ ษาหนึ่งเรื่อง และมี
การศึกษาค้นคว้าและนาเสนอต่อชัน้ เรียน เพื่อเป็ นการประเมินผลการเรียนรูจ้ ากรายวิชานี้
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สัมมนาญีป่ นุ่ ศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar on Japanese Studies)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาประเด็นหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับญีป่ นุ่ ศึกษาในเชิงของสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
ั
อุตสาหกรรม ประวัตศิ าสตร์ การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนปญหาทางสั
งคมทีเ่ กิดขึน้ เพื่อ
นามาอภิปรายเป็ นกลุ่มย่อย และนาเสนอต่อชัน้ เรียน เรียนรูว้ ธิ กี ารศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ
เช่น การทากรณีศกึ ษา (Case Study) การอภิปรายกลุ่ม )Group Discussion ารประชุมปฏิบตั กิ ารก ((Workshop) เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วผูเ้ รียนแต่ละคนจะต้องเลือกประเด็นหัวข้อเพื่อทาการศึกษาค้นคว้าทางญีป่ นุ่ ศึกษาหนึ่งเรื่อง และมีการศึกษา
ค้นคว้าและนาเสนอต่อชัน้ เรียน เพื่อเป็ นการประเมินผลการเรียนจากรายวิชานี้
SOC-123

SOC-124

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษา พัฒนาการความเป็ นมาและเป้าหมายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
(ASEAN) ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกของอาเซียน ความสาคัญของอาเซียนทีม่ ตี ่อประเทศทีร่ วมกลุม่ กันเป็ นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ในเชิงเศรษฐกืจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม หลักการสาคัญ วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบตั กิ ารของอาเซียน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือของประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ เพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จตาม
เป้าหมาย การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเป็ นประชาคมอาเซียนในด้านการพัฒนา ศักยภาพของประชากร
ด้านการศึกษา ด้านการสือ่ สาร ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ศึกษาแผนโครงการตลอดจนการดาเนินงานและองค์กรต่าง
ๆ ในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับอาเซียน (ASEAN) ในการเรียนการสอนรายวิชานี้ จะมีการทดสอบความเข้าใจของผูเ้ รียน
เป็ นระยะ มีการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และมีการจัดทา Self Study ของผูเ้ รียน เพื่อนามาอภิปรายในชัน้ เรียน
ตลอดภาคเรียน
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ภาคผนวก ค.
ตารางเปรียบเทียบรายวิ ชาในหลักสูตรกับองค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย (เทียบเคียงใน มคอ.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
พืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Fundamentals)

2

ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)

องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Pervasive Themes in IT
- IT and its Related & Informing
Disciplines
- History of IT
- Application Domains
- Human Factors
- Accessibility
- HCI Aspects of Application Domains
- Emerging Technologies
- Human-Centered Evaluation
- Human-Centered Software
Development
- Developing Effective Interfaces

รายวิชาในหลักสูตร
MSC-112 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
INT-106 โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์
MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
ITE-301 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
ITE-302 ปฏิบตั กิ ารออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
MTE-303 การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
MTE-414 การออกแบบกราฟิก
คอมพิวเตอร์
INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
MTE-435 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอิน
เทอร์แอคทีฟ
MTE-437 การออกแบบและพัฒนา
เกมออนไลน์
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ขัน้ สูง
MTE-444 นวัตกรรมงานมัลติมเี ดีย
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ความมันคงและการประกั
่
นสารสนเทศ - Fundamental Aspects
(Information Assurance and
- Forensics
Security)
- Securities Mechanisms
- Information States
- Operational Issues
- Security Services
- Policy
- Threat Analysis Model
- Attacks
- Vulnerabilities
- Security Domains

4

การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)

- IM Concepts and Fundamentals
- Data Modeling
- Database Query Language
- Managing Database Environment
- Data Organization Architecture
- Special-Purpose Database

รายวิชาในหลักสูตร
MTE-201 ระบบสือ่ สารและเครือข่าย
มัลติมเี ดีย
BIS-406 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
INT-201 ระบบการสือ่ สารและ
เครือข่าย 1
INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สาร
และเครือข่าย 1
ITE-423 ระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์
ITE-305 การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
INT-301 ระบบฐานข้อมูล
INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี
(Integrative Programming
&Technologies)

