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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2558)
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 68-2/2562 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
สภาสถาบันอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 94-4/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
หลักสูตรจะมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ
2. นักพัฒนาเว็บโซต์
3. นักพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
4. ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
5. นักบริหารเครือข่าย
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. นักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
9. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ทางานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีความชานาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการจัดการองค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
11. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
ตำแหน่งทำง
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สำขำวิชำ
ที่
วิชำกำร
1
อำจำรย์
อมรพันธ์ ชมกลิ่น
วท.ม. เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นรังสรรค์ วิไลสกุลยง

สถำบันกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี , 2557
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ
สถำบันรำชภัฎเพชรบุรี , 2538
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ,
2558

3

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตรีรตั น เมตต์กำรุณ์จิต

บธ.ม.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

บริหำรธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 2547
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2529
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2526
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2546
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
2540

4

อำจำรย์

อดิศักดิ์ เสือสมิง

วท.ม. เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ
วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

มหำวิทยำลัยมหิดล , 2544
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ,
2542

5

อำจำรย์

ลลิตำ ณ หนองคำย

วท.ม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ,
2559

วท.บ. เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ,
2554

หมำยเหตุ : แนบข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ อย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(ภำคผนวก ค.)
10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะมีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและ
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญในโลกปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้ออกแบบหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดาเนินการและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การออกแบบหลักสูตรได้คานึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีเครือข่าย ไร้สาย
ความเร็วสูง การใช้งานอินเตอร์เน็ตในทุกงานรอบๆตัวเรา ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกลงมากและ
เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานอย่างความกว้างขวางครอบคลุมการดาเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ของภาคเอกชน และภาครัฐ นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทางานให้แก่องค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเข้าใจใน
ระบบขององค์กร สามารถวางระบบงานสารสนเทศให้กับองค์กร ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ทาให้เกิดนวัตกรรมทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และรองรั บ การแข่ ง ขั น ในระบบการค้ า เสรี ที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
ภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความ
เข้ า ใจในสถานการณ์ท างธุ รกิ จ สามารถน าหรือ พั ฒนาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เข้ า มาใช้ ใ ห้เ ป็น ข้ อได้ เปรียบหรือ เครื่อ งมือ ที่สร้าง
ความสามารถในกิจการธุรกิจ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการศึกษาตามแนวคิด (Monozukuri) ”โมโนซึคุริ” ที่สอน
ให้ ”คิดเป็นทาเป็น” โดยการสอนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ จริงและทาโครงงาน เพื่อให้สถาบัน ฯ อยู่ในระดับแนวหน้าในการผลิต
บัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนา
นวัตกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน ฯ ในด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และ
สร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประกันคุณภาพ
การศึกษา
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก การดาเนินงานด้านวิชาการอยู่
ภายใต้กฏเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการของสถาบัน ฯ ในการควบคุมดูแลด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ โดยมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หลั ก สู ต รหนึ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของสถาบั น ฯ และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือ
เป็นทรัพยากรและปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สาคั ญหนึ่ง สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้
ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ขึ้น โดยอิงมาตรฐานหลักสูตรของ The Association for Computing Machinery (ACM) โดย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ชานาญทางเทคโนโลยี สารสนเทศสาหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ
เขียน วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
1.2.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง/
กลยุทธ์
หลักฐานตัวบ่งชี้/
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล - รายละเอียดของหลักสูตร
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย
ไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- รายงานการประชุมกรรมการ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน
หลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
- เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ
- รายงานผลการประเมินความพึง
กับความต้องการของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี - วิจัยและประเมินผลสหกิจศึกษา
ผู้ประกอบการ ครอบคลุมการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
- ศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนหลักสูตร วิเคราะห์/สังเคราะห์
คุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการวิจยั /บทความวิจัย
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แผนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง/
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้เรียน

กลยุทธ์
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปี ในแต่ละปี
การศึกษา
- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อ
หลักสูตร

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน
สอนวิจัย และบริการวิชาการ ให้
ให้ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
มีประสบการณ์จากการนาความรู้ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัตติ าม
ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการ
เกณฑ์เข้าสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิเคราะห์เชิงลึก ไปปฏิบัติงาน
วิชาการ
จริง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ
- ส่งเสริมการวิจยั เป็นทีม เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ประสบการณ์วิจัยจากนักวิจัยรุ่นเก่าไปสู่การบ่ม
เพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
- สนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์บริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก
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หลักฐานตัวบ่งชี้/
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน ในแต่ละปี
การศึกษา
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒสิ ูงขึ้น
จานวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น
จานวนบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่จัด
ภายในและภายนอก
จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
จานวนโครงการบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - ตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม ระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
โดยช่วงเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นดังนี้
ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน เมษายน - พฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คือ
- วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
- วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
2.2.2 สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตาม
หน่วยกิตเป็นรายบุคคล
2.2.3 สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัตติ นอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม
2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มโี รคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพ
ติด
2.2.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า บางคนมีพื้ นฐานอ่ อ นทางคณิตศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ เนื่ อ งจากไม่ได้ เรียนมาทางสายวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดให้มีการเรียน
ปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวมจำนวนนักศึกษำ
จำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำจะสำเร็จ
กำรศึกษำ

80

2564
80
70
150

ปีการศึกษา
2565
80
70
60
210

2566
80
70
60
60
270

2567
80
70
60
60
270

-

-

-

60

60

2563
80

หมำยเหต จำนวนนักศึกษำที่ออกกลำงคันคิดในอัตรำร้อยละ 10

รายได้
ปี
ค่ำหน่วยกิต
ค่ำธรรมเนียม
รวมรำยได้
รายจ่าย
ปีงบประมาณ
ก. งบดำเนินกำร
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำร
ทุนกำรศึกษำ
รวม(ก)
ข.งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม(ข)
รวม(ก)+(ข)
จำนวนนักศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว นศ.

2563
4,488,000
1,360,000
5,848,000

2564
8,646,000
2,060,000
10,706,000

2565
12,309,000
2,360,000
14,669,000

2566
14,784,000
2,660,000
17,444,000

2567
14,784,000
2,660,000
17,444,000

2563

2564

2565

2566

2567

6,237,000
5,775,000
594,000
12,606,000

9,058,500
8,387,500
792,000
18,238,000

10,246,500
9,487,500
792,000
20,526,000

10,246,500
9,487,500
792,000
20,526,000

10,246,500
9,487,500
792,000
20,526,000

1,100,000
1,100,000
13,706,000
210
65,267

1,100,000
1,100,000
19,338,000
305
63,403

1,100,000
1,100,000
21,626,000
345
62,684

1,100,000
1,100,000
21,626,000
345
62,684

1,100,000
1,100,000
21,626,000
345
62,684

2.7 ระบบการศึกษา
ตำมข้อบังคับสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่ำด้วย กำรศึกษำในระดับปริญญำตรี
 แบบชั้นเรียน
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นหลัก
 แบบทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

8

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตเพือ่
เข้าศึกษาต่อ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

132

หน่วยกิต

36
3
3
6
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

90

หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน

9

หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

53
9
20
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.3 วิชาเลือก
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา
2.3.2 แผนฝึกงานและทาโครงงาน

21
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาภาษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
2.4.1
2.4.2

แผนสหกิจศึกษา
แผนฝึกงานและทาโครงงาน

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หน่วยกิต

9

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
HUM-125
HUM-126
HUM-127
HUM-128
HUM-129
HUM-130

36
3

ศิลปะการใช้ชีวิต
Arts of Life
ศิลปะประเพณีนิยมไทย
Thai Traditional Arts
จุดเปลีย่ นโลก
World’s Great Turning Point
อยู่ได้ อยู่เป็น
Live Well
ทราบศิลป์
Knowing Master Arts
มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
Having Money, Spending Money

1.2 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
SOC-125 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
Career Preparation
SOC-126 คนใจสิงห์
Lion Heart People
SOC-127 รู้ทันการเมือง
Political Awareness
SOC-128 กฎหมายสามัญประจาบ้าน
Live Life Laws
SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
Japan Today
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
Innovative Solutions Management
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
Asean-Japanology
SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย
Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Diasters
SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจิ
Thai-Nichi Society
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SOC-135
SOC-136
SOC-137
SOC-138

เท่าทันสื่อ
Media Literacy
กินดีอยู่ดี
Healthy living
สตาร์ทอัพศึกษา
Startup Studies
ท่องเทคโนโลยี
Technology Tour

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology
MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability

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

ไม่น้อยกว่า

1.4) กลุ่มวิชาภาษา
JPN-101
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
Business Japanese 1
JPN-102
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
Business Japanese 2
JPN-201
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
Business Japanese 3
JPN-202
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
Business Japanese 4
JPN-301
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
Business Japanese 4
ENL-111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ENL-112
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
English Language Skill Development
ENL-211
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English for Work
ENL-212
เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
TOEIC Preparation

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

24 หน่วยกิต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
INT-105
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
Internet Technology
MSC-126 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mathematics for Information Technology
MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics

90 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
53 หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
9 หน่วยกิต
INT-204
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Analysis and Design
ITE-305
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
ITE-310
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)
ในองค์กร
Infrastructure Design Information and Communication
Technology in organizations

INT-301
INT-302
ITE-207
ITE-208
ITE-307
ITE-309
ITE-437
ITE-490

2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
Database Systems Laboratory
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2
Computer Network and Communication 2
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Device Application Development
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Multimedia Technology
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ
Business Application Program

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

20 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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INT-107
INT-108
INT-303
ITE-425
ITE-438

