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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

 
   ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
   วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Science Program in Data Science and Analytics 
 (International Program) 
 

2. ช่ือปริญญา 
(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก) (หลักสูตรนานาชาติ)  
(ภาษาอังกฤษ)             Bachelor of Science (Data Science and Analytics) (International Program) 
อักษรย่อปริญญา 
(ภาษาไทย)  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวเิคราะหเ์ชิงลึก) (หลักสตูรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ)             B.Sc. (Data Science and Analytics) (International Program) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 135    หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสตูร 

5.1 รูปแบบ 

            เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

                   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาท่ีใช้ 
       หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 

                  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
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5.6 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 
                      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

(1) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  

(2) เปิดสอนตั้งแต่ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

(3) คณะกรรมการนโยบายด้านวิชาการประจ าสถาบันฯ เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรใหม่ในการประชุม ครั้งที่ 55-3/2560 เมื่อ
วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560  

(4) สภาสถาบันฯ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี 80-4/2560  
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและ
มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิทยาการขอ้มูล (Data Scientist) 

8.2 นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 

8.3 สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect) 

8.4 นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) 

8.5 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 

8.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Specialist) 

8.7 นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst) 

8.8 นักพัฒนาด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 

8.9 นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer) 

8.10 ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant) 

8.11 ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator) 

8.12 ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) 

8.13 ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Specialist) 

8.14 นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer) 

8.15 ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ./

ค.ศ. 
1 xxxxxxxxxxxxx ไม่ม ี ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต Ph.D. Computer Science Illinois Institute of 

Technology, USA. 
2005 

M.S. Computer Science Illinois Institute of 
Technology, USA. 

1993 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2532 

 
2 

 
xxxxxxxxxxxxx 

 
ไม่ม ี

 
บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน ์

ปร.ด คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2557 

วท.ม คณิตศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2548 

วท.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 
3 xxxxxxxxxxxxx ไม่ม ี พฤฒิไกร มหัทธนังกูร Ed.M. Distance Education University of Illinois Urbana-

Champaign, U.S.A 
2014 

Ph.D. Management Information 
Systems 

Claremont Graduate 
University, U.S.A 

2002 

M.S. Computer Science Fairleigh Dickinson University, 
U.S.A. 

1996 

M.S. Management Information 
Systems 

Fairleigh Dickinson University, 
U.S.A 

1995 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2536 
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ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ./

ค.ศ. 
4 xxxxxxxxxxxxx ไม่ม ี Mr.Ferdin Joe John Joseph Ph.D. Computer Science and 

Information Systems 
National Institute of 
Development Administration 

2015 

M.Eng. Computer Science and 
Engineering 

Anna University of 
Technology, India 

2011 

B.Eng. Computer Science and 
Engineering 

Anna University, India 2009 

5 
 

xxxxxxxxxxxxx 
 

ไม่ม ี
 

สลลิา ชีวกิดาการ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2544 
วท.บ. คณิตศาสตร ์ ม.มหิดล 2541 

 
หมายเหตุ  แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน และแนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ภาคผนวก ง.)
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ที่ตั้ง 1771/1 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

            ปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี จึงท าให้เกิดการ
พัฒนากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนีไ้ป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ท าให้รัฐบาลไทยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ 
เป้าหมายที่ได้จากโมเดลคือ เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ เน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รัฐบาลต้องการให้ระบบ
การศึกษาปรับตัวโดยสถาบันอุดมศึกษายกระดับคุณภาพบัณฑิตมากกว่าเพิ่มปริมาณ ฝึกฝนทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการใน
อนาคต ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานได้
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ดังนั้นการศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกนั้น มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 เพราะเป็นการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่
เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งต่อไป  

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์หรือแปลข้อมูลธุรกิจ
อุตสาหกรรม สามารถเขียนโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ สามารถมองเห็นปัญหาต่างๆที่มี
อยู่จริงทั้งในและนอกองค์กร สามารถสร้างกรอบความคิดแบบเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถออกแบบการทดลองต่างๆ ในเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อหาอัลกอริทึมหรือวิธีการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆได้สูงสุด รวมทั้งแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย
ข้อมูลที่มี  สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารจากความรู้ของข้อมูลให้ฟังเข้าใจง่ายๆ 
โดยอาจใช้การแสดงผลด้วยภาพ(Visualization) เข้ามาช่วยและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านนี้ท่ีมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” และเพือ่ให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนา

วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

3) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อีมาร์เก็ต
เพลส อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก และรองรับการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจที่มีการน า
ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก เข้ามาประยุกต์ใช้ มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
มีความเข้าใจในน า วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สามารถพัฒนา วิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือท่ีสร้างความสามารถในกิจการธุรกิจและเกิด
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและธุรกิจที่ก าลังเติบโต และค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้
สถาบันอยู่ในระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลศิ
ในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของสถาบันที่มีไว้ดังนี้ผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากร 

- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
- บริการวิชาการแก่สังคม 
- พัฒนาองค์การธรรมาภิบาล 
- เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม 

 



มคอ.2 

 -7- 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/
ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดิสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
วิชาในกลุ่มวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยท างาน

ประสานกับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการ
ของสถาบัน 

 
หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสตูร 
หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์หรือแปลข้อมูล

ธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถเขียนโปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ สามารถมองเห็นปัญหา
ต่างๆที่มีอยู่จริงทั้งในและนอกองค์กร สามารถสร้างกรอบความคิดแบบเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถออกแบบการทดลองต่างๆ ใน
เชงิวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัลกอริทึมหรือวิธีการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆได้สูงสุด รวมทั้งแก้ปัญหาเหล่านั้น
ด้วยข้อมูลที่มี  สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารจากความรู้ของข้อมูลให้ฟังเข้าใจได้
ง่าย โดยอาจใช้การแสดงผลด้วยภาพ(Visualization) เข้ามาช่วยและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านนี้ท่ีมีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

1.2 ความส าคญัของหลักสตูร 
ด้วยสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กระแสโลกาภิวัตน์ ฯลฯ ท าให้มีความ

จ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
บริบทและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดวิชาชีพ สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ กระแสโลกาภิวัตน์ กระแสการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรม ฯลฯ การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก มุ่งมั่นสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการเรียนการสอนในองค์ความรู้ที่สอดรับกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมปัจจุบัน น าไปสู่การ
ปรับประยุกต์สร้างสรรค์บูรณาการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในอนาคต ให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในอนาคต 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์หรือแปลข้อมูลส าหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 
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1.3.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และสร้างกรอบความคิดแบบเชิงวิทยาศาสตร์ 
และสามารถออกแบบการทดลองต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัลกอริทึมหรือวิธีการที่จะสร้าง
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆได้สูงสุด 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด 
- พัฒนาหลักสตูรโดยมีพื้นฐานจาก หลักสตูรในระดับ

สากล 
- ติดตามประเมินหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชีย่วชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตร 

- รายละเอียดของหลักสตูร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานการประชุมกรรมการ

หลักสตูร 
- เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้ประเมนิ 

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม 

- วิจัยและประเมินผลสหกิจศึกษา 
- ศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนหลักสตูร วิเคราะห/์สังเคราะห์

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ ครอบคลุมการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะบณัฑติทั้ง 5 ด้าน 

- รายงานผลการวิจยั/บทความวิจัย 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้เรียน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน รายภาค 
- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่มีต่อ

หลักสตูร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน รายภาค 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนวิจัย และบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะหเ์ชิงลึก ไปปฏิบัติงาน
จริง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการเรยีนการสอน
ให้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ  

- ส่งเสริมการวิจยัเป็นทีม เพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์วิจัยจากนักวิจัยรุ่นเก่าไปสู่การบ่ม
เพาะนักวิจัยรุ่นใหม่  

- สนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์บริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

- จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิสูงขึ้น 
- จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ทั้งที่จัด
ภายในและภายนอก 

- จ านวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์  

- จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
1.1.1. จัดระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต เป็นสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.2. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

1.1.3. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

1.1.4. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

1.1.5. การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลา
ศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

รายละเอียดอื่น ๆ  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
สถาบันฯ มีการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต เป็นสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษา 

ภาคปกติ ดังนี ้
1.2.1 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร  
1.2.2 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
1.2.3 รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

1.3.1 หลักสูตรปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลา และหากเป็นการเทียบโอนหน่วยกิตจะส าเร็จได้ไม่ก่อน 4  ภาคการศึกษาปกติ  

1.3.2 รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการ  
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00- 17:00 น. และหาก
จ าเป็นจะมีการสอนในวันเสาร์ - วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น.   
ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่เดือน  สิงหาคม  -  ธันวาคม 
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแต่เดือน   มกราคม –   พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน   พฤษภาคม  - กรกฎาคม   
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
สถาบันฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ดังนี ้
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการ
เทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล 

2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือเกณฑ์ของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น การคัดเลือกแบ่งเป็น 

- คัดเลือกโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- คัดเลือกโดยสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยวิธีการสอบ

ข้อเขียน และหรือการสอบสัมภาษณ์ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษาแรกเข้าบางคนมีพื้นฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ด้วยการจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก่อนเริ่มภาค
การศึกษาแรก 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2  30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3   30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4    30 30 
รวม 30 60 90 120 150 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     30 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
         รายได้ 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าหน่วยกิต+ 
ค่าธรรมเนียม 

150,000/คน 150,000/คน 150,000/คน 150,000/คน 150,000/คน 

รวมรายได ้ 7,500,000 15,000,000 22,500,000 30,000,000 30,000,000 
         รายจ่าย 
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ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,946,000 4,555,000 6,294,000 7,791,600 8,463,000 
กิจกรรมนักศึกษา 105,000 209,000 317,400 434,400 452,500 

ค่าด าเนินการอื่นๆ 870,000 1,625,000 2,350,000 3,075,000 3,075,000 
         รวม(ก) 3,921,000 6,389,000 8,961,400 11,301,000 11,990,500 

ข. งบลงทุน      
ค่าบริหาร 2,800,000 4,665,000 5,796,000 7,707,000 7,801,500 

ครุภัณฑ์ 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 
รวม (ข) 3,600,000 5,505,000 6,678,000 8,633,100 8,773,905 

รวม (ก)+(ข) 7,521,000 11,894,000 1,5639,400 19,934,100 20,764,405 
จ านวนนักศึกษา            30      60        90      120         120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว นศ.       150,420      118,940 104,263      99,670       103,822 

2.7 ระบบการศึกษา 

☒ แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่น ๆ (ระบุ) …………………… 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 

☒ มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การเทียบรายวิชาและโอนหน่วย
กิตเพื่อเข้าศึกษาต่อ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

☒ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต 

☒ แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8   ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  7 ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ................. ปีการศึกษา 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

☒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา     24 หน่วยกิต 

☒ หมวดวิชาเฉพาะ     93 หน่วยกิต 

☒ วิชาแกน                                  36 หน่วยกิต 

☒ วิชาเอก                              35 หน่วยกติ 
 วิชาโท        หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติ 
- เลือกเรยีนสหกจิศึกษา 7 หน่วยกิต 
- เลือกท าโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต  

  กลุ่มวชิาเลือกสาขา 
- เลือกเรยีนสหกจิศึกษา เลือกเรียน    15 หน่วยกิต 
- เลือกท าโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 18 หน่วยกิต 

☒ หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 36     หน่วยกิต  

1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน       3   หน่วยกิต 
          โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
 HUE-101 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก 

Japanese and East Asian Civilization 
3(3-0-6) 

HUE-102 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

HUE-103 
 

จริยศาสตร์ธรุกิจ 
Professional Ethics 

3(3-0-6) 

HUE-104 
 

ศิลปกรรมปริทรรศน ์
Introduction to Classical Artwork 

3(3-0-6) 
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HUE-105 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย-ญี่ปุ่น 
Thai-Japanese Local Wisdom 

3(3-0-6) 

HUE-106 
 

อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน   3     หน่วยกิต 
        โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
SOE-101 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

SOE-102 วัฒนธรรมองค์กรญีปุ่่น 
Japanese Corporate Culture 

3(3-0-6) 

SOE-103 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 
Cross-Cultural Studies 

3(3-0-6) 

SOE-104 การเมืองและการปกครองไทย 
Politics and Government of Thailand 

3(3-0-6) 

SOE-105 การสร้างและพัฒนาธุรกจิใหม่สูค่วามส าเร็จ 
Elements of Success Startup  

3(3-0-6) 

SOE-106 หลักการลงทุน 
Introduction to Prudent Investment 
 
 

3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จ านวน     6   หน่วยกิต 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Science and Technology 
3(3-0-6) 

MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  24  หน่วยกิต 
JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 

Communicative Japanese 1 
3(3-0-6) 

JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 
Communicative Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 
Communicative Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 
Communicative Japanese 4 

3(3-0-6) 

ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Listening and Speaking for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์
Critical Reading 

3(3-0-6) 
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ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 
Professional Project Based Presentation 

3(3-0-6) 

ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(3-0-6) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 93       หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                36       หน่วยกิต 

DSA-101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ    

Business Mathematics 
3(3-0-6) 

DSA-102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง    
Discrete  Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 
Introduction to Business Data Analytics 

3(3-0-6) 

DSA-107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล  
Data Wrangling   

3(3-0-6) 

DSA-202 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 
Business  Strategic and  Performance  Management 

3(3-0-6) 

DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 

DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-307 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 1 

3(3-0-6) 

DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System Laboratory 1 

1(0-3-2) 

DSA-309 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(3-0-6) 
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2.2) กลุ่มวิชาบังคับสาขา     35 หน่วยกิต 
DSA-203 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

Business Decision Models 
3(3-0-6) 

DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส ์
Data Analytic for E-Commerce 

3(3-0-6) 

DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 
A Practical Approach to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู 
Programming for Data Analysis   

3(3-0-6) 

DSA-207 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming for Data Analysis Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Data Mining 

3(3-0-6) 

DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์     
Content Marketing on Social Media  

3(3-0-6) 

DSA-303 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Introduction to Quantitative Methods   

3(3-0-6) 

DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 
Big Data Analytics   

3(3-0-6) 

DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 
Database Systems 

3(3-0-6) 

DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 
 Database Systems Laboratory  

DSA-401 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Systems Development 

3(3-0-6) 

DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 
Data Analysis and Modelling 

3(3-0-6) 

 
 

 2.3) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก   
  2.3.1) ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกจิศึกษา  7   หน่วยกิต 

DSA-491 เตรียมสหกจิศึกษา  
Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

DSA-492 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 
 
 
 

6(0-40-10) 
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                2.3.2) ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าโครงงานและฝึกงาน   4  หน่วยกิต 
DSA-493 ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  

Practice on Data Science and Analytics 
1(0-40-10) 

DSA-494 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก  1 
Data Science and Analytics Project 1 

1(0-3-2) 

DSA-495 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก  2 
Data Science and Analytics Project 2 

2(0-6-3) 

 
2.4) กลุ่มวิชาเลือกสาขา     
  ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนสหกิจศึกษา              เลือกเรียน  15  หน่วยกิต 

   ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกท าโครงงานและฝึกงาน    เลือกเรยีน 18  หน่วยกิต 
                   โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
 
 2.4.1) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
DSA-416 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก 1 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Data Science and Analytics 1)  
DSA-417 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก 2 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Data Science and Analytics 2)  
DSA-420 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 
(Customer Relationship Management) 

 DSA-421 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร 3(3-0-6) 

 
(Enterprise Resources Planning) 

 DSA-422 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 
(Supply Chain Management) 

 DSA-423 การวางแผนทรัพยากรทางการผลติ 3(3-0-6) 

 
(Manufacturing Resources Planning) 

 DSA-424 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 
(Business Process Management) 

 DSA-425 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Audit and Controls) 

 DSA-426 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Innovation and New Technology) 

 DSA-427 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Consultancy) 

 DSA-428 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 
(Business Application Programming) 