6

องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Intersystem Communications
- Software Security Practices
- Data Mapping and Exchange
- Miscellaneous Issues
- Integrative Coding
- Overview of Programming Languages
- Scripting Techniques

รายวิชาในหลักสูตร
INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบือ้ งต้น
INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเบือ้ งต้น
INT-301 ระบบฐานข้อมูล
INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
ITE-301 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
ITE-302 ปฏิบตั กิ ารออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
MTE-105 พืน้ ฐานการเขียน
โปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ์
MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอิน
เทอร์แอคทีฟ
MTE-437 การออกแบบและพัฒนา
เกมออนไลน์
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ขัน้ สูง
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับ
- Random Variables and Functions
MSC-127 คณิตศาสตร์ สาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- Discrete and Continuous Probability and
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
(Mathematics and Statistics for IT) distribution
MSC-202 สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น
- Basic Logic
- Hypothesis Testing
- Discrete Probability
- Sampling and Descriptive Statistics
- Functions, Relations and Sets
- Simple Linear Regression
- Graphs and Trees
- Correlation Analysis
- Application of Mathematics to IT
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 เครือข่าย (Networking)
- Foundations of Networking
- Security
- Routing and Switching
- Network Management
- Physical Layer
- Applications Areas

8

พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)

- Fundamentals of Data Structures
- Algorithms and Problem-Solving
- Programming Constructs
- Event-Driven Programming
- Object-Oriented Programming

รายวิชาในหลักสูตร
INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
MTE-201 ระบบสือ่ สารและเครือข่าย
มัลติมเี ดีย
INT-201 ระบบการสือ่ สารและ
เครือข่าย 1
INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สาร
และเครือข่าย 1
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้
สูง
INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เบือ้ งต้น
INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเบือ้ งต้น
ITE-301 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
ITE-302 ปฏิบตั กิ ารออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
MTE-105 พืน้ ฐานการเขียน
โปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
- Operating Systems
(Platform Technologies)
- Computing Infrastructures
- Architecture and Organization

รายวิชาในหลักสูตร
INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
INT-106 โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
ITE-406 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์
ITE-419 ระบบปฏิบตั กิ าร
ITE-426 การประมวลผลคลาวด์
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้
สูง
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 การบารุงรักษาและการบริหารระบบ - Operating Systems
(Systems Administration and
- Administrative Activities
Maintenance)
- Applications
- Administrative Domains

รายวิชาในหลักสูตร
INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
INT-106 โครงสร้างของระบบ
คอมพิวเตอร์
INT-301 ระบบฐานข้อมูล
INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
ITE-301 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
ITE-302 ปฏิบตั กิ ารออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์
ITE-305 การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
MTE-201 ระบบสือ่ สารและเครือข่าย
มัลติมเี ดีย
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
INT-201 ระบบการสือ่ สารและ
เครือข่าย 1
INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สาร
และเครือข่าย 1
ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
ITE-406 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์
ITE-419 ระบบปฏิบตั กิ าร
ITE-423 ระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์
ITE-426 การประมวลผลคลาวด์
MTE-435 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
MTE-437 การออกแบบและพัฒนา
เกมออนไลน์
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้
สูง

110

มคอ. 2
ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 สถาปตั ยกรรมและการบูรณาการ
- Requirements
ระบบ (Systems Integration and - Testing and Quality Assurance
Architecture)
- Acquisition/Sourcing
- Organizational Context
- Integration and Deployment
- Architecture
- Project Management

รายวิชาในหลักสูตร
INT-105 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต
ITE-305 การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
BIS-406 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
BIS-408 การให้คาปรึกษาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส

111

มคอ. 2
ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
- Professional Communications
(Social and Professional Issues) - Legal Issues in Computing
- Teamwork Concepts and Issues
- Organizational Context
- Service Management
- Professional &Ethics Issues &
Responsibilities
- Social Context of Computing
- History of Computing
- Intellectual Property
- Privacy and Civil Liberties