INT-205
ITE-407
ITE-418

2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
Introduction to Computer Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
Introduction to Object-Oriented Programming
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
วิทยาการข้อมูล
Data Science

15 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
Computer Network and Communication Systems 1
ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
Network Systems Security
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
Data Structure and Algorithm

2.3) วิชาเลือก
2.3.1) แผนสหกิจศึกษา
2.3.2) แผนฝึกงานและทาโครงงาน
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
BIS-401
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
BIS-402
การวางแผนทรัพยากรในองค์กร
Enterprise Resources Planning
BIS-403
การจัดการโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
BIS-406
การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Audit and Controls
BIS-407
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Innovation
BIS-408
การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Consultancy
BIS-409
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
Business Application Programming
BIS-410
การวิเคราะห์ข้อมูลและการทาโมเดล
Data Analysis and Modeling
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

9 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

21
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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BIS-414
BIS-415
DTM-104
DTM-201
DTM-304
ITE-206
ITE-304
ITE-408
ITE-409
ITE-411
ITE-416
ITE-417
ITE-420
ITE-423
ITE-426
ITE-427
ITE-428
ITE-429
ITE-430
ITE-431

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Entrepreneur
จิตวิทยาการสื่อสาร
Communication Psychology
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
Principle of Photography for Communication
การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Web Services Technology
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
การออกแบบระบบเครือข่าย
Network Design
หัวข้อขั้นสูงในระบบฐานข้อมูล
Advanced Topic in Database Management Systems
การจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Special Topic in Information Technology 1
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Special Topic in Information Technology 2
การสื่อสารแบบไร้สายเบื้องต้น
Fundamental of Wireless Communications
ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
Computer Security System
การประมวลผลคลาวด์
Cloud Computing
การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
Unix System Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Event-Driven Programming
การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์
Software Verification And Validation
วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น
Introduction to Cryptography
วิธีการวิจัย
Research Methodology

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14

ITE-432
ITE-433
ITE-434
ITE-435
ITE-436
MTE-204
MTE-414
MTE-415
MTE-418
MTE-435
MTE-450
MTE-456

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws and Ethics
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of Things
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด
Hybrid Mobile Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework
Developing Applications with .NET Framework
ข้อมูลขนาดใหญ่และการทาเหมืองข้อมูล
Big Data and Data Mining
การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้
User Experience and Interface Design
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์
Computer Graphic Design
การพัฒนาเกม
Game Development
การสร้างภาพจาลองเสมือนจริง (VR/AR)
Virtual and Augmented Reality
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์
Applied Web Design and Development
การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์
Web Development for Online Business

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

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษาสาหรับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้นับหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้
 กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ITE-496
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Extra Curriculum Activity in Information Technology 1
ITE-497
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Extra Curriculum Activity in Information Technology 2
 กลุ่มวิชาภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ จากรายวิชาดังต่อไปนี้
JPN-428
ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที
Japanese for Information Technology People
ENL-424
ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที
English for Information Technology People 3(3-0-6)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
2.4.1) แผนสหกิจศึกษา
เตรียมสหกิจศึกษา
ITE-491
Pre-cooperative Education
ITE-492
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

ITE-493
ITE-494
ITE-495

2.4.2) แผนฝึกงานและทาโครงงาน
ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Practice
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Information Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Information Technology Project 2

7

หน่วยกิต
1(1-0-2)
6(0-40-10)

4

หน่วยกิต
1(0-40-10)
1(0-3-2)
2(0-6-3)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาสาหรับแผนสหกิจศึกษา
ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ENL-111
JPN-101
INT-105
INT-107
MSC-126
xxx-xxx

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(16-3-34)

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(16-3-34)

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18(15-6-36)

รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18(16-6-36)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ENL-112
JPN-102
INT-108
MSC-112
MSC-201
xxx-xxx

ชื่อวิชา
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ENL-211
JPN-201
INT-205
INT-301
INT-302
ITE-418
MSC-202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
ระบบการสื่อสาร และเครือข่าย 1
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึม
สถิติ และความน่าจะเป็น

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ENL-212
JPN-202
INT-204
ITE-207
ITE-208
ITE-438

ชื่อวิชา
เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์
ระบบการสื่อสาร และเครือข่าย 2
วิทยาการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
JPN-301
INT-303
ITE-309
ITE-310
ITE-425
xxx-xxx

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ในองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์
วิชาเลือกสาขา (1)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-3-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ITE-305
ITE-307
ITE-407
ITE-437
ITE-490
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ
วิชาเลือกสาขา (2)
วิชาเลือกสาขา (3)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-6-38)

รวม

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(19-0-38)

รวม

หน่วยกิต
6(0-40-10)
6(0-40-10)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ITE-491
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาเลือกสาขา (4)
วิชาเลือกสาขา (5)
วิชาเลือกสาขา (6)
วิชาเลือกสาขา (7)
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาเลือกเสรี (2)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ITE-492

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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3.1.4.2 แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาแผนฝึกงานและโครงงาน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ENL-111
JPN-101
INT-105
INT-107
MSC-126
xxx-xxx

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(16-3-34)

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(16-3-34)

รวม

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18(15-6-36)

รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18(16-6-36)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ENL-112
JPN-102
INT-108
MSC-112
MSC-201
xxx-xxx

ชื่อวิชา
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ENL-211
JPN-201
INT-205
INT-301
INT-302
ITE-418
MSC-202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
ระบบการสื่อสาร และเครือข่าย 1
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการการจัดการระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริธึม
สถิติ และความน่าจะเป็น

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ENL-212
JPN-202
INT-204
ITE-207
ITE-208
ITE-438

ชื่อวิชา
เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซด์
ระบบการสื่อสาร และเครือข่าย 2
วิทยาการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
JPN-301
INT-303
ITE-309
ITE-310
ITE-425
xxx-xxx

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ในองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์
วิชาเลือกสาขา (1)
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-3-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ITE-305
ITE-307
ITE-407
ITE-437
ITE-490
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ
วิชาเลือกสาขา (2)
วิชาเลือกสาขา (3)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-6-38)

รวม

หน่วยกิต
1(0-40-10)
1(0-40-10)

รวม

หน่วยกิต
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
13(12-3-26)

รวม

หน่วยกิต
2(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
11(9-6-21)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา
ITE-493

ชื่อวิชา
ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ITE-494
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิชาเลือกสาขา (4)
วิชาเลือกสาขา (5)
วิชาเลือกสาขา (6)
วิชาเลือกเสรี (1)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ITE-495
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือกสาขา (7)
วิชาเลือกสาขา (8)
วิชาเลือกเสรี (2)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา สามารถตรวจสอบได้จากภาคผนวก (ภาคผนวก ข.)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
ตำแหน่งทำง
ชื่อ-สกุล
ที่
วิชำกำร
1
อำจำรย์
อมรพันธ์ ชมกลิ่น

2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นรังสรรค์ วิไลสกุลยง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบันกำรศึกษำ

วท.ม. เทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี , 2557
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ
สถำบันรำชภัฎเพชรบุรี , 2538
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ,
2558

3

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ตรีรตั น เมตต์กำรุณ์จิต

บธ.ม.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

บริหำรธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 2547
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2529
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2526
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , 2546
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,
2540

4

อำจำรย์

อดิศักดิ์ เสือสมิง

วท.ม. เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ระบบสำรสนเทศ
วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

มหำวิทยำลัยมหิดล , 2544
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ,
2542

5

อำจำรย์

ลลิตำ ณ หนองคำย

วท.ม

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
2559

วท.บ. เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ,
2554
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.2.2 อาจารย์ประจา
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
เลขประจาตัวประชาชน
ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
The University of Tokyo, JAPAN, 2006
- M.Eng. (Electronic Engineering) The
University of Tokyo, JAPAN, 2003
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
- ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2547
- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบเชิงเลข) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2526
ผศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต,
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2557
- วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง) มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543
ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
- วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
x-xxxx-xxxxx-xx-x
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
- M.S. (Technology Management) University of
New South Wales, AUSTRALIA, 2002
- M.S. (Computer Inforamtion System)
Assumtion University, 1994
- ศ.บ. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2532
ผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
มหาวิทยาลัย, 2539
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2527
ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2546
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2540
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7. ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

8. ดร.ธงชัย แก้วกิริยา

9. ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต

10. ดร.ปราณิสา อิศรเสนา

11. ดร.บุษราพร เหลืองมาลารัตน์

- 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) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2531
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559
- D.Eng (Electrical Engineering and Information
Science) Osaka Prefecture University, JAPAN,
2014
- วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548
- วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2549
- คอ.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543
- Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of
Technology, USA, 2005
- M.S. (Computer Science) Illinois Institute of
Technology, USA, 1993
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2532
- Ph.D. (Information Technology) Assumption
University, 2016
- M.S. (Information Systems Management)
University of Dallas, USA, 1997
- M.B.A. (Business Administration) St. Louis
University, USA, 1995
- นศ.บ. (โฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2542
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12. ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์

13. ดร.ประมุข บุญเสี่ยง

14. อาจารย์อดิศักด์ เสือสมิง

15. อาจารย์ภสั มะ เจริญพงษ์

16. อาจารย์นิตริ ัตน์ ตัณฑเวช

17. อาจารย์ธันยพร กณิกนันต์

18. อาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช

19. อาจารย์สลิลา ชีวกิดาการ

20. อาจารย์อมรพันธ์ ชมกลิ่น

- Ph.D. (Functional Control Systems) Shibaura
Institute of Technology, JAPAN, 2014
- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550
- วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
- ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
- วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต,
2550
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- M.B.A. (General Management) Assumption
University, 2014
- Associate Certificate (Accounting)
Washtenaw Community College, USA 2008
- วท.บ. (คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ, 2539
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี,
2538
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21. อาจารย์อภิชญา นิม้ คุ้มภัย