 DSA-429 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                                                                              3(3-0-6) 
 (Business Continuity Management)  
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DSA-430 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                                                                              3(3-0-6) 
 (Business Intelligence)  
DSA-431 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                             3(3-0-6) 
 (Information Technology Entrepreneur)  
DSA-432 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(3-0-6) 
 (Web Services Technology)  
DSA-433 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Management Information Systems)  
DSA-434 การจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอรส์ าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Computer Simulation in Business)  
DSA-435 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Geographic Information Systems)  
DSA-436 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย 3(3-0-6) 
 (Network System Security)    
DSA-437 การจัดการองค์ความรู ้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management)  
DSA-438 การค้นคืนสารสนเทศ                                                                            3(3-0-6) 
 (Information Retrieval)  
DSA-439 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Security System)  
DSA-440 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Security Management)  
DSA-441 การประมวลผลคลาวด ์ 3(3-0-6) 
 (Cloud Computing)  
DSA-442 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์ 3(3-0-6) 
 (Event-Driven Programming)  
DSA-443 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
DSA-444  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
 (Mobile Device Application Development)  
DSA-445 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 (Applied Web Design and Development)  
DSA-446 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
 (Social Network APIs Implementation)  
DSA-447 การเรยีนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
 (Machine Learning)  
DSA-448 การแสดงข้อมลูด้วยภาพ 3(3-0-6) 
 (Data Visualization)  
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                                         2.4.2) กลุ่มวิชาเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

DSA-496 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านโมเดลและการวเิคราะห์ข้อมลู 1 
Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 1 

1(1-0-10) 

DSA-497 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านโมเดลและการวเิคราะห์ข้อมลู 2 
Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 2 

3(3-0-10) 

    
 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษา

ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นับหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้ 
 

                                         2.4.3) กลุ่มวิชาเลือกภาษา 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จ านวนไม่เกิน 3 หน่วยกิต จากรายวชิาดังต่อไปนี ้

THE-101  ภาษาไทยสื่อสารส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 1 3(3-0-6) 
 Communicative Thai for Non-Native 1  

JPE-301 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5 
Communicative Japanese 5 

3(3-0-6) 

ENE-403 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
Selected Topics in the English Language 

3(3-0-6) 

   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 -19- 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
DSA -101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA -103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
DSA -104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1(0-3-2) 
DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด ์ 3(3-0-6) 
DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 1(0-3-2) 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
DSA -107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
 

ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 3(3-0-6) 
JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 3(3-0-6) 
DSA -102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA 410 การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 3(3-0-6) 
DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
DSA-306 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 

  รวม 19(18-3-38) 
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ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 3(3-0-6) 
DSA-401 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-203 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-307 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 3(3-0-6) 
DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 1(0-3-2) 
DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล  3(3-0-6) 
DSA-202 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-303 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 
xxx-xxx มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6) 

 

 รวม 18(18-0-36) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 3(3-0-6) 
DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู  3(3-0-6) 
DSA-207 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1(0-3-2) 
DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 
DSA-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) 

  รวม 20(19-3-40) 

 
 
 
 



มคอ.2 

 -21- 

ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-492 สหกิจศึกษา 
  

6(0-40-10) 

 

  รวม 6(0-40-10) 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (4) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (5) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

  รวม 15(15-0-30) 

 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเลือกโครงงานและการฝึกงาน 

ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
DSA -101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA -103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
DSA -104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1(0-3-2) 
DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
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ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6) 
JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด ์ 3(3-0-6) 
DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 1(0-3-2) 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
DSA -107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 3(3-0-6) 
JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 3(3-0-6) 
DSA -102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA 410 การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 3(3-0-6) 
DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
DSA-306 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 3(3-0-6) 
DSA-401 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-203 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-307 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย  3(3-0-6) 
DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 1(0-3-2) 
DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 
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ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล  3(3-0-6) 
DSA-202 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 3(3-0-6) 
DSA-303 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 
xxx-xxx มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6) 

      

  รวม 18(18-0-36) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 3(3-0-6) 
DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู  3(3-0-6) 
DSA-207 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 1(0-3-2) 
DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 

   

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-493 ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 1(0-40-10) 

  รวม 1(0-40-10) 
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 ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-494 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก 1 1(0-3-2) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (4) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (5) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (6) 3(3-0-6) 

      

  รวม 10(9-3-20) 

 
 ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-495 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก 2 2(0-6-3) 
xxx-xxx มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ (2) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2)  3(3-0-6) 

    

  รวม 11(9-6-21) 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 -25- 

3.2  ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประช าชน ต าแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดเดียวกัน) 
ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 

1.ดร.ภาสกร อภริักษ์วรพินิต 
(อาจารย)์ 

 

- Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of 
Technology, USA, 2005 
- M.S. (Computer Science) Illinois Institute of 
Technology, USA, 1993 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2532 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2. ดร. บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน ์
(อาจารย์) 
 

- ปร.ด (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2557 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548 
- วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3.ดร.พฤฒิไกร มหัทธนังกูร 
(อาจารย์) 
 

- Ed.M. (Distance Education) University of Illinois 
Urbana-Champaign, U.S.A., 2014 
- Ph.D. (Management Information Systems) 
Claremont Graduate University, U.S.A., 2002 
- M.S. (Computer Science) Fairleigh Dickinson 
University, U.S.A., 1996 
- M.S. (Management Information Systems) Fairleigh 
Dickinson University, U.S.A., 1995 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี 2536 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4. Mr.Ferdin Joe John Joseph 
(Lecturer) 
 
 
 

- Ph.D. (Computer Science and Information 
Systems) National Institute of Development 
Administration, 2015 
- M.Eng. (Computer Science and Engineering) Anna 
University of Technology, India, 2011 
- B.Eng. (Computer Science and Engineering) Anna 
University, India, 2009 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5. อาจารย์สลิลา ชีวกิดาการ 
(อาจารย์) 
 
 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัย  
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี2544 
- วท.บ. วิทยาศาสตร์(คณติศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยมหดิล 2541 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
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3.2.3 อาจารย์ประจ าร่วมสอน 
ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล - Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) 
The University of Tokyo, Japan, 2006 

- M.Eng. (Electronic Engineering) The 
University of Tokyo, Japan, 2003 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2. ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง - ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559 

- บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2547 

- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบเชิงเลข) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2529 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2526 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ผศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล - ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2557 

- วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2550 

- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง), มหาวิทยาลยั
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4. ผศ.ดร. ประจักษ ์เฉิดโฉม - ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวัตกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

- M.S .(Technology Management University of 
New South Wales, Australia, 2002 

- M.S. (Computer Information System),  
Assumption University, 1994 

- ศ.บ. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2532 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5. ผศ. เกษม ทิพย์ธาราจันทร ์ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2539 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร,ี 2527 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6. ผศ. ตรีรัตน เมตต์การณุ์จิต - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2540 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 
7. ดร. ธงชัย แก้วกิริยา - ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559 
- D.Eng (Electrical Engineering and Information 

Science), Osaka Prefecture University, Japan, 
2014 

- วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2548 

- วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน, 2549 

- คอ.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8. ดร. ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต - Ph.D. Computer Science, Illinois Institute of 
Technology, USA, 2005. 

- M.S. Computer Science, Illinois Institute of 
Technology, USA, 1993 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2532. 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9. ดร.สรมย์พร เจรญิพิทย ์ - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura 
Institute of Technology, Japan, 2014 

- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550 

- วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10. ดร.ประมุข บุญเสี่ยง - ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร)์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2556 

- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร)์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11. อาจารย์อดิศักด์  เสือสมิง - วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

12. อาจารย์ภสัมะ เจรญิพงษ์ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2547 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยับูรพา, 2541 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 
13. อาจารย์นิตริัตน์ ตณัฑเวช - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 

2550 
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2545 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

14. อาจารย์อมรพันธ ์ชมกลิ่น - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2557 

- คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฎเพชรบุร,ี 
2538 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

15. อาจารย์อภิชญา นิ้มคุ้มภยั - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2551 

- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวทิยาลัยกรุงเทพ, 
2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

16. อาจารยล์ลิตา ณ หนองคาย - วม .บ.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2559 

- วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2554 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

17. อาจารย์ภูวดล ศริิกองธรรม  - วท.ม (วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย,์ 
2555 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

18. อาจารย์ฐนสิน ญาตสิูงเนิน - วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2555 

- สส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุร
นาร,ี 2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

19. ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน ์
 

- Ph.D. (Electrical Engineering and Computer 
Science) National ChiaoTung University 
(NCTU), Taiwan, 2016 

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2546 

- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

20. อาจารย์ชาญ จารุวงศ์รังส ี
 

- ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2552 
- ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

21. อาจารยโ์อฬาร รื่นชื่น 
 

- ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2553 

- ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 
22. อาจารยณ์ิชกานต์ ไชยจักร ์  
 
 

- ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2558 

- ศป.บ. (ดิจิทัลอารต์ส์) มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

23. อาจารยเ์ธียรทศ ประพฤติชอบ  
 

- ศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 

- สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ) 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์, 2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

24. ดร. สะพรั่งสิทธ์ิ มฤทุสาธร - Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering) 
Tokyo Institute of Technology, Japan, 1994 
-M.Eng.(Electrical and Electronics Engineering) 
Tokyo Institute of Technology, Japan, 1991 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 
2531 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

25. อาจารยณปภัช วิชัยดิษฐ์ - วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร  
ลาดกระบัง, 2556 

- บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์, 2550 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

☒ มี โดยนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา ดังนี ้
DSA-492  สหกิจศึกษา      6(0-40-10) 
DSA-493  ฝึกงานทางด้านวิทยาการข้อมลูและการวเิคราะห์เชิงลึก  1(0-40-10) 

 ไม่ม ี
จากความต้องการของสถานประกอบการ ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 

ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชา
เลือกการฝึกงานแทนสหกิจศึกษาได้ 
 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้

ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นเครื่องมือได้อย่าง

เหมาะสม 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
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4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 

5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2. ช่วงเวลา 

การสหกิจศึกษา    ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีท่ี 4 
การฝึกงาน          ภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีท่ี 3 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

☒ มี โดยนักศึกษาแผนฝึกงานและโครงงาน ต้องเรยีนรายวิชา ดังนี ้
DSA-494  โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก  1  1(0-3-2) 
DSA-495  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  2  2(0-6-3) 

 ไม่ม ี
 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  
 (1) โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 1 เป็นโครงการศึกษาปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้าน 
             ต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  ก าหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้อง 
             น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน  

 
 (2) โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 2 เป็นโครงงานที่เรียนภาคปฎิบัติต่อเนื่องจาก โครงงาน   
             วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  1 
 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

จากการท าโครงงานได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถใช้การสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ การสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม 
(4) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(5) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีได้ 

5.3. ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที ่1-2 ของช้ันปีท่ี 4 

5.4. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5. การเตรียมการ 
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มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

5.6. กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอแผนการสื่อสารและนวัตกรรมการสื่อสาร โดย
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักแผนการสื่อสาร โดยการจัดสอบการน าเสนอที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 

 
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
โดยทั่ว ๆ ไปทีส่ถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสิทธ์ิ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น 
การประกอบวิชาชีพท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 

(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับสูง 

การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการด าเนินงาน 

(3) มี ค วาม รู้ ทั น ส มั ย  ใฝ่ รู้ เท ค โน โลยี ให ม่  แ ล ะมี
ความสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
น าเสนอผลงานที่ ได้ศึกษา การท ากิจกรรมที่ แสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์  เช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์  ช้ินงาน 
โครงงานแนวใหม่ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาไดอ้ย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร  
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม การปฏิบัติการ การท าโครงงานในวิชาเรียน 
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ท างานเป็นหมู่คณะ 

(6) มีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าเสนอข้อมูลและรายงานได้ดี 

การน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน 
หรือโครงงานแนวใหม่ 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุ่น ในการสื่อสารได้ดี 

การท ากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การรับส่ง
ข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาอังกฤษ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการ
ทางธุรกิจ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ 

มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ ท าความเข้าใจ
กระบวนการธุรกิจ หรือน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน 
โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

☒ มีมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒุิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ……………………………………… 

 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
         1.คุณธรรม  จริยธรรม 

   ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
           (2) มีความซื่อสตัยส์ุจรติ  
           (3) มีการรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
          (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในคณะ เพื่อปลูกจิตส านึกข้ันพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากรคณะ ในการรักษาระเบียบวินัยของสถาบัน การมสี่วนร่วมในการพัฒนาคณะและสถาบัน 
ชุมชน การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในหน้าท่ี และความซื่อสัตยส์ุจรติ 

          (2) อาจารย์ผูส้อนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/ กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ และการท าประโยชน์ให้กับชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ 
การยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ประจักษ์ นักศึกษาท่ีท าประโยชน์ให้กับ
สังคม 

   (3) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า  ผูต้าม  รวมถึงการเคารพสิทธิและการรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น
ในการท างานเป็นทีม 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    )1 ( การประเมินผลโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 

นักศึกษาประเมินผลตนเอง ผู้ให้การฝึกหดังาน หรือสหกจิศึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 
ความเหมาะสมแบบประเมินต้องครอบคลุมคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด                      

    )2 ( สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น การเข้าเรยีนตรงเวลา จ านวนทุจริตในการ 
                                 สอบลดน้อยลงความพร้อมเพรยีงในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผดิชอบ 
                                 ในหน้าที่ เป็นต้น 
    )3 ( การสอบวัดผล 
                2.ความรู้ 
    ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

            (1) สามารถอธิบายเนื้อหาวิชาที่เรียนได ้
            (2) สามารถบรูณาการความรู้ต่างๆทีเ่รียนได้อย่างเหมาะสม 
            (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่เรียนได้   
            (4) สามารถน าความรูต้า่งๆที่เรียนไปประยุกต์กับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

   มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎกีารบริหาร และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการจดัท าน าเสนองาน   
                                แก้ไขปัญหาทางการบรหิาร 
    (2)การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย 
                                เฉพาะเรื่อง 
               กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) การทดสอบย่อย 
    (2) การสอบกลางภาค 
    (3) การสอบกลางภาค 
               3.ทักษะทางปัญญา 

         ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                   (1) สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

             (2) สามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
             (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ตา่งๆเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานได้ 

   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนแบบการสมัมนา อภปิรายกลุม่ 
(2) การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน หรือในสถานประกอบการ 
(3) การท าโครงการเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขัน 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยใช้กรณีศึกษาหรือโจทย์ปัญหา 
    (2)การรายงานผลการศึกษาค้นควา้ โครงงาน งานวิจัย โดยการน าเสนอในช้ันเรียนและเอกสารรายงาน 
    (3) การประเมินจากผูร้ับบริการหรือผู้ให้การฝึกหัดงาน ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

       4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                   (1) มีจิตส านึกต่อภาระหน้าท่ีที่ไดร้ับมอบหมายโดยค านึงถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย 
              (2) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
              (3) มีภาวะผู้น า 

      กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานท่ีต้องประสานกับนักศึกษา  
                               บุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                           (1) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าช้ันเรียน  
   (2) คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
   (3) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน 
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            5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพและ 
             เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
              (2) สามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
              เพื่อแก้ปัญหาและน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 
              (3) สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

            กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ 
                 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์

     (2) ให้นักศึกษากับอาจารย์ท าโครงงานหรือการวิจัยร่วมกัน 
     (3) จัดหาช่องทางให้มีการน าเสนอผลงาน  
   
    กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
                 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  ใช้แบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการน าเสนอ 
                                     ความถูกต้องครบถ้วน การใช้ภาษาเขยีน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
   (2) การสอบภาคปฏิบตั ิ
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2.1 แผนที่แสดงการกระจายในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มของวชิามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

   1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
HUE-101  อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก  ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

HUE-102  การพัฒนาบุคลิกภาพ ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

HUE-103 จริยศาสตร์ธุรกิจ ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

HUE-104  ศิลปกรรมปริทรรศน์ ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

HUE-105  ภูมิปญัญาท้องถิ่นไทย-ญี่ปุ่น ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

HUE-106  อารยธรรมโลก  ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOE-101  จิตวิทยาทัว่ไป ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOC-102  วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOC-103  การศึกษาข้ามนวัตกรรม ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOE-104  การเมือง และการปกครองไทย ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOE-105  การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่สู่ความส าเร็จ ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

SOE-106 หลักการลงทุน ● ● O ● O O O ● ● O ● O O O  O 

JPE-101 ภาษาญีปุ่่นสื่อสาร 1 ● ● O ● O ● O O ● ● ● ● O O  ● 
JPE-102 ภาษาญีปุ่่นสื่อสาร 2 ● ● O ● O ● O O ● ● ● ● O O  ● 
JPE-201 ภาษาญีปุ่่นสื่อสาร 3 ● ● O ● O ● O O ● ● ● ● O O  ● 
JPE-202 ภาษาญีปุ่่นสื่อสาร 4 ● ● O ● O ● O O ● ● ● ● O O  ● 
ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ  ● ● O ● ● ● O O ● ● ● ● O O O ● 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