รายวิชาในหลักสูตร
ITE-305 การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา
MTE-492 สหกิจศึกษา
MTE-493 ฝึกงานด้านเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย
MTE-494 โครงงานเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย 1
MTE-495 โครงงานเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย 2
BIS-406 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
BIS-408 การให้คาปรึกษาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE-423 ระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์
ITE-431 วิธกี ารวิจยั
ITE-432 กฎหมายและจริยธรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย 1
MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี
มัลติมเี ดีย 2
MTE-496 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
MTE-497 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
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ลาดับ รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรูต้ ามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ระบบเว็บและเทคโนโลยี
- Technologies
(Web Systems and Technologies) - Web Development
- Information Architecture
- Vulnerabilities
- Digital Media

รายวิชาในหลักสูตร
ITE-301 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์
ITE-302 ปฏิบตั กิ ารการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรม
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
MTE-435 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอิน
เทอร์แอคทีฟ
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ภาคผนวก ง
บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติ มีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
1) ปรับเปลีย่ นจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน ปรับลดจากเดิม 38 หน่วยกิต เป็ น 29 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาบังคับสาขา ปรับเพิม่ จากเดิม 31 หน่วยกิต เป็ น 34 หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาเลือกสาขา
- แผนสหกิจศึกษาจากเดิม จานวน 18 หน่วยกิต ปรับเพิม่ เป็ น 24 หน่วยกิต
- แผนฝึกงานและโครงงานจากเดิม จานวน 21 หน่วยกิต ปรับเพิม่ เป็ น 27 หน่วยกิต
2) ในกลุ่มวิชาพืน้ ฐาน มีการปรับเปลีย่ น ดังนี้
2.1) ยกเลิกออกจากหลักสูตรใหม่จานวน 7 วิชา
- CPE-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทมึ
3(2-3-6)
- INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
- INT-102 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
1(0-3-2)
- MSC-107 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
- MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
- MTE-101 หลักการทางมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
- MTE-102 ปฏิบตั กิ ารทางมัลติมเี ดีย
1(0-3-2)
2.2) เพิม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาพืน้ ฐานของหลักสูตรใหม่ จานวน 5 วิชา
- MSC-127 คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3(3-0-6)
- MTE-103 พืน้ ฐานการวาดภาพ
3(2-3-6)
- MTE-104 แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
3(2-3-6)
- MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
- MTE-201 ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
2.3) ปรับเปลีย่ นกลุ่มของวิชาจากกลุ่มวิชาพืน้ ฐาน เป็ นวิชาเลือกสาขา จานวน 3 วิชา
- INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
3(3-0-6)
- INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
1(0-3-2)
- INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
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2.4) ยกเลิกวิชา MSC-107 คณิตศาสตร์ 1 และ MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยปรับเนื้อหาให้อยู่
ในรายวิชา MSC-127 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ที่ออกแบบเนื้อหาให้สนับสนุ นการ
เรียนคณิตศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย และสอดคล้องกับองค์ความรูข้ องสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM
2.5) ยกเลิกวิชา CPE-201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทมึ INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น และ INT-102 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น โดยออกแบบเนื้อหาให้อยู่ใน
รายวิชา MTE-105 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมเี ดีย ทีม่ กี ารเรียนทัง้ บรรยายและปฏิบตั ิ เพื่อ
ลดความซ้าซ้อนของเนื้อหาและเน้นพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นต่อการเรียนด้านเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียโดยตรง
2.6) ยกเลิกวิชา MTE-101 หลักการทางมัลติมเี ดีย และ MTE-102 ปฏิบตั ิการทางมัลติมีเดีย โดยปรับ
เนื้อหาให้อยู่ในรายวิชา MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย เนื่องจากมีเนื้อหาทีใ่ กล้เคียงกัน