22. อาจารย์ลลิตา ณ หนองคาย

23. อาจารย์ภูวดล ศิริกองธรรม

24. อาจารย์ฐนสิน ญาติสูงเนิน

25. อาจารย์ณปภัช วิชัยดิษฐ์

- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต,
2551
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
2546
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2559
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น, 2554
- วท.ม (วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
2555
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552
- วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555
- สส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2549
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
- บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2550
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบี ยน
รายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกการฝึกงานและ
โครงงานแทนสหกิจศึกษาได้
4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความสามารถในการสื่อสาร นาเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน
งานได้
4.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
ฝึกงาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ตามข้อกาหนดในคู่มือการทาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เป็นการทาโครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้งานด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทา
เป็นข้อกาหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ (Software Specification) ที่สามารถนาไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 เป็นโครงงานปฏิบัติเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
แล้ว โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์หรือทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องนาเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เครื่องมือ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และการเขียนรายงานในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อหรือใช้
กับธุรกิจได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
เตรียมข้อมูลของโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ ความต้องการของผู้ใช้ จัดเตรียมเครื่องมือและซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา มี
การกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา การรายงานความก้าวหน้า จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานและมี
ตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
รายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอผลงานและสาธิตการทางานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา โดยโครงงาน
ดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทางานหลักของซอฟท์แวร์ โดยการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า
3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบันฯ คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้น
ในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็น
ผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว
ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น
การประกอบวิชาชีพที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกีย่ วข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ มาประกอบการดาเนินงาน
วิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้เทคโนโลยีใหม่ และมีความสามารถแสวงหา
การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนาเสนอ
ความรู้ด้วยตนเอง
ผลงานที่ได้ศึกษา การทากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
เช่น การนาเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน โครงงานแนวใหม่
(4) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
เหมาะสม
การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
(5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและ การทางานเป็นทีม การปฏิ บัติการ การทาโครงงานในวิ ชาเรี ย น
ทางานเป็นหมู่คณะ
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทางานเป็นหมู่คณะ
(6) มีสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี สามารถนาเสนอ
การนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษา การนาเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน หรือ
ข้อมูลและรายงานได้ดี
โครงงานแนวใหม่
(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
การท ากิ จ กรรมที่มี ก ารสื่อ สารโดยใช้ เ ทคโนโลยี เช่ น การรั บส่ง
ในการสื่อสารได้ดี
ข้ อ ความผ่ า นไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยภาษาญี่ ปุ่ น และ
ภาษาอังกฤษ
(8) มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ
มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะบบ ท าความเข้ า ใจ
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรง กระบวนการธุรกิจ หรือนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดย
ตามความต้องการ
ใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู๋รายวิชา (Curriculum mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ
รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
1.3 สุภาพอ่อนน้อม มีน้าใจ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 มีกฎกติกาเพื่อสร้างวินัย และพฤติกรรมทีดีในทุกรายวิชา เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ พฤติกรรมระหว่างเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น
2.2 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสาคัญและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตามกฎที่วางไว้ เช่น การตรงต่อเวลา การเข้าเรียน
การส่งงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น
3.2 ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
2. ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1 มีความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาที่ศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
หรือการทางานได้
1.2 มีความตระหนักรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
2.2 เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 จัดบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1 ประเมินผลจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรม/การปฏิบัติ เช่น การสอบสนทนา การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย เช่น รายงาน การบ้าน เป็นต้น
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1 มีกระบวนการคิดมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
1.2 มีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
1.3 รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

28

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1 ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผล เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ค้นคว้าและนาเสนอผลงาน เป็นต้น
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานที่หรือสถานการณ์จริง
2.3 จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิด การทางาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล โดย
อาจารย์ภายในหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินผลจากการทดสอบ
3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมผู้เรียน เช่น การแสดงความคิดเห็น การโต้เถียง เป็นต้น
3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย เช่น รายงาน การบ้าน เป็นต้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 เคารพความเสมอภาค เคารพสิทธิของผู้อื่น
1.2 ตระหนักรู้ และสานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม ดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1 ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม
2.2 ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 ประเมินผลจากการทางานเป็นกลุ่ม
3.2 ใช้ผลประเมินตนเองและผู้อื่นของนักศึกษา
3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
3.4 ประเมินผลจากพฤติกรรมผู้เรียน
5. ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้
ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
1.2 เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง และสถานการณ์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ และการค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ
2.2 ฝึกให้ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล แล้วนาเสนอผลงานด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ
2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอ
3.3 ประเมินผลจากการทดสอบ
3.4 ใช้ผลประเมินตนเองและผู้อื่นของนักศึกษา
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รายวิชา

2.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.1
1.2 1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต
HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก
HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น
HUM-129 ทราบศิลป์
HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SOC-125 เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
SOC-126 คนใจสิงห์
SOC-127 รู้ทันการเมือง
SOC-128 กฎหมายสามัญประจาบ้าน
SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย

○
○
○
○
○
○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
🌑

○
🌑
🌑
🌑
○
○
○
○
○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○

🌑
○

○
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🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○
○
○

🌑

○

🌑

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
🌑
🌑
🌑

○
🌑

○
○
○
○
○

○
🌑

○
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○
○
🌑
○

○

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1
5.2

○
🌑

○

🌑
○
○

○

○

○
○
○

○
○
○
🌑

○
○
🌑
🌑
○

○
○

○

○

○

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

รายวิชา
SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจิ
SOC-135 เท่าทันสื่อ
SOC-136 กินดีอยู่ดี
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา
SOC-138 ท่องเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น
กลุ่มวิชาภาษา
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

○
○
○
○
○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○
○
○

○
○

🌑
🌑

🌑
🌑

○
○
○
○
○
○
○
○
○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○
○
○
○
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3.1
🌑
🌑
○
○

3.2
🌑

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1
4.2
○

○
🌑

○
○
○
🌑

○
○

🌑
🌑

○
○

○
○

○

○
○
🌑

○
○
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○
○
○

○
○

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1
5.2
🌑
○
○
🌑
🌑
🌑

🌑
🌑

○
○

🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑
🌑

○
○
○
○
○
○
○
○

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ
1.คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกการสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 7 ข้อดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
2.1 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็น สิ่งที่
นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งการนาไปประยุกต์ใช้งาน
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางสาขาวิชาที่ศึกษา อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทาได้โดย
การทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการค้นคว้า การทาโครงงานรวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน
สภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ มีการจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
(4) ทาโครงงานเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขัน
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือ กคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจาก
กลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
ประเมินจากผลงานการทาโครงงานเข้าประกวด
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมา
เป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดั งนั้น
อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติงานที่ต้องทางานเป็นกลุ่ม ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี
การนาเสนอต่อชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาเฉพาะ
5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

ปัญญา

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที

     

  

            









  

JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที

     

  

            









  

BIS-401

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

                            

BIS-402

การวางแผนทรัพยากรในองค์กร

                            

BIS-403

การจัดการโซ่อุปทาน

                            

BIS-404

การวางแผนทรัพยากรทางการผลิต

                            

BIS-405

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

                            

BIS-406

การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

4.ทักษะความสัมพันธ์

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

ระหว่างบุคคลและความ

ปัญญา

รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

BIS-407

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยี

                            

สารสนเทศ
BIS-408

การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            

BIS-409

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ

                            

BIS-410

การวิเคราะห์ข้อมูลและการทาโมเดล

                            

BIS-413

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

                            

BIS-414

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

                            

BIS-415

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            

INT-107

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   





   









  

INT-108

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

   





   











INT-105

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

  





  

  



     

INT-205

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
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5. ทักษะการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

ปัญญา

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

INT-204

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

   





   











INT-301

ระบบฐานข้อมูล

   





   









   

INT-302

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

  





   











INT-303

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 



 

ITE-206

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส



ITE-207

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

  

ITE-208

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2

 

ITE-304

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   



ITE-305

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์









   



ITE-307

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่









   



ITE-309

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
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5. ทักษะการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

ปัญญา

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ITE-310

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

  



     







       



  

   

สื่อสาร ในองค์กร
ITE-407

ความมั่นคงของระบบเครือข่าย

   



   







  



   

  









 

ITE-408

การออกแบบระบบเครือข่าย

   



   







  



   

  









 

ITE-409

หัวข้อขั้นสูงในระบบฐานข้อมูล

  





    









   

ITE-410

คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล



     













ITE-411

การจัดการองค์ความรู้

  











  

ITE-416

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

  

  

  











  

   





ITE-417

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

  

  

  











  

   





ITE-418

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

         









     

ITE-420

การสื่อสารแบบไร้สายเบื้องต้น

  















ITE-423

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
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5. ทักษะการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

ปัญญา

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ITE-425

ปัญญาประดิษฐ์

  



    

    

    

         

ITE-426

การประมวลผลคลาวด์

  



    

    

    

         

ITE-427

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์

   

          



   

  

   

 

ITE-428

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

   

          



   

  

   

 

ITE-429

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

   

          



   

  

   

 

ITE-430

วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น

   

          



   

  

   

 

ITE-431

วิธีการวิจัย

   

          



   

  

   

 

ITE-432

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            

ITE-433

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)









   









   

   



  







 

ITE-434

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด









   









   

   



  







 

ITE-435

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework
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5. ทักษะการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