   1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ ● ● O ● ● ● O O ● ● ● ● O O O ● 
ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชพี ● ● O ● ● ● O O ● ● ● ● O O O ● 
ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ  ● ● O ● ● ● O O ● ● ● ● O O O ● 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ● O ●  ● O O ●  ● ● O ●  ● 
MSE-202 สถิติและความนา่จะเป็น  ● O ●  ● O O ●  ● ● O ●  ● 
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2.2 แสดงผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
2.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรก
การสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อดังนี ้

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้

ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้
รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

2.3.2 ความรู้ 
2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ในส่วนงานท่ีได้รับมอบหมายให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งการน าไป

ประยุกต์ใช้งาน 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาที่ศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
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(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ันเรียน ตลอด

ระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติ การค้นคว้า การท าโครงงาน
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
นอกจากนี้มีการจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาใน
ขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิด
ด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
(4) ท าโครงงานเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขัน 

2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้

นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรยีนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบท่ีเป็น
การเลือกค าตอบท่ีถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 
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(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(2) ประเมินจากผลงานการท าโครงงานเข้าประกวด 
2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก

สถาบันอื่น ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ 
เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา 
หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติงานท่ีต้องท างานเป็นกลุ่ม ประเมิน

จากการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 

2.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์   
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม   
การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในช้ันเรียนอาจมีการวิจารณ์
ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.3.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 
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2.2 แผนที่แสดงการกระจายในหมวดวชิาเฉพาะ (Curriculum mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ   
                                

DSA-102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง    
                             

DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
                              

DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

                              

DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล                              

DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 

                             

DSA-107 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล แ ล ะ
อัลกอริทึม 

                             

DSA-201 การคัดกรองและแปลง
ข้อมูล 

                             

DSA-202 การบริหารเชิงกลยุทธ์และ
สมรรถนะของธุรกิจ 

                             

DSA-203 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมูลธรุกรรม
อิเลคทรอนิกส ์

                             

DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการดา้น
วิทยาการข้อมูล 

                             

DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 

                             

DSA-207 ปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล 

                             

DSA-208 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต ์

                             

DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ์

                             

DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
                             

DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบน
สังคมออนไลน ์

                             

DSA-303 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 

                             

DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-305 ระบบฐานข้อมลู                              

DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานขอ้มูล                              

DSA-307 ระบบการสื่อสารและ
เครือข่าย 1 

                             

DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร
และเครือข่าย 1 

                             

DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

                             

DSA-401 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 

                             

DSA-496 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรด้าน
โมเดลและการวเิคราะห์ข้อมูล 1 

                             

DSA-497 กิจกรรมเสรมิหลักสูตรด้าน
โมเดลและการวเิคราะห์ข้อมูล 2 

                             

DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ท าโมเดล 

                             

DSA-491 เตรียมสหกิจศึกษา                              
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-492 สหกิจศึกษา                              

DSA-493 ฝึกงานด้านวิทยาการขอ้มูล
และการวเิคราะห์เชิงลึก  

                             

DSA-494 โครงงานวิทยาการข้อมลู
และการวเิคราะห์เชิงลึก  1 

                             

DSA-495 โครงงานวิทยาการข้อมลู
และการวเิคราะห์เชิงลึก  2 

                             

DSA-420 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
                             

DSA-421 การวางแผนทรัพยากรใน
องค์กร 

                             

DSA-422 การจัดการโซ่อุปทาน 
                             

DSA-423 การวางแผนทรัพยากร
ทางการผลติ 

                             

DSA-424 การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ 

                             

DSA-425 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-426 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

DSA-427 การให้ค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

DSA-428 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 
                             

DSA-429 การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 

                             

DSA-430 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                              

DSA-431 ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                             

DSA-432 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                              

DSA-433 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

                             

DSA-434 การจ าลองแบบโดย
คอมพิวเตอรส์ าหรับธรุกิจ 

                             

DSA-435 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-436 ความมั่นคงของระบบ
เครือข่าย 

                             

JPE-301 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5                              

DSA-437 การจัดการองค์ความรู ้
                             

DSA-416 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 1 

                             

DSA-417 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 2 

                             

DSA-438 การค้นคืนสารสนเทศ 
                             

DSA-439 ระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร ์

                             

DSA-440 การจัดการความมั่นคง
สารสนเทศ 

                             

DSA-441 การประมวลผลคลาวด ์
                             

DSA-442 การเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ ์

                             

DSA-443 วิธีการวิจัย 
                             



มคอ.2 

 -47- 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

DSA-444 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

                             

DSA-445 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขั้นประยุกต ์

                             

DSA-446 การใช้งาน APIs ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

                             

DSA-447 การเรียนรู้ของเครื่อง 
                             

DSA-448 การแสดงข้อมลูด้วยภาพ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

☒ เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)  ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแตม้คะแนน 
(Grade Point)  

 เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้าม-ีระบุ) ............................................................................ 
 เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้าม-ี(ระบุ) ....................................................................................... 
 
ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแต้มคะแนน (Grade  Point)  ดังนี ้

      ระดับคะแนน   ความหมาย     แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม  (Excellent)    4.0 
  B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
  B   ดี (Good)     3.0 
  C+   ค่อนข้างดี (Fairly Good)    2.5 
  C   พอใช้ (Fair)     2.0 
  D+   ผ่าน-อ่อน (Poor)     1.5 
  D   ผ่าน-อ่อนมาก (Very Poor)    1.0 
  F   ตก (Fail)      0 
  I   การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  W   การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุญาต (Withdrawal) 

S    พอใจ (Satisfactory)  
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

ทั้งนี้ ส าหรับการส าเร็จการศึกษาและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ว่าด้วย 
การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

☒ มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ)  รายละเอียดตามด้านลา่ง 
  ไม่ม ี

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
หลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตและสหกิจศึกษา ท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางาน
ท า ต าแหน่งงานท่ีตรงกับสาขา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ 

ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 

รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึง่ อาทิ (ก) จ านวนระบบสารสนเทศที่ออกแบบและตดิตัง้ใช้งาน (ข)จ านวนโปรแกรมที่
พัฒนาและน าไปใช้งานหรือวางขาย, (ค) จ านวนรางวัลทางวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1. การส าเร็จการศึกษา 

☒ เรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

☒ ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 เกณฑ์อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................. 

3.1.1 นักศึกษาทีมีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.2.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่สถาบันก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.2.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี ตามความที่ระบุไว้ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นว่าด้วย

การศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
3.1.2.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 

3.1.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.1.2.5 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.1.2.6 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
3.1.2.7 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.1.1 ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่สถาบันฯก าหนด มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

3.2. อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 
ไม่ม ี
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

☒ มี เงื่อนไข (ระบุ)  
 ไม่ม ี

(1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 ☒ มีการพัฒนาด้านวิชาการ 

☒ มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

☒ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

☒ มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่สังกัด 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดสรรให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

☒ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  

 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค
เป็นประธาน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ท าการติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยการ
ท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์

และนักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่  ๆ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่
ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4 ปี 

2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง 

3. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และหรือ
ผู้ ช่วยสอนเพื่อให้นักศึกษา.เข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน 

4. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปี มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าทาง
วิชาการและหรือเป็นผู้เช่ียวชาญทาง
วิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ หรือใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง 

6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

7. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกปีและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี  

- หลักสูตรที่ สามารถอ้างอิ งกับ
มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่ มี แนวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

- จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า  ประวัติ อาจารย์ ด้ าน
คุณวุฒิ  ประสบการณ์และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการและ
ผู้ช่วยสอนโดยนักศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ภายใน
คณะฯทุกปี 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี  

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

8. จัดท าฐานข้อมู ลทางด้ านนักศึ กษา 
อ าจ ารย์  อุ ป ก รณ์  เค รื่ อ งมื อ วิ จั ย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การศึกษาทุก ๆ 2 ปี  

 
2. บัณฑิต 

☒ คุณภาพบัณฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลพัธ์การเรียนรู้ 

☒ บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

☒ ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

☒ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................ 
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม ่
(2) มีการศึกษาข้อมลูตลาดแรงงานเพื่อผลิตบณัฑติให้สอดคล้องกับความต้องการ 
(3) มีการตดิตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติตอย่างต่อเนื่อง 
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

3. นักศึกษา 

☒ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

☒ มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

☒ มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา) 

 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................. 
3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา  
  คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่
ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังการ
สอบเป็นไปตาม ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3.1.3 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม ่
(2) มีการศึกษาข้อมลูตลาดแรงงานเพื่อผลิตบณัฑติให้สอดคล้องกับความต้องการ 
(3) มีการตดิตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑติตอย่างต่อเนื่อง 
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

 
4. อาจารย ์

☒ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแตร่ะบบการรับอาจารย์ใหม ่

☒ มีกลไกการคดัเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 

☒ อาจารย์ในหลักสตูรมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้า
ในการผลติผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเนื่อง 

☒ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................. 
4.1  การรับอาจารย์ใหม ่

(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี

ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสตูร  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา 

 
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

มีการบรหิารจดัการหลักสตูรใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

☒ มีการออกแบบหลักสตูร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

☒ มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา 

☒ มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจดักจิกรรมการเรียน
การสอน 

☒ มีผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

☒ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอ้มของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

☒ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

☒ มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
  

6.1 ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  
ส าหรับอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนรวมสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร อาคารสูง 6 ช้ัน 1 อาคาร และอาคาร

อ านวยการและห้องสมุดสูง 6 ช้ัน ประกอบด้วยห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร อาทิ ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากอาคารเรียนแล้วยังมี ห้อง
ประชุม ศูนย์เรียนรู้ภาษา และห้องสมุด 

สถาบันยังได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 7 ช้ัน อีก 1 อาคาร และก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา 
ประกอบด้วย สนามฟุตซอล บาสเกตบอล และกีฬาในร่มอีก 1 อาคาร 

 
6.2 ห้องสมุด  

ห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศธุรกิจ 
และสาขาอ่ืน ๆ ที่สถาบันเปิดสอน เพื่อให้บริการ ประกอบด้วย 

 
รายการ รายละเอียด จ านวน 

หนังสือฉบับพิมพ ์ - ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาญี่ปุ่น 

6,000 
4,000 
3,000 

เล่ม 

วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ ์ - วารสารภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ภาษาญี่ปุ่น 

130 
30 
20 

ช่ือเรื่อง 

หนังสือพิมพ ์ - หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น  

10 
3 
2 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1,000 รายการ 
 

นอกจากนี้นักศึกษาของสถาบันฯ ยังสามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ซึ่งมีหนังสือและสื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประมาณ 10,000 รายการ ตั้งอยู่ท่ี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ 
แขวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้อีกด้วย 

(1) บริการยมืระหว่างห้องสมุด 
ให้บริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

และหน่วยงานท่ีให้ความรู้ด้านวิชาการ 
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(2) บริการสืบค้นสารนิเทศ  
ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น และ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (OPAC-Online Public Access Catalog) 
(3) การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ผ่านเครือข่าย Internet  

 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาระบบสารสนเทศ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างาน
จริงในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่
จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท า
โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่ งอ านวยความสะดวกในการสืบค้ นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวน
ที่เหมาะสม  

(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2  

(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1  

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ช่ัวโมง
ต่อวัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมี
การปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอทุก ๆ 5 ปี 

(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย 
- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.5 การก าหนดคณุสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.6 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏบิัติงาน  
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในธุรกิจและ

อุตสาหกรรมด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่าง
สาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน Proceedings 
และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และการท าวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนา
แนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางระบบสารสนเทศ วิธีในข้อนี้ควรด าเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถท าได้ 

(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชา
ที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 
7. การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 

   มีการก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานดังน้ี 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่1 ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

    X 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น  เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง  โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ต้องมีผลการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อ
รวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ

เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีท่ี 4 และอาจต้องออกปฏิบัติงานในรายวิชา

สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า 
สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกท้ังประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสถาบัน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก. 
 
 
 

 
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2554 
 

 
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการประชุม
ครั้งที่ 35-1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554”   
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2554 เป็นต้นไป      
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

 ”สถาบัน” หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น   
 ”คณะ” หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 ”อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 ”รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
 ”คณบดี ” หมายถึง คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 ”ประธานหลักสูตร ” หมายถึง ประธานหลักสูตรของสาขาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 ”อาจารย์” หมายถึง คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
 ”หลักสูตร” หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 ”นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับนี้ 

 
หมวดที ่1 

ระบบการศึกษา 
 

ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
สถาบันจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็น  2 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดู
ร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ      

ข้อ 7 "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งสถาบันจัดให้แก่นักศึกษา  
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7.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 15 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต  
7.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง 30-45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ยกเว้นบางวิชาอาจจะ

ก าหนดเวลาให้เป็นอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
7.3 การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่น ๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา

หรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 
7.4 การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลักโดยมีอาจารย์

ประจ ารายวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ท้ังในห้องปฏิบัติการและ
นอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

7.5 การท าโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
หมวดที ่2 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 8 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
8.1 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา  
8.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา

เดิมและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
8.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ามาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน จะได้รับพิจารณา ยกเว้น
หรือเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน  

8.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น
และสมัครเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น 

8.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและสมัครเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

8.2.4 เป็นผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาแต่พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุอื่น ยกเว้นสาเหตุทางวินัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและน าหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ แต่หากพ้นสภาพนักศึกษาเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี จะไม่สามารถน าหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเทียบโอนได้ ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอนของสถาบัน 

 
หมวดที ่3 

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศกึษา 
 
ข้อ 9 การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
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หมวดที ่4 
การขึ้นทะเบียนนักศกึษาและการลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ 

ตามที่สถาบันก าหนด  
10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันต่อเมื่อได้ท าการขึ้น

ทะเบียนและลงทะเบียนโดยได้ช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
10.3  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในสถาบัน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ พร้อมกับ

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนดจะต้องแจ้ง

เหตุขัดข้องให้งานรับสมัครนักศึกษาของทางสถาบันทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษามิฉะนั้นจะถือ
ว่าสละสิทธ์ิ  

10.5 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันสามารถขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ได้ โดยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบัน 

ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน  
11.1 สถาบันจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาค

การศึกษานั้น ๆ  
11.2 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  สถาบันอาจประกาศปิดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ การประกาศปิดวิชาบางวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะต้องกระท าภายในเจ็ดวัน
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือสามวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน และคืนค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน 

11.3 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนให้กระท าตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
11.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในแต่ละภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่

เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดู
ร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

11.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนสูงหรือต่ ากว่าหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามข้อ 11.3.1โดยได้รับ
การอนมุัติจากคณบดี 

11.6 การลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่มีเวลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน 
11.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ท่ีจัดให้มีวิชาพื้นฐานความรู้มาก่อน (Prerequisite)  นักศึกษาจะ ต้อง

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นความรู้ (Prerequisite) ส าหรับวิชานั้น ๆ  
11.8 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งช าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง 

ๆ ตามที่ สถาบันก าหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ ภายในสองสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยต้องช าระค่าลงทะเบียน
ล่าช้าตามที่สถาบันก าหนด 

11.9 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะต้องยื่นค า
ร้องขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา  พร้อมทั้งช าระnภาคการศึกษาจนกว่าจะพ้น
สถานภาพนักศึกษามิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

11.10 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ  โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร (Audit) มี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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11.10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดและช าระค่าหน่วยกิตตามปกติ  

11.10.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้สอบและไม่มีผลการเรียน
การบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกสัญลักษณ์ "NC" เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น     

11.10.3 สถาบันอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ  เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณบดีพิจารณารับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ 

11.11 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาที่เคยสอบ ได้แล้ว 
หรือวิชาใหม่ท้ังในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิชาที่สถาบันเปิดสอนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

11.12 การบันทึกผลการศึกษาและคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า ตามข้อ 11.9 ให้
เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

11.13 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับนี้ ให้คณบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป 
 

หมวดที ่5 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

 
ข้อ 12  สถาบันอาจเปิดรับนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตในบางหลักสูตรได้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาต่อหรือการขอศึกษาปริญญาที่

สอง ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจะสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิ
ตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

 12.1 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

12.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีขอเทียบโอน 
(1) กรณีเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็นหรือเคยเป็น         
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ

สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
(2) การเทียบโอนวิชาและหน่วยกิตเพื่อขอศึกษาปริญญาที่สอง ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

12.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังนี้  
(1) ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียด

วิชา หรือทดสอบ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศสถาบัน โดยความเห็นชอบของคณบดี 
(2) วิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตได้นั้นจะต้องเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมี

เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของวิชาที่ขอเทียบโอน  
(3) การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องสอบ

ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S  
(4) จ านวนหน่วยกิตท่ีสถาบนัจะพิจารณารับโอนได้ต้องไม่เกินสามในสี่ของจ านวน    

หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน  
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12.1.3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาที่เข้าศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา 

12.1.4 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาของสถาบันจะ
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในสถาบันหลังรับโอนหน่วยกิตเท่านั้น  

12.1.5 เอกสารที่ต้องน ามาแสดง ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิม
ออกให้อย่างเป็นทางการ และ รายละเอียดประจ าวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม  

12.1.6 ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ จะต้องติดต่อแสดงความจ านงกับงานรับสมัคร
นักศึกษาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทยีบโอนหน่วยกิต  

12.2   การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  
12.2.1 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้ว สามารถเทียบความรู้เป็น รายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด  
12.2.2   การเทียบประสบการณ์จากการท างานให้ค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
12.2.3   ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์ การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตตามประกาศของสถาบัน โดย
ความเห็นชอบของคณบดี 

12.2.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S และการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม เพือ่การส าเร็จการศึกษาจะค านวณเฉพาะผลการศึกษา
และวิชาที่ศึกษาในสถาบันเท่านั้น  

12.2.5 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ได้แก่  
(1) หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก "CS" (Credits from Standardized 

Test)  
(2) หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก "CE"  (Credits from 

Exam)  
(3) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่ จัดขึ้น โดยหน่วยงานอื่นที่ ไม่ ใช่

สถาบันอุดมศึกษาให้บันทึก "CT" (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก "CP" (Credits from Portfolio)  

12.2.6 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และสถาบันจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที ่6 
นักศึกษาพิเศษ 

 
ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

13.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษต้องแสดงความจ านงต่อสถาบันล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1 เดือน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุวิชาที่ขอเข้าศึกษาพร้อมเหตุผลในการขอศึกษา  
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13.2  นักศึกษาพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งช าระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของสถาบัน 

13.3  นักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและขอรับผลการเรียนให้ใช้ระเบียบสถาบันเกี่ยวกับ
การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

13.4 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติของ
สถาบัน ยกเว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาพิเศษเป็นรายกรณี  
 

หมวดที ่7 
การขอเพ่ิมวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา 

 
ข้อ 14 การขอเพิ่มวิชา (Adding) ให้กระท าได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห์

แรกของภาคฤดูร้อน       
ข้อ 15 การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระท าได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่ง

สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษาและได้รับคืนเงินค่า หน่วยกิตเต็มจ านวนโดยให้
โอนเป็นเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเพิ่ม หรือโอนเงินไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน หรือตามวิธีท่ีอื่น ๆ 
ที่สถาบันก าหนด 

ข้อ 16 นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก สามารถขอลดรายวิชาได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 
15 โดยจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

ข้อ 17 การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal) 
17.1 การขอเพิกถอนวิชา (Withdrawal)  นับจากวันสิ้นสุดการสอบกลางภาคจนถึงก่อนเริ่มสอบปลายภาค 

2 สัปดาห์ ในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา 
17.2 การขอเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน  

 
หมวดที่ 8 

ค่าหน่วยกิต 
 

ข้อ 18 ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  
 

หมวดที่ 9 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 

นับจากภาคการศึกษาที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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หมวดที่ 10 
การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 20  การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบทุกประเภท ได้แก่ การสอบย่อย สอบกลางภาค และ

สอบปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถือว่านักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครั้งนั้น และนักศึกษาจะขาดสอบปลายภาคไม่ได้ มิ
เช่นนั้นจะปรับให้ผลการศึกษาในวิชานั้นตก (F) 

ข้อ 21 การคิดคะแนนในแต่ละวิชาในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ สถาบันให้สิทธิอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะของรายวิชานั้น ๆ และต้องได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร 

ข้อ 22 ผลการสอบแต่ละวิชาจะจัดออกเป็นล าดับขั้นซึ่งมีหน่วยคะแนนประจ าดังนี้ 
                                      

ล าดับขั้น      ความหมาย          แต้มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม = 4.00 
B+ ดีมาก = 3.50 
B ด ี = 3.00 
C+ ค่อนข้างดี = 2.50 
C พอใช้ = 2.00 
D+ ค่อนข้างอ่อน = 1.50 
D อ่อน = 1.00 
F ตก = 0 

การให้ F จะกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
22.1 นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก 
22.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
22.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 

 
ข้อ 23  นอกจากล าดับขั้นดังกล่าวในข้อ 22  แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ 

W (Withdrawal) หมายความว่า การขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติหรือถูกสถาบันเพิกถอน
วิชาและไม่นับหน่วยกิต 

I (Incomplete) หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  
S (Satisfactory) หมายความว่า การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น 
U (Unsatisfactory) หมายความว่า การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน

ซ้ า เพื่อเปลี่ยน U เป็น S 
NC (No Credit) หมายความว่า การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่นับหน่วย

กิต 
CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  
CE (Credits from Exam) หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน  
CT (Credits from Training) หมายความว่า หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น 

โดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
CP (Credits from Portfolio) หมายความว่า หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  
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23.1 การให้ W จะกระท าได้เฉพาะวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

23.1.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 17 
23.1.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทุกวิชาโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับ อนุมัติ

จากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด  
23.1.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและสถาบันมีค าสั่งให้เพิกถอนวิชา 
23.1.4 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวิชา

นั้น 
23.1.5 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากพ้นช่วงเวลาที่ก าหนดตามหมวดที่ 12 เรื่องการลาพัก

การศึกษา 
23.1.6 นักศึกษาเปลี่ยนแผนการเรียนระหว่างแผนสหกิจศึกษาและแผนการฝึกงานภายหลังช่วง

เพิ่ม-ลดรายวิชา  
23.2 การให้ I จะกระท าได้ดังต่อไปนี้  

23.2.1 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบของวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

23.2.2 นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในวิชาใด จะต้องรีบติดต่อกับผู้สอนในวิชานั้น เพื่อหาทางท าให้
การสอบมีผลสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบในวิชานั้น ๆ มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F โดย
อัตโนมัติ     

 
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษา 

24.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
24.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตที่สอบได้เท่านั้น  
24.3  คะแนนเฉลี่ยให้แสดงผลโดยใช้จุดทศนิยมสองต าแหน่งโดยปัดเศษหากต่ ากว่า 0.005 และปัดขึ้นถ้า

มากกว่า 0.005 หรือเท่ากับ ซึ่งการค านวณคะแนนเฉลี่ยมีสองประเภทคือ  
24.3.1.1 คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade Point Average) ค านวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิ
ตของทุกวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

24.3.1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ค านวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบครั้งสุดท้าย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของวิชาที่
ศึกษาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วย
กิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้น าผลการศึกษาครั้งท่ีดีที่สุดมาใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ข้อ 25  การเข้าช้ันเรียนนักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนในวิชานั้น หากเวลาเรียนของ
นักศึกษาไม่ครบร้อยละแปดสิบในวิชาใด จะถูกตัดสิทธิ์สอบปลายภาคพร้อมกับบันทึกผลการศึกษาเป็น W โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การเรียนซ้ าในกรณีที่สอบตก 
26.1 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาบังคับกลุ่มวิชาพื้นฐานสาขาและกลุ่มวิชาบังคับสาขา จะต้อง ลงทะเบียนเรียน

วิชานั้นซ้ าจนกว่าจะสอบได้  
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26.2 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาเลือกสาขา (Major Elective) หรือวิชาเลือกอิสระ (Free Elective)  จะ
ลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ซ้ าอีกหรือเลือกวิชาอื่นแทนได้ 
 

หมวดที ่11 
สถานภาพ การจ าแนกและการพ้นสถานภาพนักศกึษา 

 
ข้อ 27 สถานภาพนักศึกษาและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา  

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นการจ าแนกสถานภาพ
เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้กระท าในภาคการศึกษาที่สองของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาโดยสถานภาพนักศึกษาสามารถ
จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

27.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
27.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 แต่

ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาสถานภาพพ้นสภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 27.1  และ นักศึกษาที่

ส าเร็จการศึกษา ลาออก หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  27.2 
ข้อ 28  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้  
28.1 การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

28.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  ในภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา ตาม
ข้อ 27.1  

28.1.2 นักศึกษาท่ีสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มนับจาก 
28.2  การพ้นสภาพเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

28.2.1  นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 19 แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร 
คณะที่นักศึกษาสังกัด 

28.2.2  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
28.2.3 ตาย  
28.2.4 ลาออก 
28.2.5 ถูกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา เพราะ  

(1) ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา   
(2) ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของสถาบันอย่างร้ายแรง 
(3) ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 11.7  

 
หมวดที ่12 

การลาพักการศึกษา 
 

ข้อ 29 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไม่ 
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29.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพ นักศึกษาต่อ
งานทะเบียนและประมวลผลโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี และช าระเงินค่ารักษาสถานภาพตามจ านวนภาคการศึกษาที่ขอลา
พัก ภายในวันท่ีสถาบันก าหนด 

29.2 นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
29.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่า รักษาสถานภาพ   นักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาปกติจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
29.2.2 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งรวมอยู่ในระยะเวลา

การศึกษาตามข้อ 19 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร   
29.2.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวเพื่อขอคื

สภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียน 
29.2.4 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขยายช่วงเวลาของการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องท าเรื่องขอนุมัติ

ใหม่ตามข้อ 29.1 ทุกครั้ง 
29.3   การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาหรือนอกช่วงเวลาที่สถาบันก าหนดต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ 
29.3.1  ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสองสัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาค

การศึกษาปกติ วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
29.3.2  ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังก าหนด เวลาในข้อ 29.3.1 และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา โดยไม่คืนค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา 
29.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 29 

จะไม่ได้รับค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตคืน ส่วนการบันทึกผลให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาตามที่ระบุ
ในข้อ 29.3 
  

หมวดที ่13 
การย้ายคณะ และการเปลี่ยนหลกัสูตร 

 
ข้อ 30 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

30.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

30.2 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว ให้ประธานหลักสูตรใหม่นั้น ๆ แจ้ง
ว่า วิชาใดที่อนุญาตให้โอนย้ายและน ามาค านวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะค านวณเมื่อ
คะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว การบันทึกรายวิชาโอนย้ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

30.3 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรนักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบและอยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี  

30.4 การย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรจะสามารถกระท าได้ไม่เกินสองครั้งตลอดการมีสถานภาพเป็น
นักศึกษา โดยยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดีหรือประธาน  หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ  

30.5 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว คณะกรรมการหลักสูตรนั้น ๆ 
จะแจ้งว่าวิชาใดที่จะน ามาค านวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะหรือประธานหลัก สูตรที่
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นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะค านวณเมื่อคะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการ
เรียนแล้ว  

30.6 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันก าหนด นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิต 

30.7 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตที่ประสงค์จะย้าย คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูก
สถาบันให้พักการศึกษา 

30.8 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวโดยยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดีที่
เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ  

30.9 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลีย่นหลกัสูตรใหม่แลว้ นักศึกษาต้องแสดงความจ านงว่าวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ววิชาใด จะน ามาค านวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะหรือประธาน
หลักสูตรที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะค านวณ เมื่อคะแนนของคณะหรือภาควิชาใหม่ได้
แสดงผลการเรียนแล้ว  

30.10 นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันก าหนด  
  

หมวดที ่14 
นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตในการสอบ 

 
ข้อ 31 นักศึกษาที่กระท าทุจริตในการสอบจะต้องได้รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้ตัดสินซึ่งคณะกรรมการ

วินิจฉัยความผิดประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนจากงานทะเบียนและวัดผล 1 คน โดยมติของคณะกรรมการวินิจฉัย
ความผิดให้ถือเป็นที่สุด  

 
หมวดที ่15 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 32 การส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
32.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
32.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  
32.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐาน สาขากลุ่มวิชาบังคับสาขา และกลุ่มวิชา

เลือกสาขา รวมกันจะต้องมีระดับตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน  
32.4 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ 
32.5 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 

ข้อ 33 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  
33.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

33.1.1 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคยมีผลสอบวิชาใดไดล้ าดับ
ขั้น  F หรือ U และไม่เคยลงทะเบยีนเรียนซ้ าในวิชาใดตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และลงทะเบยีนเรยีนทั้งสิ้นไม่เกิน 150 หนว่ยกิต 
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33.1.2 สอบไดห้น่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับรวมภาคการศกึษาที่ได้รับอนุมตัิให้
พักยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 

33.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
32.2.1 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 3.49 โดยไม่เคยสอบ

วิชาใดได้ล าดับ ขั้น F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาใด ตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และได้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่
เกิน 150 หน่วยกิต  

32.2.2  สอบได้หน่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพัก ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 

33.3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและนักศกึษาเรียนข้ามสถาบัน ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ท้ังนี้ ไม่รวมถึงนักศึกษาท่ีไปในโครงการ
แลกเปลี่ยนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสถาบันและเทียบโอนหน่วยกิตกลับมา 

ข้อ 34  การให้อนุปริญญา นักศึกษาท่ีจะยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญาได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้  
34.1 มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ และไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 
34.2 ศึกษาและสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสตูรขั้นปริญญาตรี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา โดยคะแนน

เฉลี่ยสะสมหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะตามข้อ 32.2 และ 32.3 มีระดับต่ ากว่า 2.00 แต่ต้องไม่ต่ ากว่า 1.75  
ข้อ 35 การอนุมัติให้ปริญญา 

35.1 โดยปกติสภาสถาบันจะพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปีละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

35.2 สถาบันจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
35.3 นักศึกษาท่ีจะมีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือรับปริญญา ต้องด าเนินการขอรับปริญญาตามที่สถาบันก าหนด 

หมวดที ่ 16 
การศึกษาข้ามสถาบัน 

 
ข้อ 36 นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชา เพื่อศึกษากับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยขอรับผลการศึกษาเพื่อโอนหน่วยกิต  

ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่  
37.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
37.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขอ

อนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
37.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนต้องช าระค่าหน่วยกิต  และค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของ   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกประการ  
ข้อ 38 คุณสมบัติของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ได้แก่  
38.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา และสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมิได้เปิดสอนวิชานั้น หรือเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่ต้องเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ท าให้การเรียนไม่เป็นไปตามเวลาในหลักสูตร  
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38.2 สถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

38.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว ต้องยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์เพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

38.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคัการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 

38.5 เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามให้สถาบันท่ีนักศึกษาไปลงทะเบียน ส่งผลการศึกษาโดยตรงมา
ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อด าเนินการโอนหน่วยกิต ตามขั้นตอนต่อไป  

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  

  ประกาศ ณ วันท่ี  6 มกราคม พ.ศ. 2554                                                 
 
 

 
(นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ) 

           นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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ภาคผนวก ข. 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (เทียบเคียงใน มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552) 

ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology 
Fundamentals) 

-  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
-  ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
-  ระบบดิจิทัล 
-  องค์ประกอบคอมพิวเตอร ์
-  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ 
-  แพลตฟอรม์คอมพิวเตอร ์
-  ข้อมูลและการบริหารข้อมูล 
-  เครือข่ายและการสื่อสาร 
-  อินเทอร์เน็ตและเวิลดไ์วดเ์ว็บ 
-  ระบบประมวลผล 
-  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ 
-  จริยธรรมและสังคมไซเบอร ์

DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-307 ระบบการสื่อสารและ
เครือข่าย 1 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  - หลักส าคญัเกี่ยวกับโปรแกรม  
- การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์
- การพัฒนาโปรแกรมเพื่อท างานบนระบบต่าง 
ๆ 

DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิง 
วัตถ ุ
DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถ ุ
DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
DSA-207 ปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล  
DSA-428 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 
DSA-442 การเขียนโปรแกรมเชิง
เหตุการณ ์
DSA-444 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