2.7) เพิ่ม รายวิช า MTE-103 พื้น ฐานการวาดภาพ MTE-104 แอนิ เ มชัน่ เบื้อ งต้ น และ MTE-201
ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย เพื่อเสริมความรูพ้ น้ื ฐานทีม่ คี วามจาเป็ นต่ อการเรียนในหลักสูตร
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3) ในกลุ่มวิชาบังคับสาขา มีการปรับเปลีย่ น ดังนี้
3.1) ยกเลิกรายวิชาบังคับออกจากหลักสูตรใหม่จานวน 2 วิชา
- MTE-301 ระบบสือ่ สารมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
- MTE-412 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
3.2) เพิม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับสาขาของหลักสูตรใหม่ จานวน 4 วิชา
- MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-3-6)
- MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-3-6)
- MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง
3(2-3-6)
- MTE-307 การผลิตงานวีดทิ ศั น์ในระบบดิจทิ ลั
3(2-3-6)
3.3) ปรับเปลีย่ นกลุ่มของวิชาจากกลุม่ วิชาบังคับสาขา เป็ นวิชาเลือกสาขา จานวน 1 วิชา
- MTE-302 การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3(3-0-6)
3.4) แก้ไขชื่อวิชา MTE-432 การประมวลผลภาพดิจติ อล ให้มถี ูกต้องเป็ น การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
3.5) ยกเลิกรายวิชา MTE-301 ระบบสื่อสารมัลติมเี ดีย โดยปรับเนื้อหาให้อยู่ในรายวิชา MTE-201
ระบบสือ่ สารและเครือข่ายมัลติมเี ดีย ในกลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
3.6) ยกเลิกรายวิชา MTE-412 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ โดยปรับเนื้อหาให้มคี วามเหมาะสม
และเน้นทางด้าน 3D โดยเฉพาะ อยู่ในรายวิชา MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และ MTE-304
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขัน้ สูง เพื่อให้เนื้อหาในการเรียนด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เพียงพอ
ต่อการผลิตผลงานทีม่ คี ุณภาพได้
3.7) เพิม่ รายวิชา MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ MTE-307 การผลิตงานวีดิ
ทัศน์ในระบบดิจทิ ลั เพื่อเสริมสร้างความรูเ้ พื่อตอบสนองการสร้างเนื้อหาดิจทิ ลั
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4) ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ได้ปรับเปลีย่ น ดังนี้
4.1) เพิม่ จานวนหน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเลือก ของแผนสหกิจศึกษา จากเดิม 18 หน่วยกิต เป็ น 24 หน่วยกิต
แผนฝึกงานและโครงงาน จากเดิม 21 หน่วยกิต เป็ น 27 หน่วยกิต
4.2) ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกออกจากหลักสูตรใหม่ จานวน 19 วิชา ดังนี้
- CPE-421 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
- CPE-423 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
- CPE-441 การสืบค้นข้อมูล
3(3-0-6)
- ITE-204 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 2
3(3-0-6)
- ITE-205 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 2
1(0-3-2)
- ITE-407 ความมันคงของระบบเครื
่
อข่าย
3(2-3-6)
- ITE-422 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
- MTE-403 การพัฒนาเกม 3 มิติ
3(2-3-6)
- MTE-416 การพัฒนาระบบบนเครือข่ายไร้สาย
3(2-3-6)
- MTE-410 การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ ขัน้ สูง
3(2-3-6)
- MTE-411 แอนิเมชัน 3 มิตแิ ละสเปเชีย่ ลเอฟเฟก
3(2-3-6)
- MTE-413 ศิลปะของสือ่
3(3-0-6)
- MTE-417 การออกแบบสือ่ ประสมเพื่อการโฆษณา
3(2-3-6)
- MTE-419 การตัดต่อภาพวิดทิ ศั น์ดจิ ติ อล
3(2-3-6)
- MTE-420 การประมวลผลวิดโิ อดิจติ อล
3(3-0-6)
- MTE-421 การค้นคืนสือ่ ผสม
3(3-0-6)
- MTE-423 การบีบอัดข้อมูล
3(3-0-6)
- MTE-425 เทคโนโลยีสอ่ื บันทึกข้อมูลและการออกแบบ
3(3-0-6)
- MTE-426 การออกแบบและการผลิตสือ่ ประสม
3(3-0-6)
4.3) ปรับเปลีย่ นกลุ่มของวิชาพืน้ ฐาน เป็ นวิชาเลือกสาขา จานวน 3 วิชา
- INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
3(3-0-6)
- INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
1(0-3-2)
- INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
4.4) ปรับเปลีย่ นกลุ่มของวิชาบังคับสาขา เป็ นวิชาเลือกสาขา จานวน 1 วิชา
- MTE-302 การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3(3-0-6)
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4.5) เพิม่ รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตรใหม่ ให้มคี วามทันสมัยมากขึน้ ตามงานวิจยั เพื่อการเรียนการ
สอนทีห่ ลักสูตรได้ทาการสารวจกับสถานประกอบการในหัวข้อ คุณสมบัตขิ องนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
มัลติมเี ดียทีส่ ถานประกอบการต้องการ จานวน 30 วิชา ดังนี้
- MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขัน้ สูง
3(2-3-6)
- MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ
3(2-3-6)
- MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
- MTE-430 การออกแบบตัวละคร 3 มิติ
3(2-3-6)
- MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขนั ้ ประยุกต์
3(2-3-6)
- MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ
3(2-3-6)
- MTE-437 การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์
3(2-3-6)
- MTE-438 สือ่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(2-3-6)
- MTE-439 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ
3(3-0-6)
- MTE-440 จิตรกรรมดิจทิ ลั
3(2-3-6)
- MTE-441 การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง 3(2-3-6)
- MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
3(2-3-6)
- MTE-443 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ นั ้ สูง 3(2-3-6)
- MTE-444 นวัตกรรมงานมัลติมเี ดีย
3(2-3-6)
- MTE-445 การพัฒนาเกม 2 มิติ
3(2-3-6)
- MTE-446 การแก้ไขและตกแต่งภาพขัน้ สูง
3(2-3-6)
- MTE-447 การตัดต่อวีดทิ ศั น์
3(2-3-6)
- MTE-448 มัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
3(2-3-6)
- MTE-449 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
- BIS-410 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทาโมเดล
3(3-0-6)
- BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
- BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
- ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
3(2-3-6)
- ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
3(2-3-6)
- ITE-411 การจัดการองค์ความรู้
3(3-0-6)
- ITE-419 ระบบปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
- ITE-423 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
- ITE-426 การประมวลผลคลาวด์
3(3-0-6)
- ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
3(2-3-6)
- ITE-431 วิธกี ารวิจยั
3(3-0-6)
- ITE-432 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
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5) ปรับปรุงเนื้อหาอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้มคี วามเหมาะสม และตามทันเทคโนโลยีในปจจุ
จานวน 18 วิชา
- INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
- INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
1(0-3-2)
- ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(3-0-6)
- ITE-302 ปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
1(0-3-2)
- ITE-305 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
- MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
- MTE-303 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั มนุษย์
3(2-3-6)
- MTE-306 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3(2-3-6)
- MTE-401 การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชันชัน้ สูง
3(2-3-6)
- MTE-402 ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับการออกแบบเกม
3(3-0-6)
- MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
- MTE-418 ความจริงเสมือน
3(3-0-6)
- MTE-422 การรูจ้ ารูปแบบ
3(3-0-6)
- MTE-424 การประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดีย
3(3-0-6)
- MTE-431 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์สาหรับมัลติมเี ดีย
3(3-0-6)
- MTE-432 การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
3(3-0-6)
- MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 1
3(3-0-6)
- MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย 2
3(3-0-6)
6) ปรับวิชาเรียนก่อน และวิชาเรียนร่วมเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรูต้ ลอดหลักสูตร จานวน 14 วิชา
- INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
- INT-104 ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
1(0-3-2)
- INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
- INT-201 ระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
3(3-0-6)
- INT-202 ปฏิบตั กิ ารระบบการสือ่ สารและเครือข่าย 1
1(0-3-2)
- INT-301 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
- INT-302 ปฏิบตั กิ ารระบบฐานข้อมูล
1(0-3-2)
- INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
- ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
3(2-3-6)
- ITE-305 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
- MTE-401 การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชันชัน้ สูง
3(2-3-6)
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-

MTE-402 ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับการออกแบบเกม
MTE-415 การพัฒนาเกม
MTE-424 การประยุกต์ใช้มลั ติมเี ดีย

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

7) ปรับลาดับในแผนการเรียนให้มเี นื้อหาวิชาให้ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเรียนรูข้ องนักศึกษาตลอด
หลักสูตรให้มากยิง่ ขึน้ (ดูแผนการศึกษา)
ทัง้ นี้ รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข ปรากฎตามตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิ มกับหลักสูตรปรับปรุงแนบท้ายนี้
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