ปัญญา

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ITE-490

โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ

 





     



     

ITE-491

เตรียมสหกิจศึกษา

         





ITE-492

สหกิจศึกษา

                            

ITE-493

ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            

ITE-494

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1









     





      

ITE-495

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2









               



   

ITE-496

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

  

  

  

  







      





    

ITE-497

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

  

  

  

  







      





    

MSC-112

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  







  









     





  



   

MSC-126

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

  







  









     





  



   

MSC-201

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
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5. ทักษะการ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

3.ทักษะทาง

2.ความรู้

วิเคราะห์เชิง

4.ทักษะความสัมพันธ์

ตัวเลข การ

ระหว่างบุคคลและความ

ปัญญา

สื่อสาร และการ

รับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

MSC-202

สถิติและความน่าจะเป็น

  











MTE-414

การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

 





     



MTE-415

การพัฒนาเกม







     



MTE-435

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแต้มคะแนน (Grade Point) ดังนี้
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)
Re
การลงทะเบียนซ้า (Regrade)
ทั้งนี้สาหรับการสาเร็จการศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาดาเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ(ในระบบทะเบียนของสถาบัน) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและ/หรือประธานหลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบั นอุดมศึ กษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัย สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตและสหกิจศึกษา ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบ
วงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา
ตาแหน่งงานที่ตรงกับสาขา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ
ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบและติดตั้งใช้งาน (ข)
จานวนโปรแกรมที่พัฒนาและนาไปใช้งานหรือวางขาย, (ค) จานวนรางวัลทางวิชาชีพ, (ง) จานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสังคมและประเทศชาติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่สถาบันกาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี ตามความที่ระบุไว้ ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคาร้องแสดง ความจานงขอสาเร็จการศึกษา
ต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่สถาบัน กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่
สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) การเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่สังกัด
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดสรรให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
☒ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาคเป็นประธาน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจน
กาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่คณะกรรมการประจาหลักสูตร คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ทาการติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยการทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมาย
1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์ 1.
และนักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็นผู้นา
ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ทางด้ า น
2.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความใฝ่ รู้ มี
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งทั้ ง ความรู้ 3.
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร 4.
อย่างสม่าเสมอ

5.

6.

7.

8.

9.

การดาเนินการ
จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพระดับสากลเช่น ACM
IS2009
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี
จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจา
วิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาความรู้ ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุ ฒิ ไ ม่
ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ ห ลายปี มี จ านวน
คณาจารย์ ป ระจ าไม่ น้ อ ยกว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนเป็ น ผู้ น า
ทางวิชาการและหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไป
ดู ง านในหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะกรรมการประจาหลัก สูตรทุกปี
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย
ทุก 4 ปี
จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ อุ ป กรณ์ เครื่ 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
การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจของหลัก สู ต ร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล
-

หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานสากลด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่าเสมอ

-

จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ ใ หม่ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเอง

-

จ านวนและรายชื่ อ คณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์

-

จ านวนบุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การ
เรี ย นรู้ แ ละบั น ทึ ก กิ จกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้

-

ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการและ
ผู้ช่วยสอนโดยนักศึกษา

-

ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุกปี

-

ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี

-

ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
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2. บัณฑิต
☒ คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้
☒ บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
☒ ผลงานวิจยั ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
☒ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตตอย่างต่อเนื่อง
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
3. นักศึกษา
☒ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
☒ มีการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
☒ มีกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา)
 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และ
ทุ ก คนต้ อ งก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่อให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังการสอบเป็นไปตาม ข้อบังคับ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.1.3 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตตอย่างต่อเนื่อง
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
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4. อาจารย์
☒ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
☒ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
☒ อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
☒ อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒเิ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจยั หรือ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่อ นั ก ศึ ก ษาเต็ม เวลาเที ย บเท่ า ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา สกอ. สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น
☒ มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
☒ มีการวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
☒ มีการประเมินผูเ้ รียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
☒ มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................................
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
☒ มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
☒ มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
☒ มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สาหรับอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนรวมสูง 7 ชั้น 1 อาคาร อาคารสูง 6 ชั้น 1 อาคาร และอาคารอานวยการและห้องสมุดสูง
6 ชั้น ประกอบด้วยห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาในหลักสูตร
อาทิ ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากอาคารเรียนแล้วยังมี ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้ภาษาและห้องสมุดสถาบัน
ยังได้มโี ครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 7 ชั้น อีก 1 อาคาร และก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา ประกอบด้วย สนามฟุตซอล บาสเกตบอล
และกีฬาในร่มอีก 1 อาคาร
6.2 ห้องสมุด
ห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่
สถาบันเปิดสอน เพื่อให้บริการ ประกอบด้วย
รายการ
รายละเอียด
จานวน
หนังสือฉบับพิมพ์
6,000 เล่ม
- ภาษาไทย
4,000
- ภาษาอังกฤษ
3,000
- ภาษาญี่ปุ่น
วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ์
130 ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาไทย
30
- ภาษาอังกฤษ
20
- ภาษาญี่ปุ่น
หนังสือพิมพ์
10 ฉบับ
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
3 ฉบับ
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2 ฉบับ
- หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น
สื่ออื่นๆ ได้แก่โสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1,000 รายการ
นอกจากนี้นักศึกษาของสถาบันฯ ยังสามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งมีหนังสือและ
สื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประมาณ 10,000 รายการ ตั้งอยู่ที่ ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงเขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร ได้อีกด้วย
(1) บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ให้บริการยืม/ขอสาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้
ด้านวิชาการ
(2) บริการสืบค้นสารนิเทศ
ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ุ่น และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (OPAC-Online Public Access Catalog)
(3) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ผ่านเครือข่าย Internet
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาระบบสารสนเทศ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริงในวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจาเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจ
หลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อ
การสอนสาเร็จรูป เช่น วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูส้ อน ดังนั้นต้องมีทรัพยากร
ขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตั ิงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาโครงงาน โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อม
ใช้ปฏิบัติงาน
(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรูผ้ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ
ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาใน
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2
(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจานวนนักศึกษาใน
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1
(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณ
จานวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทกุ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่
อย่างสม่าเสมอทุก ๆ 5 ปี
(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.5 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6.6 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ให้อาจารย์มผี ลงานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุน
สามารถทาได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระ
งานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการทาวิจัย
(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทาวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
ระบบสารสนเทศ วิธีในข้อนี้ควรดาเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถทาได้
(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้
อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิ
7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจานวน 12 ตัวบ่งชี้ดังนี้
มีการกาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังนี้
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน 80
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2.ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ 3.อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภายใน วัน หลังสิ้นสุดภาค 30
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 60
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ 3.อย่างน้อยร้อยละ ของรายวิชาที่ 25
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้/จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ 7.ปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง/
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และต่อปี 50 หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ/
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย5.0 จากคะแนนเต็ม 3.5 บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า/
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า จากคะแนนเต 3.5็ม 5.0
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือกาหนดเป้าหมาย
การดาเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัว
ผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจ
ศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
สถาบันฯ
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก.

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตาม
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
ประธานหลักสูตรของสาขาที่นักศึกษาสังกัดอยู่
”อาจารย์”
หมายถึง
คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
”หลักสูตร”
หมายถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาสังกัดอยู่
”นักศึกษา”
หมายถึง
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับนี้
หมวดที่ 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการศึกษา
สถาบันจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดู
ร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 7 "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งสถาบันจัดให้แก่นักศึกษา
7.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต
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7.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง 30-45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ยกเว้นบางวิชาอาจจะ
กาหนดเวลาให้เป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม
7.3 การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่น ๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
7.4 การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลักโดยมีอาจารย์
ประจารายวิชาเป็นผู้ให้คาปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
นอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
7.5 การทาโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อย
กว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวดที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 8 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
8.1 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา
8.2 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย อย่ า งร้ า ยแรง หรื อ ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ อ อกจาก
สถาบันการศึกษาเดิมและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
8.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่ กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ามาสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบัน จะได้รับพิจารณา ยกเว้น
หรือเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน
8.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
8.2.3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
8.2.4 เป็นผู้ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาแต่พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุอื่น ยกเว้นสาเหตุทางวินัยจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและนาหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ แต่หากพ้นสภาพนักศึกษาเป็นระยะเวลาเกิน 5 ปี จะไม่สามารถนาหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาเทียบโอนได้ ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอนของสถาบัน
หมวดที่ 3
การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ข้อ 9 การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
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หมวดที่ 4
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่
ตามที่สถาบันกาหนด
10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันต่อเมื่อได้ทาการขึ้น
ทะเบียนและลงทะเบียนโดยได้ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10.3 สาหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในสถาบัน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ พร้อมกั บ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวันเวลาที่กาหนดจะต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้งานรับสมัครนักศึกษาของทางสถาบันทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษามิฉะนั้นจะถือ
ว่าสละสิทธิ์
10.5 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันสามารถขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ได้ โดยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบัน
ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน
11.1 สถาบันจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาค
การศึกษานั้น ๆ
11.2 ในกรณี มี เ หตุ อั น สมควร สถาบั น อาจประกาศปิ ด วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง หรื อ จ ากั ด จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ การประกาศปิดวิชาบางวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะต้องกระทาภายในเจ็ดวัน
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือสามวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน และคืนค่าหน่วยกิตเต็มจานวน
11.3 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนให้กระทาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
11.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในแต่ละภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดู
ร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
11.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนสูงหรือต่ากว่าหน่วยกิตที่กาหนดไว้ตามข้อ 11.3.1โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณบดี
11.6 การลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่มีเวลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน
11.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ที่จัดให้มีวิชาพื้นฐานความรู้มาก่อน (Prerequisite) นักศึกษาจะ ต้อง
ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นความรู้ (Prerequisite) สาหรับวิชานั้น ๆ
11.8 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งชาระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่ าง
ๆ ตามที่ สถาบันกาหนด ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ ภายในสองสัปดาห์
แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่งสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยต้องชาระค่าลงทะเบียน
ล่าช้าตามที่สถาบันกาหนด
11.9 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะต้องยื่นคา
ร้ อ งขอลาพั ก การศึก ษาเพื่ อ รักษาสถานภาพนั กศึ กษาต่อ งานทะเบี ยนนั ก ศึกษา พร้ อ มทั้ งชาระnภาคการศึก ษาจนกว่ าจะพ้น
สถานภาพนักศึกษามิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
11.10 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร (Audit) มี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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11.10.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ได้โดยต้องได้รับ
อนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดและชาระค่าหน่วยกิตตามปกติ
11.10.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้สอบและไม่มีผลการเรียน
การบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกสัญลักษณ์ "NC" เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น
11.10.3 สถาบันอาจอนุมัติให้ บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณบดีพิจารณารับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ
11.11 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาที่เคยสอบ ได้แล้ว
หรือวิชาใหม่ทั้งในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิชาที่สถาบันเปิดสอนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
11.12 การบันทึกผลการศึกษาและคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้า ตามข้อ 11.9 ให้
เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
11.13 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับนี้ ให้คณบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
หมวดที่ 5
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ข้อ 12 สถาบันอาจเปิดรับนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตในบางหลักสูตรได้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาต่อหรือการขอศึกษาปริญญาที่
สอง ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจะสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิ
ตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12.1 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
12.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
(1) กรณีเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็นหรือเคยเป็น
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
(2) การเทียบโอนวิชาและหน่วยกิตเพื่อขอศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
12.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
(1) ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียด
วิชา หรือทดสอบ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศสถาบัน โดยความเห็นชอบของคณบดี
(2) วิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตได้นั้นจะต้องเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของวิชาที่ขอเทียบโอน
(3) การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องสอบ
ได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) จานวนหน่วยกิตที่สถาบันจะพิจารณารับโอนได้ต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