3 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม - โครงสร้างข้อมลู  
- การค้นหาข้อมูล 
- การเรียงล าดับข้อมลู  
- การประยุกต์โครงสร้างข้อมลูเพือ่แก้ปัญหา
ในธุรกิจ 

DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 
DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานขอ้มูล 
DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-107 โครงสรา้งข้อมูลและ
อัลกอริทมึ 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล 
DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมูลธรุกรรม
อิเลคทรอนิกส ์
DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการดา้น
วิทยาการข้อมูล 
DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
DSA-401 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ท าโมเดล 

4 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ - ภาษามาตรฐานของเว็บ  
- การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย 
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  
- กลไกคุกก้ีและการสร้างเว็บที่เกบ็สถานะ 
- การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก  
- ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล 
- สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลเิคชัน  
- ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน 
- การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย 

DSA-432 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
DSA-208 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 
DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ์
DSA-305 ระบบฐานข้อมูล 
DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานขอ้มูล 
DSA-445 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขั้นประยุกต ์
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

  5 ระบบฐานข้อมลูและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจ 

- หลักส าคญัของระบบฐานข้อมลู  
- ภาษาเอสคิวแอล 
- สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  
- การออกแบบฐานข้อมูล 
- คุณสมบตัิของฐานข้อมูล  
- ความมั่นคงของฐานข้อมูล 
- ระบบจัดการฐานข้อมูล  
- การดูแลระบบฐานข้อมลู 
-การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล  และ
พื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาและการตลาดบน
สังคมออนไลน์ 
- การท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่และการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 
 

DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 
DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานขอ้มูล 
DSA-107 โครงสรา้งข้อมูลและ
อัลกอริทมึ 
DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมูลธรุกรรม
อิเลคทรอนิกส ์
DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการดา้น
วิทยาการข้อมูล 
DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
DSA-207  ปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล 
DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบน
สังคมออนไลน ์
DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 
DSA-401 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ท าโมเดล 
DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล 
DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมูลธรุกรรม
อิเลคทรอนิกส ์
DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

  6 ระบบสารสนเทศเพื่อวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 

- พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- พื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล 
- พื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
- การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ 
- บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ - 
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและ
เหมืองข้อมูล 
- การบูรณการระบบสารสนเทศ 
- การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

DSA-105  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
DSA-106  พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-420 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
DSA-421 การวางแผนทรัพยากรใน
องค์กร 
DSA-422 การจัดการโซ่อุปทาน 
DSA-423 การวางแผนทรัพยากร
ทางการผลติ 
DSA-424 การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจ 
DSA-425 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DSA-426 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DSA-427 การให้ค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DSA-428 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ                                      
DSA-429 การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 
DSA-430 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 
DSA-433 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
DSA-447 การเรียนรู้ของเครื่อง 
DSA-448 การแสดงข้อมลูด้วยภาพ 
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

  7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ - องค์ประกอบของระบบ  
- เอกสารความต้องการ 
- ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ  
- การออกแบบระบบ 
- กระบวนการพัฒนาระบบ  
- การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
- การวิเคราะห์ความต้องการ  
- เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ 
- แผนภาพแสดงแบบจ าลอง  
- การน าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ 

DSA-105 พืน้ฐานวิทยาการข้อมูล 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล 
DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 
DSA-208 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ 
DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ 
DSA-305 ระบบฐานข้อมูล 
DSA-306 ปฏิบัติการระบ 
 ฐานข้อมูล 
DSA-444 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่
DSA-445 การออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ขั้นประยุกต ์
DSA-446 การใช้งาน APIs ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน ์

  8 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ - แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  
- ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่าง ๆ 
- มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ  
- การจัดการเครือข่าย 
- โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย  
- ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของ
เครือข่าย 
- โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ 

DSA-307 ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
เครือข่าย 1 
DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร
และเครือข่าย 1 
DSA-436 ค ว าม มั่ น ค งข อ งร ะ บ บ
เครือข่าย 
DSA-441 การประมวลผลคราวด์ 

  9 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ - ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน  
- การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ 
- นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของ
ระบบ  
- การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง 

DSA-425 การตรวจสอบและควบคุม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DSA-429 การบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 
DSA-436 ความมั่นคงของระบบ
เครือข่าย 
DSA-441 การประมวลผลคราวด ์
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาในหลักสูตร 

 10 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการ
วิเคราะหเ์ชิงลึก  

- ใช้ความรู้รวบยอดจากทีไ่ด้เรียนมา และ
การศึกษาค้นคว้าเพิม่เตมิ เพื่อศึกษาความ
ต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและจดัสร้าง
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
เพื่ อการวิ เคราะห์  เชิงธุรกิจ โดยใช้ กรณี
ตัวอย่าง 

DSA-494 โครงงานวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงลึก  1 
DSA-495 โครงงานวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงลึก  2 

 11 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - เพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการใช้
ซอฟต์ แวร์การวิ เคราะห์  ทางธุรกิ จหรือ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์  เป็นเครื่องมือในการ
วิ เค ราะห์  งานธุรกิ จแต่ ละด้ าน ได้ อย่ าง
เห ม าะส ม  โด ยแ ท รก การส าธิ ต ก าร ใช้
ซอฟต์แวร์อยู่ ในภาคบรรยาย  และ/หรือ
ด าเนินการปฏิบัติในภาคปฏิบัติของวิชาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในวิชาเอกของสาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  

DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงธุรกิจ 
DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ 
DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 
DSA-207 ปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ภาคผนวก ค. ค าอธิบายรายวิชา 
 
DSA-101   คณิตศาสตร์ธุรกิจ                                                                                   3(3-0-6) 

(Business Mathematics) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 
  คณิตศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อการค านวณทางด้านธุรกิจ เช่น การแก้สมการและอสมการ ฟังก์ช่ันและกราฟ ระบบ
สมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการค านวณทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น ต้นทุน ภาษี ดอกเบี้ย 
ฯลฯ หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสจูน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาค
ตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 

Concepts of real number system, methods of solving equations and inequalities using algebra, 
functions and graphs, matrices and system of linear equations, problem solving using numerical methods, 
applied mathematics for cost, price, wage, tax, interest, and time value of money, mathematics for business, 
applications for mathematical problems. 
 
DSA-102  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง          3(3-0-6) 
  (Discrete Mathematics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่   :  ไม่มี  

คณิตศาสตร์ภาคธุรกิจที่เน้นถึงการน าทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ส าหรับการค านวณหาค่าต่างๆ ฟังก์ช่ันกับสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น เมตริกซ์ รวมถึงก าหนดการเชิงเส้น เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องต้นทุน ผลก าไร การจัดสรรทรัพยากร และการหา
ช่วงค าตอบท่ีดีที่สุด คณิตศาสตร์การเงิน และเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในวงจรดิจิทัลพื้นฐาน วิธีการพิสูจน์ เซต 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน พื้นฐานการนับ และ กราฟ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Business mathematics that focuses on function and equation, a system of linear equations, matrices 
and linear programming in order to solve the problem of cost, profit and resources management. Finance 
mathematics. Introduction to Set and Logic. Proof, function, relations, boolean algebra, counting principle and 
graph applied to the area of computer science. 
 
DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ          3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Programming)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่: ไม่มี 
  แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ศึกษาแนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  นิยามและ
คุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ  การสร้างแบบจ าลองซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย JAVA หรือ UML  ไวยากรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ 
ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ และนิพจน์  หลักการของออบเจ็กต์  คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม  
การจัดการสิ่งผิดปกติ  ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์  การใช้ค าสั่งต่างๆในไลบราลี  การออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น   
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Object-oriented programming, definition and characteristic of object-oriented programming, JAVA or 
UML for object-oriented software modeling, object-oriented programming language syntax i.e. data types, 
operators and expressions, object-oriented principle including class, encapsulation, inheritance and 
polymorphism, exception, standard libraries of programming languages, library functions, basic of object-
oriented design. 
DSA-104  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      1(0-3-2) 
   (Object-Oriented Programming Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่: ไม่มี 

ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีดี  การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วย JAVA หรือ UML  
การทดสอบโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา  การอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย JAVA หรือ UML   

Practice on necessary skills for good object-oriented programming, object-oriented programming tools 
with JAVA or UML, program testing, problem analysis, declaration of object-oriented program structure with 
JAVA or UML 

 
DSA-105  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล       3(3-0-6)  
   (Introduction to Data Science)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้พื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อเข้าใจการน าข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การ
ขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
ข้อมูล หัวข้อการเรียนเน้นความรู้ในเชิงกว้างและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา 

Study the basics of data science. Understand the data collection and analysis to increase the 
potential in business competitiveness including marketing, decision making, product improvement, directions 
and trends. Study the tools and techniques based on the fundamentals of data science. The focus of the 
topic will be on breadth of knowledge and the applications to problem solving. 

 
DSA-106  พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ      3(3-0-6)  
   (Introduction to Business Data Analytics)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้พื้นฐาน  เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ วิเคราะห์ เรียนรู้ เข้าใจ Busuiness Analytics   3 
แบบคือ Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics และการเข้ าถึ งข้ อมูล  รวมถึ งการดู ใน
หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 
เรียนรู้ Business Data Analytics Application ที่รวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างแบบสอบถาม 
รวมทั้งสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ และน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ    
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  Study basic technologies for data collection, data storage, and data analysis. Understand three types 
of business analytic: descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. Data access and 
views of multidimensional model of business to assist an organization to make better business decisions. 
Discuss the applications for business data analytics including decision support systems, questionnaire and 
report generation, and using the result to guide the business planning. 
 
DSA-107   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                                                               3(3-0-6) 
        (Data Structure and Algorithm) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและการด าเนินการกับข้อมูล ได้แก่ สายอักขระ แถวล าดับ ระเบียน ตัวช้ี รายการโยง 
กองซ้อน คิว การเรียกซ้ า ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับ และการค้นหา การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึมโดยใช้โครงสร้างข้อมูล
ชนิดต่าง ๆ 

Data structure and algorithms for efficient programming, study of data structure, strings, arrays, 
records, indexes, lists, stacks, queues, recursion, trees, graphs, algorithms, data search, data sorting, algorithm 
design and analysis using various data types. 
 
 DSA-201   การคัดกรองและแปลงข้อมูล       3(3-0-6) 
    (Data Wrangling) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 

ศึกษาการจัดหาข้อมูล การตรวจช าระข้อมูล การน าเสนอ การท าให้เป็นอัตโนมัติ   การติดตั้งเครื่องมือและภาษา ชนิด
ข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปร  ข้อมูลแบบ list และ dictionaries  การอ่านไฟล์ในรูปแบบที่ต่างกันเช่น CSV, JSON และ XML  การ
จัดหาและการเก็บชุดข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล การหาค่าผิดปกติและข้อมูลที่เสีย  การหาค่าซ้ า การจับคู่แบบ regular 
expression  การส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
 Learn the process of data acquisition, cleaning, presentation, and automation. Installation and setup, 
basic data types, variables, lists and dictionaries, read files of different formats such as CSV, JSON and XML.  
Acquiring and storing datasets, data cleanup including formatting data, finding outliers and bad data, finding 
duplicates, regular expression matching, data exploration and analysis, web scraping, automating data 
collection and analysis. 
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DSA-202  การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Business  Strategic and  Performance  Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล หรือ  
                                    DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ                                                                                              
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี 

เรียนรู้ฟังช่ันของระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การใชัข้อมูล ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท การวางแผนระบบสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง
และงบประมาณ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาประเมินผลการลงทุนและการด าเนินงานของธุรกิจ การ
หาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน   กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วิธีการวางแผนและปัญหาที่พบ 

Study essential features of information technology systems. Strategy of data utilization. Impact of 
information technology systems to organization structure and processes as well as the impact to strength and 
strategy of companies. Information systems planning including budgeting. Management of knowledge derived 
from data analysis to assess investment and business operations. IT resource allocation, IT risk management 
and IT strategy. 

 
DSA-203  โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Decision Models) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

หลักการเทคนิค และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับ
คลังข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้การโปรแกรมเชิงเส้น และวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น การจัด
แถวคอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ รูปแบบสินค้าคงคลังและแบบจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง 
การสร้างและแก้ปัญหาโดยใช้สเปรดชีสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม 

Principles, techniques and applications of computer based decision support models for business and 
industry. Topics include: decision trees; linear programming and optimization; other mathematical 
programming methods; waiting lines and queues; time series analysis and forecasting; inventory modeling and 
discrete-event simulation. Models will be built and case studies will be solved using spreadsheets or other 
computer applications as appropriate.   
 
DSA-204  การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์     3(3-0-6) 

(Data Analytic for E-Commerce) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 แนะน าหลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ e-Commerce การส ารวจตัวช้ีวัดต่างๆและเครื่องมือ
วิเคราะห์ ติดตามการเข้าถึง website  รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์, ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของ
ผู้บริโภค เป็นต้น ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และแนวโน้ม เพื่อการตัดสินใจการวางแผนและกลยุทธ์และการตลาดออนไลน์ 
เป็นต้น 
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The course aims to introduce principles and techniques of data analysis for e-Commerce. Explore 
various indicators and analytical tools for website tracking; including online consumer behavior, order data, 
product data, and consumer data for predictive and forecast analytics to decision making, planning and 
strategy, and online marketing etc. 
  
DSA-205  แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล     3(3-0-6) 

(A Practical Approach to Data Science)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-105 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

ศึกษาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ วงจรชีวิตของโครงการวิทยาการข้อมูล  การน าเข้าข้อมูล
หลายรูปแบบ การส ารวจตรวจสอบและการจัดการข้อมูล วิธีการจ าลอง การเลือกและการประเมินแบบจ าลอง แบบจ าลองตัวแปร
เดียว แบบจ าลองหลายตัวแปร ต้นไม้การตัดสินใจ nearest neighbor และ Naive Bayes  การถดถอยเชิงเส้น และ logistic  วิธี
แบบ unsupervised  การเตรียมเอกสารและการน าไปใช้งาน 

Introduction to data science and its application to the business, the life cycle of a typical data 
science project.  Loading data from various formats, exploring and managing data. Modeling methods, 
choosing and evaluating models. Single-variable models, basic multiple-variable models such as decision 
trees, nearest neighbor, and Naive Bayes. Linear and logistic regression. Unsupervised methods, 
documentation and deployment. 
 
DSA-206  การเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล     3(3-0-6) 

(Programming for Data Analysis)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 และ DSA-107 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

ศึกษาภาษาสคริปต์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวอย่างเช่น การใช้งาน R และ RStudio เบื้องต้น  ฟังก์ช่ัน
เบื้องต้น  ชนิดข้อมูลสเกลาร์ เวกเตอร์ แถวล าดับ แมตริกซ์  การด าเนินการเวกเตอร์ การท าดรรชนีเวกเตอร์  การกรอง  ลิสต์และ
การด าเนินการลิสต์ เฟรมข้อมูล แฟคเตอร์และตาราง โครงสร้างทางโปรแกรมภาษา R  ฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
โปรแกรมมิ่งเชิงวัตถุ อินพุทและเอาท์พุท  การแก้จุดบกพร่อง แพคเก็จทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

Learn a scripting language for statistical data manipulation and analysis, Introduction to R and 
RStudio, How to run R, introduction to functions, data types such as scalars, vectors, arrays, and matrices, 
Vector operations, vector indexing, filtering, List and its operations, data frame, factors and tables, R 
programming structures such as control statements, arithmetic and boolean operators, functions, and 
recursion, Math and statistical functions, Object-oriented programming,  Input / Output, Graphics package, 
Debugging, Fundamental packages for statistics and data analysis. 
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DSA-207  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล    1(0-3-2) 
(Programming for Data Analysis Laboratory)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 และ DSA-107 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
  ศึกษาการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น การท างานของโปรแกรม Python โดยใช้
ข้อความเชิงโต้ตอบ บรรทัดค าสั่งและ IDE รูปแบบข้อมูลและการด าเนินการ  ข้อมูลเชิงตัวเลข  รูปแบบข้อมูลแบบพลวัต ลิสต์และ 
dictionary,  tuple และแฟ้มข้อมูล  expression และค าสั่งทางโปรแกรม  ฟังก์ช่ัน โมดูลและแพคเก็จ  คลาสและโปรแกรมมิง่เชิง
วัตถุ แพคเก็จส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยกราฟเช่น NumPy, pandas และ matplotlib 

Introduction to programming for data analysis, for example, running Python with interactive prompt, 
command line and IDE, types and operations. Numerics, dynamic typing, list and dictionaries, tuples and files, 
expression and statements, functions, modules and packages, classes and OOP, essential packages for data 
analysis such as NumPy, pandas and matplotlib. 