57

12.1.3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาที่เข้าศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์สาเร็จการศึกษา
12.1.4 การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการสาเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาของสถาบันจะ
คานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในสถาบันหลังรับโอนหน่วยกิตเท่านั้น
12.1.5 เอกสารที่ต้องนามาแสดง ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิม
ออกให้อย่างเป็นทางการ และ รายละเอียดประจาวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
12.1.6 ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ จะต้องติดต่อแสดงความจานงกับงานรับสมัคร
นักศึกษาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต
12.2 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
12.2.1 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้ว สามารถเทียบความรู้เป็น รายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด
12.2.2 การเทียบประสบการณ์จากการทางานให้คานึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก
12.2.3 ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์ การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตตามประกาศของสถาบัน โดย
ความเห็นชอบของคณบดี
12.2.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S และการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการสาเร็จการศึกษาจะคานวณเฉพาะผล
การศึกษาและวิชาที่ศึกษาในสถาบันเท่านั้น
12.2.5 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ได้แก่
(1) หน่ ว ยกิ ต จากการทดสอบมาตรฐานให้ บั น ทึ ก "CS" (Credits from Standardized
Test)
(2) หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก "CE" (Credits from
Exam)
(3) หน่ ว ยกิ ต จากการประเมิ น การศึ ก ษา/อบรมที่ จั ด ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษาให้บันทึก "CT" (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก "CP" (Credits from Portfolio)
12.2.6 นั ก ศึ ก ษาที่ ข อเที ย บโอน จะต้ อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาในสถาบั น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี
การศึกษา และสถาบันจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 6
นักศึกษาพิเศษ
ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
13.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษต้องแสดงความจานงต่อสถาบันล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยระบุวิชาที่ขอเข้าศึกษาพร้อมเหตุผลในการขอศึกษา
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13.2 นักศึกษาพิเศษจะต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งชาระค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศของสถาบัน
13.3 นักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและขอรับผลการเรียนให้ใช้ระเบียบสถาบันเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
13.4 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิ เศษไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติของ
สถาบัน ยกเว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาพิเศษเป็นรายกรณี
หมวดที่ 7
การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
ข้อ 14 การขอเพิ่มวิชา (Adding) ให้กระทาได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน
ข้อ 15 การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระทาได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่ง
สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษาและได้รับคืนเงินค่า หน่วยกิตเต็มจานวนโดยให้
โอนเป็นเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเพิ่ม หรือโอนเงินไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปที่ลงทะเบียนเรียน หรือตามวิธีที่อื่น ๆ
ที่สถาบันกาหนด
ข้อ 16 นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก สามารถขอลดรายวิชาได้ในช่วงระยะเวลาที่กาหนดในข้อ
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 ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
หมวดที่ 9
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 19 กาหนดระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มีกาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา
นับจากภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 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 สถาบันให้สิทธิอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะของรายวิชานั้น ๆ และต้องได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร
ข้อ 22 ผลการสอบแต่ละวิชาจะจัดออกเป็นลาดับขั้นซึ่งมีหน่วยคะแนนประจาดังนี้
ลาดับขั้น ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
= 4.00
B+
ดีมาก
= 3.50
B
ดี
= 3.00
C+
ค่อนข้างดี
= 2.50
C
พอใช้
= 2.00
D+
ค่อนข้างอ่อน
= 1.50
D
อ่อน
= 1.00
F
ตก
= 0
การให้ F จะกระทาได้ดังต่อไปนี้
22.1 นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก
22.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาค
22.3 นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก
ข้อ 23 นอกจากลาดับขั้นดังกล่าวในข้อ 22 แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์
W (Withdrawal)
หมายความว่า การขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติหรือถูกสถาบันเพิก
ถอนวิชาและไม่นับหน่วยกิต
I (Incomplete)
หมายความว่า การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory)
หมายความว่า การเรียนเป็นที่น่าพอใจนักศึกษาสอบผ่านวิชานั้น
U (Unsatisfactory)
หมายความว่า การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้า เพื่อเปลี่ยน U เป็น S
NC (No Credit)
หมายความว่า การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่นับ
หน่วยกิต
CS (Credits from Standardized Test) หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน
CE (Credits from Exam)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT (Credits from Training)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดขึ้น
โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
CP (Credits from Portfolio)
หมายความว่า หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
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23.1
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

การให้ W จะกระท าได้เ ฉพาะวิชาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ลงทะเบี ย นเรี ยนไว้ แ ล้ว โดยจะต้ อ งเป็ นไปตาม

23.1.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 17
23.1.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทุกวิชาโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับ อนุมัติ
จากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
23.1.3 นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและสถาบันมีคาสั่งให้เพิกถอนวิชา
23.1.4 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ ถึงร้อยละ 80 ในวิชา
นั้น
23.1.5 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากพ้นช่วงเวลาที่กาหนดตามหมวดที่ 12 เรื่องการลาพัก
การศึกษา
23.1.6 นักศึกษาเปลี่ยนแผนการเรียนระหว่างแผนสหกิจศึกษาและแผนการฝึกงานภายหลังช่วง
เพิ่ม-ลดรายวิชา
23.2 การให้ I จะกระทาได้ดังต่อไปนี้
23.2.1 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบของวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
23.2.2 นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในวิชาใด จะต้องรีบติดต่อกับผู้สอนในวิชานั้น เพื่อหาทางทาให้
การสอบมีผลสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบในวิชานั้น ๆ มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็น F โดย
อัตโนมัติ
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษา
24.1 การประเมินผลการศึกษา ให้กระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
24.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตที่สอบได้เท่านั้น
24.3 คะแนนเฉลี่ยให้แสดงผลโดยใช้จุดทศนิยมสองตาแหน่งโดยปัดเศษหากต่ากว่า 0.005 และปัดขึ้นถ้า
มากกว่า 0.005 หรือเท่ากับ ซึ่งการคานวณคะแนนเฉลี่ยมีสองประเภทคือ
24.3.1.1 คะแนนเฉลี่ ย ประจ าภาค (Grade Point Average) ค านวณจากผลการศึ ก ษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิ
ตของทุกวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ
24.3.1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คานวณจากผลการศึกษา
ของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของวิชาที่
ศึกษาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วย
กิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นาผลการศึกษาครั้งที่ดีที่สุดมาใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ข้อ 25 การเข้าชั้นเรียนนักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนในวิชานั้น หากเวลาเรียนของ
นักศึกษาไม่ครบร้อยละแปดสิบในวิชาใด จะถูกตัดสิทธิ์สอบปลายภาคพร้อมกับบันทึกผลการศึกษาเป็น W โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอน
ข้อ 26 การเรียนซ้าในกรณีที่สอบตก
26.1 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาบังคับกลุ่มวิชาพื้นฐานสาขาและกลุ่มวิชาบังคับสาขา จะต้อง ลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นซ้าจนกว่าจะสอบได้
26.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ส อบตกในวิ ช าเลื อ กสาขา (Major Elective) หรื อ วิ ช าเลื อ กอิ ส ระ (Free Elective) จะ
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้าอีกหรือเลือกวิชาอื่นแทนได้
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หมวดที่ 11
สถานภาพ การจาแนกและการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 27 สถานภาพนักศึกษาและการจาแนกสถานภาพนักศึกษา
การจาแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นการจาแนกสถานภาพ
เนื่องจากผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ให้กระทาในภาคการศึกษาที่สองของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน สาหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจาแนกสถานภาพนักศึกษาโดยสถานภาพนักศึกษาสามารถ
จาแนกได้ดังต่อไปนี้
27.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
27.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 แต่
ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษา
นักศึกษาสถานภาพพ้นสภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 27.1 และ นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา ลาออก หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 27.2
ข้อ 28 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้
28.1 การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
28.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50 ในภาคการศึกษาที่มีการจาแนกสถานภาพนักศึกษา ตาม
ข้อ 27.1
28.1.2 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มนับ
จาก
28.2 การพ้นสภาพเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
28.2.1 นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 19 แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร
คณะที่นักศึกษาสังกัด
28.2.2 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
28.2.3 ตาย
28.2.4 ลาออก
28.2.5 ถูกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เพราะ
(1) ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
(2) ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของสถาบันอย่างร้ายแรง
(3) ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 11.7
หมวดที่ 12
การลาพักการศึกษา
ข้อ 29 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไม่
29.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาจะต้องยื่นคาร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพ นักศึกษาต่อ
งานทะเบียนและประมวลผลโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี และชาระเงินค่ารักษาสถานภาพตามจานวนภาคการศึกษาที่ขอลา
พัก ภายในวันที่สถาบันกาหนด
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29.2 นักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
29.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชาระค่า รักษาสถานภาพ นักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
29.2.2 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งรวมอยู่ในระยะเวลา
การศึกษาตามข้อ 19 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
29.2.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวเพื่ อ ขอคื
สภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน
29.2.4 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขยายช่วงเวลาของการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องทาเรื่องขอนุมัติ
ใหม่ตามข้อ 29.1 ทุกครั้ง
29.3 การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาหรือนอกช่ว งเวลาที่สถาบันกาหนดต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ
29.3.1 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสองสัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาค
การศึกษาปกติ วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา
29.3.2 ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังกาหนด เวลาในข้อ 29.3.1 และได้รับอนุมัติจากคณบดี
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา โดยไม่คืนค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษา
29.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 29
จะไม่ได้รับค่าบารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตคืน ส่วนการบันทึกผลให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาตามที่ระบุ
ในข้อ 29.3
หมวดที่ 13
การย้ายคณะ และการเปลี่ยนหลักสูตร
ข้อ 30 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร
30.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
30.2 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว ให้ประธานหลักสูตรใหม่นั้น ๆ แจ้ง
ว่า วิชาใดที่อนุญาตให้โอนย้ายและนามาคานวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะคานวณเมื่อ
คะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว การบันทึกรายวิชาโอนย้ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
30.3 ในการยื่นคาร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรนักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบและอยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี
30.4 การย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรจะสามารถกระทาได้ไม่เกินสองครั้งตลอดการมีสถานภาพเป็น
นักศึกษา โดยยื่นคาร้องขออนุมัติจากคณบดีหรือประธาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนประจาภาคการศึกษานั้น ๆ
30.5 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว คณะกรรมการหลักสูตรนั้น ๆ
จะแจ้งว่าวิชาใดที่จะนามาคานวณ เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรที่
นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะคานวณเมื่อคะแนนของคณะหรือหลักสูตรใหม่ได้แสดงผลการ
เรียนแล้ว
30.6 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันกาหนด นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิต
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30.7 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่ วยกิตที่ประสงค์จะย้าย คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูก
สถาบันให้พักการศึกษา
30.8 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวโดยยื่นคาร้ องขออนุมัติจากคณบดีที่
เกี่ยวข้อง และต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาภาคการศึกษานั้น ๆ
30.9 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดงความจานงว่า
วิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ววิชาใด จะนามาคานวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะหรือประธาน
หลักสูตรที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การคานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะคานวณ เมื่อคะแนนของคณะหรือภาควิชาใหม่ได้
แสดงผลการเรียนแล้ว
30.10 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันกาหนด
หมวดที่ 14
นักศึกษาทีก่ ระทาทุจริตในการสอบ
ข้อ 31 นักศึกษาที่กระทาทุจริตในการสอบจะต้องได้รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้ตัดสินซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยความผิดประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนจากงานทะเบียนและวัดผล 1 คน โดยมติของคณะกรรมการวินิจฉัย
ความผิดให้ถือเป็นที่สุด
หมวดที่ 15
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 32 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
32.1 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
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 โดยไม่เคยมีผลสอบวิชาใด
ได้ลาดับขั้น F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใดตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่เกิน 150
หน่วยกิต
33.1.2
สอบได้หน่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้พักยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
33.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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32.2.1 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 3.49 โดยไม่เคยสอบ
วิชาใดได้ลาดับ ขั้น F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใด ตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และได้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่
เกิน 150 หน่วยกิต
32.2.2 สอบได้หน่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพัก ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
33.3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับผู้จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและนักศึกษาเรียนข้ามสถาบัน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ไปในโครงการ
แลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันและเทียบโอนหน่วยกิตกลับมา
ข้อ 34 การให้อนุปริญญา นักศึกษาที่จะยื่นคาร้องขอรับอนุปริญญาได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
34.1 มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ และไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน
34.2 ศึกษาและสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้น ปริญญาตรี และจาเป็นต้องยุติการศึกษา โดย
คะแนนเฉลี่ยสะสมหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะตามข้อ 32.2 และ 32.3 มีระดับต่ากว่า 2.00 แต่ต้องไม่ต่ากว่า 1.75
ข้อ 35 การอนุมัติให้ปริญญา
35.1 โดยปกติ สภาสถาบั นจะพิ จารณาอนุมั ติใ ห้ป ริญญาปี ละ 3 ครั้ ง คื อ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึก ษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน
35.2 สถาบันจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
35.3 นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อรับปริญญา ต้องดาเนินการขอรับปริญญาตามที่สถาบันกาหนด
หมวดที่ 16
การศึกษาข้ามสถาบัน
ข้ อ 36 นั ก ศึ ก ษาข้ า มสถาบัน หมายถึง นั ก ศึ ก ษาสถาบั นเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ที่ ล งทะเบียนรายวิชาเพื่ อศึ กษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนรายวิชา เพื่อศึกษากับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยขอรับผลการศึกษาเพื่อโอนหน่วยกิต
ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่
37.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
37.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อสานักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อ
ขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
37.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รับอนุ มัติ ใ ห้ลงทะเบี ยนต้อ งชาระค่ าหน่ วยกิ ต และค่ า ธรรมเนี ย ม ตามระเบี ยบของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกประการ
ข้อ 38 คุณสมบัติของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพื่อ ศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ได้แก่
38.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา และสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมิได้เปิดสอนวิชานั้น หรือเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่ตอ้ งเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ทาให้การเรียนไม่เป็นไปตามเวลาในหลักสูตร
38.2 สถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
38.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว ต้องยื่นคาร้องที่สานักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์เพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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38.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่ อศึกษาข้ามสถาบัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคัการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
38.5 เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามให้สถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียน ส่งผลการศึกษาโดยตรงมา
ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพือ่ ดาเนินการโอนหน่วยกิต ตามขั้นตอนต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

(นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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ภาคผนวก ข. คาอธิบายรายวิชา
BIS-401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(2-3-6)
(Customer Relationship Management)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวความคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลการ
ขายและการบริการลูกค้า การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน เครื่องมือสาหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต การศึกษาความพึง
พอใจของลูกค้า การทบทวนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการตามเนื้อหา
BIS-402 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร
3(2-3-6)
(Enterprise Resources Planning)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การรับออเดอร์ การสั่งซื้อการผลิต การจัดส่ง บัญชี การงางแผนและการควบคุม
การรวมกระบวนการกระบวนการทางธุรกิจ ตัวอย่าง ERP Package ศึกษาวิธีใช้โมดุลต่างๆ แบบจาลองกระบวนการขององค์กร
การทดลองฝึกปฏิบัติโดยใช้ ERP Package แนวคิดการใช้ระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ในองค์กร
BIS-405 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Process Management)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดและวิธีการ จัดการกระบวนการทางธุร กิจ เข้าใจถึงกระบวนการในองค์กร การนิยามและแบ่งชนิด การชี้
กระบวนการหลัก การทาโมเดลกระบวนการ การจัดทาเอกสารอธิบายกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ การออกแบบกระบวนการใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการ
ปรับปรุงกระบวนการ กรณีศึกษาของการบริหารกระบวนการธุรกิจ การสาธิตโดยใช้ระบบ ERP
BIS-406 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Audit and Controls)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศในองค์กร ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนวทางการตรวจสอบ มาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก การควบคุมข้อมูลและกระบวนการ การควบคุมทางกายภาพ การควบคุม
เครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์อินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัส การ ให้สิทธิใช้ซอฟท์แวร์
ไลเซนส์ ชนิดของการควบคุมและวิธีการของการตรวจสอบ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างระบบควบคุมอย่างมีกฎเกณฑ์ และ
การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
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BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Innovation)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีผลต่อสังคมและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีที่ทาให้เกิด
โลกอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส์ นวั ต กรรมใหม่ ข องระบบสารสนเทศ เว็ บ เซอร์ วิ ส เครื่ อ งมื อ Web2.0 องค์ ก รข้ อ มู ล Virtual Team
เศรษฐศาสตร์ของสินค้าและบริการดิจิตอล การค้นหาข้อ มูล การบริหารองค์ความรู้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทิเช่น สังคมออนไลน์ (Online Communities) และการนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
เหล่านี้มาใช้กับการรีเอนจิเนียริ่งทางการดาเนินการทางธุรกิจ
BIS-408 การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Consultancy)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ความหมายของการทางานอย่างที่ปรึกษา การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดกระบวนการในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุมี ผล
เพื่อให้สามารถพูดตอบโต้ รวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปรึกษาด้วยเกิดความเชื่อมั่น ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการลาดับเรื่องราว การจับประเด็นสาคัญ การเสนอแนะแนวทาง การสร้าเส้นทางของความคิดให้กับผู้ที่มาปรึกษา การสรุป
ความคิด และศิลปะในการนาเสนอความคิด มีการจัดการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการ
ของการเป็นที่ปรึกษาอย่างแท้จริง
BIS-409 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ
3(2-3-6)
(Business Application Programming)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ความรู้และทักษะเบื้องต้นที่จาเป็น lสาหรับการเขียนโปรแกรมเชิงธุรกิจ ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจและบทบาทสาคัญใน
เส้นทางไหลของธุรกิจ คุณค่าและประโยชน์ของการโปรแกรมในงานด้านธุรกิจต่างๆ
BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
(Business Intelligence)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-301 ระบบฐานข้อมูล และ INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนา
คลังข้อมูล การสร้างและใช้งาน Cube , การสร้างรายงาน และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Entrepreneur)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
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ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ทักษะที่จาเป็นของผู้ประกอบการ การหาโอกาสของธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของธุกิจใหม่ การเขียนแผน
ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การปรับตัวเพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
DTM-104 จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Psychology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
:
ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ไม่มี
กระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสารและการโน้มน้าว การเรียนรู้เจตคติ และบุคลิกภาพของผู้ส่งและผูร้ ับสาร
กระบวนการสื่อสารของบุคคลในระดับต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองค์การ วิธีการสื่อสารและทักษะในการติดต่อสื่อสาร เทคนิควิธี
การโน้มน้าว ผลกระทบของการสือ่ สารและการโน้มน้าวที่มตี ่อประสิทธิภาพการทางานในองค์การ
DTM-201 การถ่ายภาพเพื่อการสือ่ สาร
3(2-3-6)
(Principle of Photography for Communication)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
:
ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ไม่มี
ศึกษาการใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล เรียนรูเ้ ทคนิคการใช้งานกล้องถ่ายภาพ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อสื่อความหมาย การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบตั ิการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสาหรับนาไปใช้ในงานให้เหมาะสมกับ
สื่อที่นาไปใช้
DTM-304 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Marketing)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดยุคดิจิทลั โอกาสปัญหาและกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานทางการตลาด ลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ความสาคัญของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการสร้างตราสินค้า การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสือ่ สารมวลชนและการสื่อสารเฉพาะบุคคล และเป็นช่องทางใน
การจัดจาหน่าย เพื่อ
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ค าศั พ ท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ เน้ น ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ยน เพื่ อ การสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
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ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
(English Language Skill Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสาคัญ อภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ที่กาหนด การอ่านข้อความเพื่อศึกษารายละเอียดและเขียนสรุปใจความ
สาคัญได้
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบททางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การทางาน เช่น เขียนประวัติส่วนตัว เขียนจดหมายสมัครงาน และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
(TOEIC Preparation)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
คาศัพท์สานวน โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เทคนิคการฟังและการอ่าน การวิเคราะห์แนวข้อสอบ การฝึกทาข้อสอบ
TOEIC
ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที
3(3-0-6)
(English for Information Technology People)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
คาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพื่อการใช้งานในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต
3(3-0-6)
(Arts of Life)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ วรรณกรรม เป็นต้นเพื่อให้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย
3(3-0-6)
(Thai Traditional Arts)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศิลปะประเพณีนิยมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปะการแสดง ดนตรี เป็นต้นการพิจารณาในเชิงอนุรักษ์
และสร้างสรรค์ศิลปะประเพณีนิยม ค่านิยมจากอดีตพัฒนามาสู่ศิลปะประเพณีนิยมร่วมสมัย และแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่อนาคต
HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก
3(3-0-6)
(World's Great Turning Point)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ความคิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ต่างๆ และวิถีชีวิตของมนุษยชาติ
HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น
3(3-0-6)
(Live Well)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
มารยาทและการวางตัวในการเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อ
ชาติ วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
HUM-129 ทราบศิลป์
3(3-0-6)
(Knowing Master Arts)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
นานาอารยวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกของโลก อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม คีตศิลป์
HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น
3(3-0-6)
(Having Money, Spending Money)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจด้ า นการเงิ น ในชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การเงิ น ส่ ว นบุ ค คล การลงทุ น
อสังหาริมทรัพย์ ภาษี เป็นต้น
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INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Internet Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาพรวมของระบบเปิด โปรโตคอลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นท์ หลักการทางานของบราวเซอร์ การเขียนเว็บเพจ มาตรฐานเอชทีเอ็ม แอล สี ภาพ และสื่อประสม
เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น จาวา ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย เสิร์ชเอ็นจิน อีเมล์ เทคโนโลยีบรอด
แบนด์ เป็นต้น
INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
(Introduction to Computer Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงานเพื่ออธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้งานตัว
แปร, ตัวดาเนินการต่างๆ, เงื่อนไขการตัดสินใจ, การทางานซ้า, โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (อาร์เรย์, สตรั๊กเจอร์), การตรวจจับ
ข้อผิดพลาด, การทางานกับไฟล์ และนาทฤษฎีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยการฝึกปฏิบตั ิจริง การใช้เครื่องมือ การทดสอบ
โปรแกรม การแก้ปัญหาโปรแกรม รวมถึงการเขียนโปรแกรมย่อยต่างๆ
INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3 (2-3-6)
(Introduction to Object-Oriented Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ การสร้างแบบจาลอง
ซอฟแวร์เชิงวัตถุด้วย UML ไวยกรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ประเภทข้อมูลโอเปอเรเตอร์ และนิพจน์ หลักการของออบเจ็กค์
คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ การวิเคราะห์ปัญหา การอธิบายโครงสร้างของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ UML และนาทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องมือในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อการเขียนโปรแกรมที่ได้ และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
INT-204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis and Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจาลองระบบ วิธีจาลองระบบ เทคนิคการ
จาลองระบบ กระบวนการและภาษาในการจาลอง การออกแบบกระบวนงาน ผังระบบงาน กระบวนการพัฒนาระบบและ
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
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INT-205 การระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
3(2-3-6)
(Computer Network & Communication Systems1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมตามแบบจาลองของโอเอสไอ ลาดับชั้นของโพรโตคอลในอินเทอร์เน็ต การ
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโตคอลในชั้นแอพพลิเคชั่นเลเยอร์ การมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่ง หลักการส่งข้อมูลแบบเชื่อถือ
ได้ โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี การกาหนดเส้นทางในเครือข่าย โพรโตคอลที่ใช้ในการกาหนดเส้นทาง โพรโตคอลการเข้าถึงหลายทาง
เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น การทางานของอุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์ เป็นต้น ปฏิบัติการตั้งค่า
สวิตช์ และเราเตอร์ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จาลองเสมือนจริง
INT-301 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database System)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาหน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการทางานของโพรเซสหลายๆ โพรเซสที่
ทางานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูล
INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-3-2)
(Database Systems Laboratory)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : INT-301 ระบบฐานข้อมูล
ฝึกทักษะในการเขียนคาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่
จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็นต้น การฝึกเขียนคาสั่งแบบสตอร์ โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมูล
INT-303