 
DSA-208  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์        3(3-0-6) 
    (Web Design and Development)   
รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี  
  เรียนรู้กระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบ
กราฟิกในเว็บ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบนเว็บ การสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอรม์กรอกข้อมูล โครงสร้างภาษา HTML 
การสร้างการโต้ตอบบนเว็บด้วยภาษา JavaScript การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานมลูบนเว็บ การทดสอบการ
แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ การจดทะเบียนโดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการเผยแพร่เวบ็ไซต์ เพื่อข้ึนใช้งานจริงบน
อินเทอร์เน็ต 
 This course will cover the fundamental process  of  websites development  such as how to interface 
with web database, procedure to create form and design web composition to create attractive web pages. 
Coding  with basic programming language such as HTML and more advance interactive web-based JavaScript 
will be discussed . Subjects includes  web presentation, domain name registration, web hosting and web 
publishing . 
 
DSA-209  ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       1(0-3-2) 
     (Web Design and Development Laboratory)  
รายวิชาบังคับกอ่น  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี 
  ฝึกปฏิบัติ DSA-208 ด้วยการใช้เครื่องมือในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ดี   
 Practice of DSA-208 with tools to write, edit, debug and test programs. Troubleshooting problems in 
order to develop a high quality website. 
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DSA-301   เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Data Mining)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  หลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้เครื่องเรียนรู้และสถิติส าหรับการท าเหมืองข้อมูลส าหรับธุรกิจ การแสดง
ความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบ การเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจ
แบบต้นไม้ การแยกข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การเขียน
โปรแกรมเพื่อการท าเหมืองข้อมูล และการประยุกต์การท าเหมืองข้อมูลส าหรับธุรกิจ  

Basic theory of data mining; tools for learning and statistics for data mining for business; knowledge 
representation from data mining; algorithms for data mining; learning evaluation with training data; decision 
trees; patterns classification; clustering; attribute selection; Web data mining; computer programming for data 
mining; application of data mining for business.   
 
DSA-302  ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน์     3(3-0-6) 

(Content Marketing on Social Media)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

แนะน าพื้นฐานของการสร้างเนื้อหาและการจัดการ social media, แนะน า platform ที่นิยมมากที่สุด Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn และ Pinterest เป็นต้น รวมถึงการสร้าง social media content ที่มีประสิทธิภาพ, การบริหาร
จัดการ content, นโยบายของ social media  รวมทั้งเรียนรู้ platform ที่เหมาะที่สุดส าหรับธุรกิจ และตัวช้ีวัดการวัดความส าเรจ็ 
social media marketing 

This course aims to introduce the basics of content creation and management for social media, 
introducing the most popular platforms including Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Pinterest etc. 
Topics will include creating effective and engaging social media content, content management, and social 
media policy. Learn which platforms are the best fits for business and metrics for measuring social media 
marketing success. 
 
DSA-303  พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6) 

(Introduction to Quantitative Methods)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้ ท าความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสร้าง
แบบจ าลองเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจ ศึกษากระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง 
(Inventory Model) การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)  ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game 
Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation)  
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Study and discuss concepts and theories of quantitative methods. Apply quantitative techniques and 
build a model for business decision making. Study the process and advantages of mathematical quantitative 
techniques such as probability, decision trees, inventory model, game theory, queuing and simulation. 
 
DSA-304  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่       3(3-0-6)   

(Big Data Analytics)        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  หลักการ และ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์
และเครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล , การน าหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลไปสร้าง Visualization ในเชิงธุรกิจ  ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 

Principles and techniques for big data analysis. Topics include application and tool for data analytic, 
principles to data analytic and visualization for business such as graph and chart. 
 

DSA-305   ระบบฐานข้อมูล          3(3-0-6) 
     (Database Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู  
            ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล และโมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ  ศึกษาหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการท างานของโพรเซสหลายๆโพรเซสที่ท างาน
พร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล 
 Students will study database design and the use of databases in applications, with a short 
introduction to the internal relational database engines. It includes extensive coverage of the relational 
model, relational algebra, and SQL. Additional key database topics from the development perspective are 
also covered, including indexes, views, transactions, and integrity constraints. Database backup, recovery and 
security. 
 
DSA-306  ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล        1(0-3-2)  
   (Database Systems Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-104  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-305 ระบบฐานข้อมลู   
            ฝึกทักษะในการเขียนค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานท่ีจัดการ 
กับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็นต้น การฝึกเขียนค าสั่งแบบสตอร์ โพรซีเยอร์และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการ 
ออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจดัการกับความปลอดภัยของระบบ 
ฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมลู 
 Students will practice designing database and apply them in applications. This course will briefly 
 introduce internal relational database engines. It includes extensive coverage of the relational model,  
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relational algebra, and SQL. The course also features database design and relational design principles based  
on dependencies and normal forms. There will be a programming project which explores database design 
and management by utilizing appropriate features of SQL. 
 
DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1      3(3-0-6) 
  (Computer Networks and Communication Systems 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-308  ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1                                            
 ศึกษาพื้นฐานการส่งข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายตามแบบจ าลองของโอเอสไอ และTCP/IP  รวมทั้งโพรโตคอลใน 
การติดต่อสื่อสาร การหาเส้นทาง  ประเภทของสื่อสัญญาณ  การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย ในท้องถิ่น เขตเมือง และเครือข่าย 
ทางไกล  หลักท างานของอุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์  ไฟร์วอลล์  IDS IPS 
      This course will focus on data communications, network architectures, communication protocols,  
data link control, medium access control based on OSI and TCP/IP Model. Local area networks, Metropolitan 
area networks and Wide area network , routing protocols and related technologies will be discussed. This 
course also gives a broad overview of computer network equipment such as  hub, routers and security 
devices functionality and practical implementation. 
 
DSA-308  ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1     1(0-3-2) 
  (Computer Networks and Communication Systems Laboratory 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชา DSA-307 ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จ าลองเสมือนจริง 
 This course will support students with various useful lab scenarioes. Participants will install and 
configure enterprise–level network equipment and learn how to operate and maintenance them using both 
real devices and simulation software. 
 
DSA-309   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 
    (Information System Analysis and Design)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี   
 ศึกษาขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจ าลองระบบ วิธีจ าลองระบบ เทคนิค 
การจ าลองระบบ กระบวนการและภาษาในการจ าลอง การออกแบบกระบวนงาน ผังระบบงาน กระบวนการพัฒนาระบบและ 
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเป็นต้น 
 This course will cover basic of system analysis, related  tools, system modeling  process; techniques 
to build the model and programming languages used in simulating the systems. This course will present 
methods used to develop software and concepts of objected oriented programming. 
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DSA-401  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Business Database Systems Development)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและทักษะในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล เพื่อให้มีแนวคิดพ้ืนฐานและทักษะในการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูล  และการออกแบบการสร้างและจัดการช้ันข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้งานทางธุรกิจ เรียนรู้การสร้างแบบจ าลองข้อมูลด้วย 
Structured Query Language (SQL)    

To provide the prospective business or information systems professional with fundamental concepts 
and skills in data modeling (conceptual, logical and physical), as well as in designing, building and managing 
the data layer to support business applications. In addition to data modeling, some proficiency with 
Structured Query Language (SQL) will be obtained.   
 
DSA-410  การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล      3(3-0-6) 

(Data Analysis and Modelling)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  มาตรฐานและเทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ พัฒนาการด้านแบบจ าลองการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ปัญหาเชิงวิเคราะห์ในธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล 
เพื่อใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ใน
งานธุรกิจ และธุรกิจอัจฉริยะเบื้องต้น เครื่องมือการรายงานและน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

Standards and techniques for business data management. Develop models and predictions to 
support decision of management. Data analysis for strategy management in modern business. Tools for 
business analysis and introduction to business intelligence. Report generation and presentation. 
 
DSA-416  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 1    3(3-0-6) 
             (Special Topic in Data Science and Analytics 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี  

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมยัด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร/คณบดี 

Particular up-to-date technology problems or topic under approval by lecturer and dean of faculty. 
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DSA-417  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 2    3(3-0-6) 
             (Special Topic in Data Science and Analytics 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี      

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมยัด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร/คณบดี 

Particular up-to-date technology problems or topic under approval by lecturer and dean of faculty. 
 
DSA-420  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์       3(3-0-6) 

(Customer Relationship Management : CRM)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี

 ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ การ
บริหารข้อมลูการขายและการบริการลูกค้า การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบรหิารและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน   
เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า     ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เนต็  
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า   การทบทวนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสมัพันธ์  และฝึกปฏิบัติการตามเนื้อหา 

Concept of customer relationship management, success factors of customer relationship 
management, management of sales data and customer service, selection of CRM strategies, management and 
sharing of customer data, tools for collecting customer data, service level agreement, Internet-based CRM, 
customer satisfaction studies, revision of CRM strategies, related computer laboratory. 

 
DSA-421  การวางแผนทรัพยากรในองค์กร      3(3-0-6) 

(Enterprise Resources Planning : ERP)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
 กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การรับออเดอร์ การสั่งซื้อ การผลิต การจัดส่ง บัญชี การวางแผนและการควบคมุ 
การรวมกระบวนการทางธุรกจิ ตัวอย่าง ERP Package ศึกษาวิธีใช้โมดูลต่าง ๆ แบบจ าลองกระบวนการขององค์กร การทดลองฝึก
ปฏิบัติโดยใช้ ERP Package แนวคิดการใช้ระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ในองค์กร 
 Concept of enterprise system in organizations, business process in organizations e.g., receiving orders, 
order purchasing, production, order delivery, accounting, planning and controlling, business requirement 
analysis, business process integration, modules of ERP, organization modeling, ERP package laboratory, 
enterprise concept in organizations. 
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DSA-422  การจัดการโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 
  (Supply Chain Management) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่ม ี  
  ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประสานความร่วมมือทางกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าที่เหมาะสม มีต้นทุนในกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ต่ า สามารถจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าปลายทาง (ผู้บริโภค) ได้อย่าง
รวดเร็ว การบริหารสินค้าคงเหลือ การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ (การกระจายสินค้า) รายการจัดจ าหน่าย พันธมิตรทางกลยุทธ์
ในส่วนของคู่ค้า คุณค่าของข้อมูลในซัพพลายเชน ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ตลอดจนการควบคุม และฝึกปฏิบัติการตามเนื้อหา
โดยอาศัย ERP 
 Supply chain management concept, partnerships collaboration including suppliers, manufacturers, 
wholesalers, and retailers to add value in manufacturing process to produce high quality outputs with low 
cost for manufacturing process and distribution, fast product delivery to customer, inventory management, 
logistics network design for product distribution, distribution list, strategic alliance partners, data value in 
supply chain, international supply chain, controlling, related computer laboratory. 
 
DSA-423  การวางแผนทรัพยากรทางการผลติ       3(3-0-6) 

  (Manufacturing Resources Planning) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี   
  แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรทางการผลติ การวางแผน การจัดหาวตัถุดิบ การวางแผนการใช้เครื่องจักร การ
วางแผนบุคลากรทางการผลิต แนะน าโปรแกรมและเครื่องมือในการวางแผน 
 A concept of manufacturing resources planning, raw materials supply, machine and equipment 
planning, operation and manufacturing staff planning, recommended planning programs and tools, related 
computer laboratory. 
 
DSA-424  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Business Process Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ จัดการกระบวนการทางธุรกิจ เข้าใจถึงกระบวนการในองค์กร การนิยามและการแบ่งชนิด 
การชี้กระบวนการหลัก การท าโมเดลกระบวนการ การจดัท าเอกสารอธิบายกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ การออกแบบกระบวนการใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการปรับปรุง
กระบวนการ กรณีศึกษาของการบริหารกระบวนการธรุกิจการสาธติโดยใช้ระบบ ERP  
 Concept and method of business process management, understanding of organizational process, 
definition and identification of core process, process modeling, documentation, process evaluation, process 
improvement, and reengineering, change management, information technology for process management and 
improvement, case studies of business process management, demonstration with ERP system. 
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DSA-425  การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
(IT Audit and Controls)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศในองค์กร ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนว
ทางการตรวจสอบ มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก การควบคุมข้อมูลและกระบวนการ การควบคุม
ทางกายภาพ การควบคุมเครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ อินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัส การ
ให้สิทธิใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์  ชนิดของการควบคุมและวิธีการของการตรวจสอบ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างระบบควบคุม
อย่างมีกฏเกณฑ์ และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

Information system audit and control in organizations, information system risks, audit approach, 
professional standards, internal and external audits, data and process control, physical control, network 
control, software system, database, application software via the Internet, data access, encoding, software 
license and authorization, control types and auditing techniques, rule-based control system implementation, 
auditing information system infrastructure. 
 
DSA-426  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 

(IT Innovation and New Technology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ท่ีมีผลตอ่สังคมและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยี
ที่ท าให้เกิดโลกอิเล็กโทรนิกส์ นวัตกรรมใหม่ของระบบสารสนเทศ เว็บเซอร์วิส เครื่องมือ Web 2.0  ข้อมูลองค์กร Virtual Team 
เศรษฐศาสตร์ของสินค้าและบริการดิจิตอล การค้นหาข้อมูล การบริหารองค์ความรู้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทิเช่น สังคมออนไลน์ (Online Communities) และการน าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
เหล่านี้มาใช้กับการรีเอนจิเนียริ่งทางการด าเนินการทางธุรกิจ 

Modern information technologies for social and business concerns, information technology and 
globalization, technologies leading to electronic world, innovation of information system, web services, Web 
2.0 tools, organizational data, virtual team, economics of digital goods and services, data search, knowledge 
management, future trends of information technology development, new innovation i.e., online communities, 
adoption of innovation in re-engineering for business operation. 
DSA-427   การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  (Information Technology Consultancy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาความหมายของการท างานอย่างท่ีปรึกษา การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดกระบวนการในการคดิอย่างมีระบบและมีเหตุ
มีผล เพื่อให้สามารถพูดตอบโต้ รวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปรึกษาด้วยเกิดความเชื่อมั่น ไม่
ว่าจะเป็นวิธีการล าดับเรื่องราว การจับประเด็นส าคัญ การเสนอแนะแนวทาง การสร้าเส้นทางของความคิดให้กับผู้ที่มาปรึกษา การ
สรุปความคิด และศิลปะในการน าเสนอความคิด มีการจัดการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ
กระบวนการของการเป็นท่ีปรึกษาอย่างแท้จริง 
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Study the meaning of IT consultancy, preparation for systematic thinking and logical thinking to give 
response in verbal communication and any manners with getting customer’s confidence, method for 
sequencing, identification of important issues, recommendation, concept mapping, and conclusion, art of 
presentation, workshop for experiencing in consulting process. 
 
DSA-428  การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Application Programming)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี 

ความรู้และทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นlส าหรบัการเขียนโปรแกรมเชิงธุรกิจ ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจและบทบาทส าคัญในเส้นทาง
ไหลของธุรกิจ คุณค่าและประโยชน์ของการโปรแกรมในงานด้านธุรกิจต่างๆ 

An introduction to basic concepts in computer programming with an emphasis on business 
applications. The course covers basic concepts of object-oriented programming, principles of program design, 
programming structures, data types and structures, program testing, and debugging.  
 
DSA-429   การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                                                        3(3-0-6) 

    (Business Continuity Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

แนวคิดในการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักการและความสมัพันธ์ระหว่างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ  การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการจดัการความเสี่ยง กลยุทธการสื่อสารระดับบนและความสมัครสมานสามัคค ี
การจัดท า ปรับปรุง และทดสอบแผนป้องกันภาวะตดิขัดหรือภาวะวกิฤติ  

Learn concepts of Business Continuity Management in an organization, Business Continuity 
Management Life-cycle, main components of a Business Continuity Management, needs for risk assessment in 
Business Continuity Management, options for development of a Business Continuity Management strategy, 
prepare and develop plans for Business Continuity Management response, needs for exercising, maintenance 
and review of plans, needs for embedding Business Continuity Management awareness in the organization. 
 

DSA-430  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                                                                        3(3-0-6) 
             (Business Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-305 ระบบฐานข้อมลู และ DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ หลกัการและองค์ประกอบของธุรกิจอจัฉริยะ การพัฒนา
คลังข้อมูล  การสร้างและใช้งาน Cube , การสร้างรายงาน และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
         The course aims to examine Business Intelligence (BI) together with Decision Support systems. 
Principles and components of business intelligence. Data warehourse development. Cube development, 
report generation and user interfaces. Technologies for gathering, storing, analyzing, sharing and providing 
access to data to help enterprise users make better managerial decisions.   
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DSA-431  ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                 3(3-0-6) 
             (Information Technology Entrepreneur) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้าน IT ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่
จ าเป็นของผู้ประกอบการ การหาโอกาสของธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของธุกิจใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสีย่ง รวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 Knowledge related information technology entrepreneur. Study the concepts of entrepreneurship. 
Characteristics and skills for entrepreneur. New opportunities exploration. Problems and barriers of new 
business. Business plan writing. Preparation for information technology entrepreneur. Business feasibility, risk 
management including adaptation to economic changes. 
 

DSA-432    เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส       3(3-0-6) 
             (Web Services Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี                                                                                  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     :  ไม่มี  
 ศึกษาถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่ส าคัญของ Service-Oriented Architecture (SOA) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ต่างๆ  แนวคิดของบริการใน SOA  บทบาทของผู้ขอบริการ  ผู้ให้บรกิาร และตัวแทนของผู้ให้บริการ  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส   
เทคโนโลยีที่ส าคญัของเว็บเซอร์วสิและ SOA เช่น XML, SOAP, WSDL, UDDI  และ WS-BPEL เว็บเซอร์วิส และธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษาของเวบ็เซอร์วิส และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ 
 This course study Web services as  a building blocks for enterprise applications that use open data  
exchange standards and transport protocols to exchange data with calling clients. The architectures,  
frameworks, and tools required to develop and compose web services and clients, as well as integrate 
service-oriented  systems with legacy systems. The major focus of this course is about Service-Oriented 
Architecture (SOA) and related technologies such as XML, SOAP, WSDL, UDDI and WS-BPEL. 
 
DSA-433  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
                  (Management Information Systems)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  แนวคิดและบทบาทระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการในองค์กร ประเภทของสารสนเทศ การน า 
สารสนเทศแต่ละประเภทไปใช้งานและผลที่ได้รับทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับการจัดการ และระดับกลยุทธ์ในองค์กร บทบาทของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อกระบวนการท างานในองค์กร การท ารีเอ็นจิเนียร์กระบวนการท างานในองค์กร การวางแผน  
การวิเคราะห์ การออกแบบ การด าเนินการ เพื่อพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศท่ีน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ระบบสารสนเทศ 
แบบต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
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 Basic concepts and roles of information systems in organization management, types of information 
systems, applications of information systems in different levels of organizational uses; organizational 
reengineering process, information systems planning, analysis, design, and operation for organization success, 
impacts of information systems to people, organizations, and socials. 
 
DSA-434  การจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
             (Computer Simulation in Business) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ โครงสรา้งของระบบที่มีความซับซ้อน ซอฟต์แวร์พเิศษ ท่ีใช้ในการจ าลอง  
การสร้างแบบจ าลองและการทวนสอบรวมทั้งการจ าลองกราฟิก การออกแบบ การทดสอบและการออปติไมซ์ ตัวด าเนินการ เลขสุ่ม  
การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ของแบบจ าลอง การใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อการเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสม และการจ าลองระบบการผลติ  
 Using computer to simulate model, studies complex system structure  and special software in 
computer simulation and revision, optimization and testing, operating program. Studies concepts of numeric  
and random number and learn appropriate statistical technique selection for each solution. 
 
DSA-435  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
             (Geographic Information Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี    
 ศึกษาแนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการการใช้คอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์และการออกแบบ การค านวณและการวิเคราะห์ข้อมลู ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
 Geographical information system, process of computer hardware and software usage, geographical  
information and design, information calculation and analysis with realistic samples. 
 
DSA-436  ความมั่นคงของระบบเครือข่าย       3(3-0-6) 
             (Network System Security)   
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  :  DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี    
 ศึกษาการก าหนดนโยบายความมัน่คง การโจมตรีะบบและการป้องกันภัยคุกคามแบบต่างๆเช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส  
หลักการท างานของเทคนิคการเขา้รหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร การน าระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจนส์ิทธิรูปแบบตา่ง ๆ  
เช่นการลงนามระบบดจิิตอล หนังสือรับรองระบบดิจติอลระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกญุแจสาธารณะ เทคนิคการ 
ออกแบบระบบไฟร์วอลลร์ะบบตรวจจับ/ป้องกันการบุกรุก และระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนกฎหมายและจริยธรรมในสังคมที่ใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนกู้ภยัเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายในดา้นความมั่นคง ได้แก่ การ 
ติดตั้ง ออกแบบ และดูแลอุปกรณ ์
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 This course will study Security policy subjects, threats and and methods to combat intrusions such as 
virus, trojan, and denial of service (DOS). Basics of symmetrical and asymmetrical encryption techniques 
authentications factors, digital signature, digital certifications, public key distribution will be discussed. Firewall 
designation techniques, threats detection/protection system and virtual private network (VPN), laws and 
ethics in computer-system-based society, recovery plans for emergency events will be covered. 
 
DSA-437  การจัดการองค์ความรู้       3(3-0-6) 
             (Knowledge Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 ศึกษาแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้  การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการต่างๆ 
ของการจัดการองค์ความรู้ การสรา้งและการใช้ความรู้ การบรหิารจดัการต้นทุนดา้นความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ท้ังวิธีปฏิบัติ กระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา เครื่องมือและเทคนคิในการจัดการ
องค์ความรู ้
 Basic concept of knowledge management, types of knowledge, knowledge creation model, 
knowledge management process, knowledge creation and application, knowledge as an organizational asset 
and its effective management in operation, process, and technology, intellectual property management, 
knowledge management tools and techniques. 
 
DSA-438  การค้นคืนสารสนเทศ                                                                            3(3-0-6) 
             (Information Retrieval) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 หลักการและแนวคดิในการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ  ข้ันตอนการค้นคืนสารสนเทศ  กล
ยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 
 Theories and concepts of information retrieval. Main components of information retrieval. Process 
and steps for information retrieval. Strategies and techniques of information retrieval and their evaluations.  
 
DSA-439  ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์                                                    3(3-0-6) 
          (Computer Security System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 การก าหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันแบบต่างๆ เช่น ไวรสั โทรจัน ดโีอเอส หลักการท างาน
ของเทคนิคการเข้ารหสัแบบสมมาตร และอสมมาตร การน าระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจนส์ิทธิรปูแบบต่าง ๆ เช่น การลง
นามระบบดิจิตลั หนังสือรับรองระบบดิจิตอล ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ กฎหมายและจริยธรรมใน
สังคมที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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 Study the security policies and their implementation. Threat models, attacks that compromise 
security such as virus, Trojan and DOS, and techniques for achieving security. Principles of symmetric and 
asymmetric encryption. Authentication such as digital signature and digital certificate.  Topics include operating 
system (OS) security, language security, hardware security, and security in web applications. Laws and ethics in 
computer-system-based society, recovery plans for emergency events. 
 
DSA-440   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ                     3(3-0-6) 
                (Information Security Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศองค์ประกอบส าคัญทีต่้องพิจารณาในความปลอดภัยของสารสนเทศ  
การประเมินถึงภัยคุกคาม ความเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของสารสนเทศ แนวทางในการป้องกันภัยคุกคาม  
การวิเคราะห์และบรหิารความเสี่ยง การพัฒนาระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับความ 
ปลอดภัยของสารสนเทศและกรณศีึกษาในประเด็นความปลอดภัยของสารสนเทศในองค์กร 
 The course covers the principles of applied information security management and an in-depth 
understanding of security management in medium to large organisations. Governance and security policy, 
threat and vulnerability management, incident management, risk management, information leakage, crisis 
management and business continuity, legal and compliance, security awareness and security implementation 
considerations. 
 
DSA-441  การประมวลผลคลาวด์                                                                         3(3-0-6) 
             (Cloud Computing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์  คุณลักษณะส าคญัของการประมวลผลคลาวด์  ประเภทของการประมวลผล 
คลาวด์  เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้เวอร์ชวลไลเซช่ัน การจดัการคลาวดร์ปูแบบการให้บริการของคลาวด์ ความปลอดภัยในคลาวด์  
การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกีย่วกับคลาวด์  นโยบายต่างๆส าหรบัองค์กรในการน าการประมวลผลคลาวด์มาใช้   ตัวอย่าง 
กรณีศึกษาทีส่ าคัญในการประมวลผลคลาวด์  รวมทั้งสถานะของการพัฒนาคลาวด์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต 
            The course presents basic concepts of cloud computing, from applications and administration to  
programming and infrastructure. Topics include essential characteristics and types of cloud computing, cloud 
systems, distributed storage systems, virtualization, security in the cloud, and multicore operating systems. 
Case studies for cloud computing, and trend in cloud development will be discussed. In addition, students 
will use tools and platforms developed by major players such as Google, Amazon, Microsoft, or VMWare.  
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DSA-442  การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์                                                          3(3-0-6) 
                (Event-Driven Programming) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
    DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   
    DSA-305 ระบบฐานข้อมูล 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 เป็นการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีเป็นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีใช้การออกแบบโปรแกรม 
แบบแยกส่วนการท างาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อน 
โดยเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ท าให้สามารถมองเห็นภาพการท างานแบบเชิงเหตุการณไ์ด้ ความหมายของเหตุการณ์ ล าดับ 
ของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อจัดการ 
ข้อมูลในฐานข้อมูล การสรา้งส่วนประสานการตดิต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับงานธุรกิจ 
 Study the application development using object-oriented design and patterns. Components or 
module design. Testing and debugging. The development of event-driven application by programming 
languages and tools that fully support events, sequences of events, event handling and database connection. 
Create user interface and reports for business application. 
 
DSA-443   วิธีการวิจัย                                           3(3-0-6) 
              (Research Methodology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 ค้นคว้าในกระบวนการขั้นต้นของการวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การระบุปญัหา การศึกษางานวิจยัที่ 
เกี่ยวข้องทิศทางความเป็นไปของงานท่ีจะท าการวิจัย เทคนคิต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห ์
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลผลการวจิัย 
 Learn the process of conducting an academic IT reseach, and put that knowledge into practice. 
Define problem statements. Literature reviews and directions of research. Apply a number of statistical 
techniques, draw conclusions from the results and determine what statistical technique would be suitable for 
a given dataset and/research problem. The  emphasis will be on interpreting results and communicating ideas 
to the public effectively. 
 
DSA-444       การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                                3(3-0-6)                   
  (Mobile Device Application Development)            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ 
                                    DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี   
 แนวคิดสถาปัตยกรรมและเครื่องมอืของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ อุปกรณเ์คลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง 
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท าให้เกิดผลของ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การท าให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมลู 
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 Architectural concept and tools for mobile device application development. User interface design for 
mobile devices. Information system, security, protocol, and database on the mobile device application 
development. 
 
DSA-445  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์     3(3-0-6) 
  (Applied Web Design and Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-208  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี          
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพฒันาเว็บไซตด์้วยเทคนิคสมยัใหม ่เพื่อน าไปประยุกตส์ร้างเว็บตามหลักการของ 
Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บข้ันประยุกตเ์พื่อการพัฒนาระบบทีม่ีการประมวลผลแบบโตต้อบ
ตามความต้องการของภาคธุรกิจ 
 Study the process of web site design and development using modern techniques and libraries. Apply 
the principles of Responsive Web Design. Study and implement an interative web application in order to 
serve business requirement. 
 
DSA-446  การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์     3(3-0-6) 
  (Social Network APIs Implementation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
 การเข้าถึงข้อมูลและบริการตา่งๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทาง APIs (Application Programming  
Interface) การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเรยีกใช้งานข้อมูลและบริการต่างๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์           
 Access to online social resource and service using API (Application Programming Interface). Design and 
develop the application using online social resources and services. 
 

DSA-447   การเรียนรู้ของเครื่อง       3(3-0-6)                        
                   (Machine Learning) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 

ศึกษาขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยเครื่ องและประเภทการ
เรียนรู้ supervised, unsupervised และ reinforcement learning  อัลกอริธึมส าหรับการจัดแบ่งประเภท เรียนรู้คลังโปรแกรม
ที่ใช้อย่างแพร่หลายของอัลกอริธึมส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง เช่น Scikit-learn  การเตรียมประมูลผลข้อมูลเพื่อสร้าง data set 
ทีม่ีคุณภาพ การบีบอัดเพื่อลดมิติของข้อมูล การประเมินผลโมเดลและการปรับแต่งพารามิเตอร์ 

Essential steps for creating a machine learning model. Concepts of machine learning and three types 
of learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Algorithms for 
classification. A popular library (API) that implements several machine learning algorithms such as Scikit-learn. 
Data preprocessing to build a good quality training data set. Compressing data for dimensionality reduction. 
Model evaluation and parameter tuning. 
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DSA-448  การแสดงข้อมลูด้วยภาพ               3(3-0-6) 
    (Data Visualization)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การจัดการ รวบรวม และจัดรูปแบบข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ การ
แสดงภาพแบบรูปเทียบกับเวลา  การแสดงภาพข้อมูลเป็นสัดสว่น การแสดงภาพข้อมูลความสัมพันธ์ การพบเห็นความแตกต่างของ
ข้อมูล การแสดงภาพความสัมพันธ์โดยต าแหน่ง เครื่องมือแสดงภาพและกราฟ เช่น matplotlib และ ggplot2 

Story telling with Data, Handling data, gathering data, and formatting data, Choosing tools to visualize 
Data, Visualizing patterns over time, Visualizing proportions, Visualizing relations, Spotting the difference, 
Visualizing spatial relationships, Graphing and plotting tools such as matplotlib and ggplot2 packages 

 
DSA-491  เตรียมสหกิจศึกษา        1(1-0-2) 
   (Pre-Cooperative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและจริยธรรมที่จ าเป็นก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

Basics and concept of cooperative education, process and steps of cooperative education, 
regulations and orders for cooperative education, knowledge related preparation, professional skill, essential 
moral before going to cooperate at the working places 
 
DSA-492  สหกิจศึกษา        6(0-40-10) 
   (Co-operative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-491 เตรียมสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี   
    การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา  16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการอื่นใด   ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา   เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความช านาญมีจริยธรรมและคุณธรรมหรือ
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ท ารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมี
การน าเสนอผลงาน 

Operate and solving problems in the working places during the 16 weeks in industrial factory or other 
working places under faculty approval, so as to students gain more experience in studying field and be 
capable of applying knowledge to actual operations, develop professional skills, moral and ethical or 
behavior and character that essential to work, students have to report the problem solvents for the working 
places to the faculty together with the presentation. 
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DSA-493    ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก     1(0-40-10) 
            (Practice on Data Science and Analytics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรที่สถาบัน
เห็นชอบ โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 320 ช่ัวโมงและต้องเสนอรายงานการฝึกงาน 

Internship in Data Science and Analytics field in the working places, industrial factory or organization 
with an approval from the university with a minimum of 320 working hours and presentation of internship. 
 
DSA-494   โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  1     1(0-3-2) 
    (Data Science and Analytics Project 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  ก าหนดโดย
สาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Project or interesting practical problems in any topics related to Data Science and Analytics assigned 
by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
 
DSA-495  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  2     2(0-6-3) 
   (Data Science and Analytics Project 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-494  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  ก าหนดโดย
สาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Project or interesting practical problems in any topics related to Data Science and Analytics assigned 
by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
 
DSA-496  กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1                     1(1-0-10) 

(Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  การท าโครงงานหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หรือด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเวลาที่ใช้ด าเนินโครงงานหรือกิจกรรมนั้นต้องไม่
น้อยกว่า 15 ช่ังโมง 
 Project or activities regarding to Data Science and Analytics or other related subjects assigned by 
head of department. The project or activities can be performed in Thailand or other countries and not less 
than 15 hours. 
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DSA-497  กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล 2       3(3-0-10) 
(Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 2)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  การท าโครงงานหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หรือด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเวลาที่ใช้ด าเนินโครงงานหรือกิจกรรมนั้นต้องไม่
น้อยกว่า 45 ช่ังโมง 
 Project or activities regarding to Data Science and Analytics or other related subjects assigned by 
head of department. The project or activities can be performed in Thailand or other countries and not less 
than 45 hours. 
 
ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
              (Listening & Speaking for Specific Purposes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ฝึกฝนเพื่อเพิม่พูนทักษะความสามารถทางการฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เรียนรูเ้ทคนิควิธีการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรูว้ิธีจับใจความและการสื่อสารโตต้อบที่ถูกต้องจากสื่อที่หลากหลายและจากเทคนิคการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบ มีท้ังการฝึกปฏบิัติ และการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมีการสอบวัดความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

The course aims to practice in order to enhance the ability of English listening and speaking for 
specific purposes. Study English listening and speaking techniques. Learn how to communicate effectively 
using various types of media and teaching methods, practice and use self-study, as well as have continuous 
evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the designation criteria. 
 
ENE-102  การอ่านเชิงวิเคราะห ์        3(3-0-6) 
             (Critical Reading) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 วิเคราะหห์ลัก และเทคนิควิธีการอ่านภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง ฝึกฝนเพิ่มพูนขีดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
ลึกท้ังในเชิงปริมาณและคณุภาพ ฝึกการอ่านจับใจความจากเอกสารหลายรูปแบบท่ีมีความง่ายและซบัซ้อนขึ้นเป็นล าดับ โดย
วิธีการเรียนรู้จากสื่อหลายชนิดประเภท และจากเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติ และเรียนรูด้้วยตนเอง 
ตลอดจนมีการสอบวัดความสามารถเป็นระยะเพื่อพัฒนาความสามารถให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

This course aims to analyze the principles and techniques of reading English, practice in order to 
enhance the ability of both quantitative and qualitative English reading proficiency, practice reading to get the 
gist from different types of simple and complicated documents, practice and use self-study as well as have 
continuous evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the designation criteria. 
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ENE-201  การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ       3(3-0-6) 
              (Professional Project Based Presentation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 พัฒนาทักษะการพูดเพื่อน าเสนอตอ่สาธารณชน ตลอดจนการน าเสนองานในหน้าท่ีต่อที่ประชุมในรูปแบบโครงงาน 
เรียนรูเ้ทคนิคและวิธีการ ฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ตลอดจนวิธีการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าโดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัตผิ่านสื่อท่ีหลากหลายทันสมัย และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

This course aims to develop speaking skills to present assignments to the public, give a project 
presentation to a meeting, learn about methods and techniques of presentation, practice how to deliver an 
idea in a more comprehensive and interesting way as well as how to deal with the unexpected problems, 
continuous practice and evaluations occur regularly during the semester in order to develop the learners’ 
abilities to achieve the designation criteria. 
 
ENE-202  การเขียนเชิงธุรกิจ        3(3-0-6) 
             (Business Writing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ฝึกฝนเพื่อเพิม่พูนทักษะความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เช่น รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบเชิง
ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารธุรกิจ เป็น โดยอาศัยเทคนิคการเรยีนรู้และประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการสอบวดัระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะและพัฒนาให้สูงข้ึน 

This course aims to develop business writing skills, such as minutes, business correspondence, 
business newspapers, business journals, etc, by using different testing and learning methods in and outside 
the classroom, self-study, and have continuous evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the 
advanced level. 
 
ENE-403  หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
   (Selected Topics in the English Language) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 วิเคราะห์อภิปรายและน าเสนอหัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

This course aims to analysis, discussion, and presentation of selected topics concerning the English 
language. 
 
 
 
 
HUE-101  อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก                3(3-0-6) 
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              (Japanese and East Asian Civilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ความเช่ือ และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ในด้านต่างๆ เช่น 
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม เปน็ต้น ตลอดจนอิทธิพลจากวัฒนธรรม และอารยธรรมของประเทศอืน่ๆ ที่มีต่ออารยธรรมประเทศ
เหล่านั้น 
 The course aims to study the development, values, beliefs, and identities of Japanese, Chinese, and 
Korean cultures in many aspects: literature, music, and arts; and influences from other cultures in those 
countries. 
 
HUE-102  การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
              (Personality Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการด าเนินชีวิตทีด่ีงาม มีระเบียบ วินัย รู้กาลเทศะ ท้ังในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยตามกระแสของสังคมโลก  
 The course aims to study proper personality development including concerning important which 
enables learners to lead their life appropriately accordingly circumstances and roles amidst everlasting 
cultural changes. 
 
HUE-103  จริยศาสตร์ธรุกิจ        3(3-0-6) 
             (Professional Ethics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ทฤษฎีจริยศาสตร์ธุรกิจท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารและบคุคลทั่วไปในองค์กร เช่น จริยธรรมในองค์กรธุรกจิ จริยธรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกจิภาครัฐ จริยธรรมธุรกจิข้ามชาติ พันธะทางจริยธรรมของภาคธุรกิจต่อสภาวะแวดล้อม เป็นต้น 
 The course provides major theories in business ethics and compliance for executives and personnel 
in organizations; ethics in business organizations; ethical relations between business and governmental 
sectors; ethics in multinational business landscape; ethical obligations of the business sector towards the 
environment. 
 
 
 
 
 
 
 
HUE-104  ศิลปกรรมปริทรรศน ์       3(3-0-6) 
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              (Introduction to Classical Artwork) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาขอบเขต ความหมาย ประวตัิศาสตร์ และวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมโลก หลักการพื้นฐานของงานด้านทัศน์ศิลป์ 
นฤมิตศิลป์ ดุริยางค์ศลิป์ และนาฏศิลป ์
 The course provides scope, meaning, history and development of the world’s fine and applied arts 
works; basic principles of visual arts, creative arts, music and dance. 
 
HUE-105  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
              (Thai-Japanese Local Wisdom) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความเป็นมาทางสังคมและวฒันธรรมไทยและญี่ปุ่น เรียนรู้กระบวนการคิด ค่านยิม ภมูิปัญญาทางสังคมของไทย
และญี่ปุ่น ในหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น การจัดหาและการบริโภคทรัพยากร การด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

The course aims to study Thai and Japanese social development, norms and values of respective 
local wisdom via diverse topics such as resources procurement and consumption as well as harmony with 
surrounding environment. 
 
HUE-106  อารยธรรมโลก         3(3-0-6) 
              (World Civilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความเป็นมาและความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่สมยัก่อนประวัตศิาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ จนถึง
ปัจจุบัน ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับปัญญา ความคิด และงานสร้างสรรคท์างศิลปะในแต่ละสมัย 
สุนทรียภาพของงานท่ีสะท้อนความเจรญิของมนุษย์ในแต่ละสมัย   
  The course provides the origin and progress of mankind from the Prehistoric, the Ancients, the Middle 
 Ages, the Modern to the present; interaction in each period among social, economic and political conditions,  
wisdom and creative arts; aesthetic aspect of work reflecting the progress of man in each period. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JPE-101  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1       3(3-0-6) 
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             (Communicative Japanese 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาตัวอักษรฮริะงะนะ คะตะคะนะ และคันจิประมาณ 30-50 ตัว เรียนรูร้ะบบเสียง โครงสร้างประโยค ค าศัพท์ต่างๆ 
ประมาณ 200 ค า และไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นข้ันต้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนการเรยีนรู้หลายรปูแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏบิัติ การใช้สื่อการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนียมปฏิบัตติ่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5) 

The course aims to study Hiragana and Katakana, and Kanji about 30-50 words, learn sound system, 
structure, vocabulary about 200 words and basic Japanese grammar, develop listening, speaking, reading and 
writing skills, practice Japanese conversation in everyday life with various teaching methods in and outside 
the classroom including learning appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a 
proficiency test continuously and preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 
JPE-102   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 500 ค า พัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและในสถานท่ีท างาน เรยีนตวัอักษรคันจิเพิ่มเป็นประมาณ 
90 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อการเรยีนการสอนอย่าง
หลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนียมปฏิบตัิต่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน่ (N5) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 500 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation in 
everyday life and in the workplace, study Kanji about 90 words with various teaching methods in and outside 
the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, learn 
appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 
JPE-201   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 3) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800 ค า พัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับท่ีสามารถน าเสนอและเขียนเรื่องราวต่างๆ ได้ ฝึกการเขยีน
ตัวอักษรคันจิประมาณ 150 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนยีมปฏิบตัิต่อชาวญี่ปุน่ มีการทดสอบ
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5) 
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This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 800 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation for 
giving presentations and story writing, study Kanji about 150 words with various teaching methods in and 
outside the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, learn 
appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 

 
JPE-202  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 900 – 1,000 ค า พัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถน าเสนอและเขียนเรื่องราวท่ีซับซ้อนได้ 
ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิประมาณ 210 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูห้ลายรูปแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึก
ปฏิบัติ การใช้สื่อการเรยีนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนยีมปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น มีการ
ทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดบัความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N4) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 900-1000 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation 
for giving complicated presentations and writing, study Kanji about 210 words with various teaching methods 
in and outside the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, 
learn appropriate etiquette and manners to Japanese people as well as having a proficiency test continuously 
and preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N4). 

 
JPE-301  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ตา่งๆ ประมาณ 1,000 – 1,200 ค า เน้นฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานที่รับผิดชอบได้ ฝึกการเขียน
ตัวอักษรคันจิประมาณ 270 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N4) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at pre-intermediate level, vocabulary 
about 1000-1200 words, develop listening, speaking, reading and writing skills used in the workplace, study 
Kanji about 270 words with various teaching methods in and outside the classroom, including practice and 
the use of various teaching-learning instructional media as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N4). 
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MSE-112  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
(Science and Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนรูส้รรพศาสตร์ และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พัฒนาการของวิทยาศาสตร ์ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามแตล่ะสาขาวิชาของผู้เรียน คณุค่าและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Scientific processes applied to learning and problem solving. Science advances and development of 
technology based on the student’s major. Benefits and effect of Science and technology to various aspects of 
the quality of life. Ethics and laws related to Information Technology. 

 
MSE-202  สถิติและความน่าจะเป็น       3(3-0-6) 
  (Statistics and Probability) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี 

ความหมายและวิธีการทางสถิติ ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย 

Definitions and methodology of Statistics. Characteristics of statistical problems. Introduction to 
probability. Random variables and distributions. Sampling distribution and hypothesis testing. Analysis of 
variance and introduction to experimental design. Simple linear regression and correlation. 
 
SOE-101  จิตวิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 

    (General Psychology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาหลักการ ความรู้พื้นฐานทางวิชาจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  การพัฒนาทางด้าน
บุคลิกภาพ สติปัญญา จิตใจ การรับรู้ แรงจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 The course provides the overview of the fundamental psychological principles of the behaviors and 
nature of human, development in personalities, intelligences, minds, cognition, motivation, learning process 
as well as individual differences across various ages in mental health development, understanding and 
development in one own self. 
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SOE-102  วัฒนธรรมองค์กรญีปุ่่น       3(3-0-6) 
             (Japanese Corporate Culture)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย ปรัชญาของการบรหิารงานของบรรษัทข้ามชาตญิี่ปุ่น วัฒนธรรมวสิาหกิจญี่ปุ่น วัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่น ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เช่น แนวคิดในเรื่องของการบริหารคุณภาพ (TQM) การจดัการเกม็บะ (GenbaKanri) 5ส ไคเซ็น 
(Kaizen) และคิวซี (QC) การลดตน้ทุนในโซ่อุปทาน การบริหารทรพัยากรมนุษย์ ความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น 
 The course focuses on the history of industrialization in Japan, Japanese corporate investment 
overseas and in Thailand, management philosophy of Japanese multi-national companies. Japanese 
manufacturing culture, concept of TQM (Total Quality Management), genbakanri (shop-floor management), 5S, 
kaizen, QC, cost reduction in supply chain, Thai-Japanese cross culture in human resource management, 
corporate social and community responsibility. 
 
SOE-103  การศึกษาข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
             (Cross-cultural Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความแตกตา่งและการกลมกลืนทางวัฒนธรรมและสังคม กระบวนการ และวิธีเรยีนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการน าผลของการเรียนรูม้าใช้ในระดับบุคคล สังคม และประเทศ 

The course focuses on the study of the differentiation and assimilation of cultures and societies 
covering the processes of studying and methods in learning management to live with different ethnic groups 
of people including implementation of learning for individual, society, and nation. 
 
SOE-104  การเมืองและการปกครองไทย       3(3-0-6) 
              (Politics and Government of Thailand) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาลักษณะส าคญัของการเมืองการปกครองไทย การจัดระเบยีบความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างความชอบธรรม การ
มีค่านิยม และการมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ านาจรัฐ อ านาจทางการเมืองและการแบง่สรรผลประโยชน์ พัฒนาการ
และการเปลีย่นแปลงทางการเมืองการปกครองของไทย และแนวโนม้ในอนาคต 
 The course provides the evolution of Thai political and government system characteristics; 
organizational relationship, legitimacy, social values and actions dealt with state power. The learning 
knowledge figures various issues in administrative centralization, political parties and parliamentary system 
including development and changing of the authoritarianism in Thai political system and its tendency. 
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SOE-105  การสร้างและพัฒนาธุรกจิใหม่สูค่วามส าเร็จ     3(3-0-6) 
             (Elements of Success Startup) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 แนวคิดและหลักการที่เป็นปัจจัยตอ่ความส าเร็จในการเริ่มต้นเป็นเจา้ของธุรกิจใหม่ท่ียั่งยืนแบบครบวงจร ตั้งแต่การหา
โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยี กระบวนการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงการรักษาธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน 
 This course provides concepts and key success elements in developing and sustaining a new venture 
throughout the business lifecycle; opportunity searching and capturing, technology selection, value creation 
process, and sustainable growth.  
 
SOE-106  หลักการลงทุน        3(3-0-6) 
              (Introduction to Prudent Investment)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน การออกแบบด้านการลงทุน การประเมินระดบัความเสี่ยง ผลตอบแทน ส าหรับบคุคลทั่วไป
ที่มิใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน โดยครอบคลุมตลาดการเงิน การประเมินมลูค่าหลักทรัพยเ์บื้องต้น การประเมินการลงทุน
ทางเลือก เป็นต้น 

This course introduces fundamental principles in investment, investment design, risk and return 
analysis for non-professional investors including financial market, basic valuation methods and alternative investment.
  
THE-101  ภาษาไทยสื่อสารส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 1     3(3-0-6) 
             (Communicative Thai for Non-Native 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ฝึกการใช้ภาษาไทยท่ีจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อสื่อความหมายในสถานการณต์่างๆ รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมและมารยาทไทยที่จ าเปน็ในการสื่อสาร 

This course is concerned with practice in the use of Thai both speaking and listening necessary for 
interpersonal communication; development of skills of oratory including the effects of stress and intonation 
on meaning, as well as appropriate Thai mannerism and culture.  
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ภาคผนวก ง. ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต 
(1) Reungsinkonkarn, A., Apirukvorapinit, P., “Bug Detection Using Particle Swarm Optimization with Search 
Space Reduction”, 6th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation, pp. 53-57, 
2015. 
(2) Reungsinkonkarn, A., Apirukvorapinit, P., “Search Space Reduction of PSO for Hierarchical Similarity 
Measurement Model”, 11th International Joint Conference on Computer Science and Software 
Engineering (JCSSE), pp. 23 – 27, 2014. 
(3) Yoosook, P., Apirukvorapinit, P., “Performance Monitoring Tool for Mobile Application”, 5th 
International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), pp. 177-182, 2018. 
 (4) จรุง ใจงาม และ ภาสกร อภริกัษ์วรพินิต, “การจ าลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง แบบหนึ่งแถวคอย และหลายแถวคอย
ของด่านเก็บค่าผ่านทาง”, The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference TNIAC 2015, pp. 385-390, 
2015. 

2. ดร.บุษราพร  เหลืองมาลาวัฒน์ 

       (1) Luangmalawat, B., Humphries, U., Tangmamee, S., 2014, “Autocorrelation of Southern Thailand  
       (East Coast) Rainfall Data using Wavelet Transform”, International Conference on Applied Statistics 2014, 
       Khon Kaen, Thailand, pp.105-108. 

(2) Luangmalawat, B., Humphries, U., Tangmamee, S., 2014, “Wavelet analysis on southern Thailand 
rainfall data”, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), vol.94, pp.149-159. 
(3) สุวรรณ ถังมณี และบุษราพรเหลืองมาลาวัฒน์. (2558) แคลคูลัสเบื้องต้นส าหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ :  
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3. ดร.พฤฒิไกร มหัทธนังกูร 
(1) Leeraphong, A., Mahatanankoon, P., Papasratorn, B. (2016). Evaluating Electronic Service Quality for 
 C2C social commerce in Thailand: a pilot study. In the Eleventh International Conference on Digital  
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