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-418 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
วงจรชีวิตและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เทคนิคการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างโมเดลทางซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินต้นทุน รวมทั้ง
เครื่องมือและชุดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3(2-3-6)
(Web Services Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่สาคัญของ Service-Oriented Architecture (SOA) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐาน
ต่างๆ แนวคิดของบริการใน SOA บทบาทของผู้ขอบริการ ผู้ให้บริการ และตัวแทนของผู้ให้บริการ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
เทคโนโลยี ที่สาคัญของเว็ บ เซอร์วิสและ SOA เช่ น XML SOAP WSDL UDDI และ WS-BPEL เว็ บ เซอร์วิ ส และธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาของเว็บเซอร์วิส และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส.
ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-3-6)
(Web Design and Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบ
เว็บไซต์ที่ดี ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบนเว็บ โครงสร้างภาษา HTML และ CSS การสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอร์มกรอก
ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ การทดสอบการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ การจดทะเบียน
โดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการเผยแพร่เว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ITE-208 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2
3(2-3-6)
(Computer Networks and Communication Systems 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 การระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การสลับช่องสัญญาณแบบวงจร และแบบแพกเกจ ระบบเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
เครือข่ายแวนแบบต่าง ๆ เช่น เอทีเอ็ม และ เอ็มพีแอลเอส ไอพีเวอร์ชั่น 6 เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น
แบบเสมือน โปรโตคอล เอสทีพี และ วีทีพี ปฏิบัติการตั้งค่าสวิตช์และเราเตอร์ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จาลองเสมือนจริง
ITE-304 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดและบทบาทระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการในองค์ กร ประเภทของสารสนเทศ การนา
สารสนเทศแต่ละประเภทไปใช้งานและผลที่ได้รับทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับการจัดการ และระดับกลยุทธ์ในองค์กร บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อกระบวนการทางานในองค์กร การทารีเอ็นจิเนียร์กระบวนการทางานในองค์กร การวางแผน การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การดาเนินการ เพื่อพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศที่นาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร ระบบสารสนเทศแบบ
ต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อบุคคล องค์กร และสังคม
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ITE-305 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Project Management)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทั้งด้านการจัดการและด้านเศรษฐศาสตร์ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ไหลของงานในกระบวนการ รูปแบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ได้แก่ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ในเรื่องการประเมิน
ต้นทุน เรื่องการทางบประมาณและเรื่องการจัดตารางเวลา การควบคุมโครงการที่รวมไปถึงการประกันคุณภาพ การจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรือคอนฟิกุเรชั่น การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การจัดโครงสร้างทีมงาน การจัดสรรผู้ร่วม
โครงการ และการดาเนินการโครงการซอฟต์แวร์ การวัดและประเมินผลการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ตาม
หลักการซีเอ็มเอ็ม (CMM)
ITE-307 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Device Application Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดสถาปัตยกรรมและเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทาให้เกิดผล
ของส่วนติดต่อกับผู้ใช้การทาให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมูล
ITE-309 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3(2-3-6)
(Multimedia Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทางด้านการสร้างสรรค์ข้อมูลมัลติมีเดีย
การวิเคราะห์-ประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย และการปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
ITE-310 ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในองค์กร
3(3-0-6)
(Infrastructure Design Information and Communication Technology in organizations)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในองค์กร กระบวนการจัดการ ICT ในองค์กร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงาน ICT
การออกแบบข้อกาหนดโครงการ ICT (TOR) และการอ่านและการทา รายละเอียดของงาน ICT ในองค์กร การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบเครือข่ายในองค์กร การให้บริการงาน ICT การจัดการศูนย์กลางข้อมูลขั้นพื้นฐาน และการนาไปใช้งาน รวมทั้ง
การจัดการนาโปรแกรมประยุกต์มาใช้กับงาน ICT ในองค์กร
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ITE-407 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
(Network Systems Security)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาการกาหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันภัยคุกคามแบบต่างๆเช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส
หลักการทางานของเทคนิคการเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร การนาระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจน์สิทธิรูปแบบต่าง ๆ
เช่นการลงนามระบบดิจิตอล หนังสือรับรองระบบดิจิตอลระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ เทคนิคการ
ออกแบบระบบไฟร์วอลล์ระบบตรวจจับ/ป้องกันการบุกรุก และระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนกฎหมายและจริยธรรมในสัง คมที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายในด้านความมั่นคง ได้แก่ การ
ติดตั้ง ออกแบบ และดูแลอุปกรณ์
ITE-408 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
(Network Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการด้านสมรรถนะ ความเชื่อถือได้ การจัดการ ในการออกแบบ
โครงข่าย การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล การพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงข่ายในด้านสมรรถนะความปลอดภัย และการกาหนด
เส้นทาง กระบวนการออกแบบซึ่งรวมถึงการกาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ การกาหนดขนาดความสามารถของอุปกรณ์และสาย
สื่อสาร การเลือกเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์โครงข่าย การเลือกเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์เชื่อมโครงข่าย
ITE-409 หัวข้อขั้นสูงในระบบฐานข้อมูล
3(2-3-6)
(Advanced Topic in Database Management Systems)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-301 ระบบฐานข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาและเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง การจัดการทรานซัคชั่นของระบบจัดการฐานข้อมูล ความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม จุดอ่อนที่เสี่ยงกับการถูกโจมตี การ
กาหนดนโยบาย โปรแกรมประยุกต์ขั้นสูงที่ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น โปรแกรมประยุกต์สาเร็จรูปด้านการบัญชี โปรแกรม
ประยุกต์สาเร็จรูปด้านการจัดการคลังวัสดุ อุปกรณ์และสินค้า เป็นต้น
ITE-411 การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้ การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการต่างๆ ของ
การจัดการองค์ความรู้ การสร้างและการใช้ความรู้ การบริหารจัดการต้นทุนด้านความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ทั้งวิธีปฏิบัติ กระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ
องค์ความรู้
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ITE-416 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
(Special Topic in Information Technology 1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
ITE-417 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Special Topic in Information Technology 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
ITE-418 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(2-3-6)
(Data Structure and algorithm)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมต่างๆ เพื่อการนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่มปี ระสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ การประมวลผลสายอักขระ (Strings) แถวลาดับ (Arrays) ระเบียน (Records) ตัวชี้ (Indexes) รายการโยง (Lists)
กองซ้อน (Stacks) คิว (Queues) การเรียกซ้า (Recursion) ต้นไม้ (Trees) กราฟ (Graphs) ศึกษาอัลกอริธึมแบบต่างๆ ได้แก่
อัลกอริธึมค้นหาข้อมูลและอัลกอริธึมการจัดเรียงข้อมูล การออกแบบอัลกอริธึมและวิเคราะห์การทางานของอัลกอริธึมโดยใช้
โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ
ITE-420 การสื่อสารแบบไร้สายเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental of Wireless Communications)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนะน าส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของระบบสื่ อ สารแบบไร้ ส าย ทบทวนเรื่ อ งสนามไฟฟ้ า สถิ ต และสนามแม่ เ หล็ ก สถิ ต
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา แนะนากฏต่างๆ ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นที่มาของสมการแมกซ์เวลล์ การ
กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นระนาบ โพลาไรเซชั่นของคลื่น พอยท์ติงเว็กเตอร์ สัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ค่าคงที่เฟสและ
ค่าคงที่ของการลดทอน เงื่อนไขขอบเขต การสะท้อนและการส่งผ่านของคลื่น ความลึกของผิว สายนาสัญญาณ ไฟเบอร์ออพติก
สายอากาศ หลักการพื้นฐานของการสื่อสารแบบไร้สาย มอดูเลชั่น เครื่องส่ง เครื่องรับ การรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเข้า
กันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนาระบบสื่อสารไร้สายต่างๆ ได้แก่ ระบบเรดาร์ , RFID, ITS, GPS

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

77

ITE-423 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
(Computer Security System)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี

3(3-0-6)

การกาหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันแบบต่างๆ เช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส หลักการทางาน
ของเทคนิคการเข้ารหัสแบบสมมาตร และอสมมาตร การนาระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจน์สิทธิรปู แบบต่าง ๆ เช่น การลง
นามระบบดิจิตลั หนังสือรับรองระบบดิจิตอล ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ กฎหมายและจริยธรรมใน
สังคมที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ITE-425 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้ประวัติความเป็นมา หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ , การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine
Learning) ทั้งชนิดการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) การเรียนรู้แบบไม่มีผสู้ อน (Unsupervised Learning) รวมถึง
การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง (Reinforcement Learning), การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), การประยุกษ์ใช้งานจริงของปัญญา
ประดิษย์ รวมถึงอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดจากปัญญาประดิษฐ์
ITE-426 การประมวลผลคลาวด์
3 (3-0-6)
(Cloud Computing)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ คุณลักษณะสาคัญของการประมวลผลคลาวด์ ประเภทของการประมวลผล
คลาวด์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการคลาวด์รูปแบบการให้บริการของคลาวด์ ความปลอดภัยในคลาวด์ การ
ใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่ เกี่ย วกั บคลาวด์ นโยบายต่างๆสาหรับองค์ กรในการนาการประมวลผลคลาวด์ม าใช้ ตัวอย่า ง
กรณีศึกษาที่สาคัญในการประมวลผลคลาวด์ รวมทั้งสถานะของการพัฒนาคลาวด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ITE-427 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3 (2-3-6)
(Unix System Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนโปรแกรมในระดับของระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วยการ เขียนโปรแกรมเชลล์ การ
ใช้งานซิสเต็มคอลล์ ระบบไฟล์และไดเร็กทอรี การประมวลผลไฟล์ การสร้างโพรเซส การควบคุมโพรเซส การส่งสัญญาณ การ
ติดต่อกับเทอร์มินอล การสร้างเดมอนโพรเซส และการติดต่อระหว่างโปรแกรม
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ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
3 (2-3-6)
(Event-Driven Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เป็นการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็ นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้การออกแบบโปรแกรม
แบบแยกส่วนการทางาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อน
โดยเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ทาให้สามารถมองเห็นภาพการทางานแบบเชิงเหตุการณ์ได้ ความหมายของเหตุการณ์
ลาดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลการสร้างส่วนประสานการติดต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อประยุกต์ใช้สาหรับงานธุรกิจ
ITE-429 การทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแ์วร์
3 (3-0-6)
(Software Verification And Validation)
รายวชิาทต่์อ้งเรยีนมาก่อน : ไมม่์
รายวชิาทต่์อ้งเรยีนควบคู่ : ไมม่์
ระดับของการทดสอบซอฟต์แวร เ์ ทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์การพิสจู น์ความ ถูกต้อง การจาลองและการสร้าง
ตัวแบบ การตามรอยความต้องการ การวางแผนการทวนสอบ และการตรวจสอบซอฟต์แวร ์กจิ กรรมการตามรอยการทดสอบ
การประเมินและติดตามปัญหา
ITE-430

วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Cryptography)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาวิทยาการรหัสลับเบื้องต้นที่จาเป็นสาหรับการปกป้องข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิค
การเข้ารหัสลับที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย Basic symmetric-key encryption, Message
integrity, Public key cryptography, และDigital Signatures
ITE-431 วิธกี ารวิจัย
3 (3-0-6)
(Research Methodology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ค้นคว้าในกระบวนการขั้นต้นของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การระบุปัญหา การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทิศทาง
ความเป็นไปของงานที่จะทาการวิจัย เทคนิคต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
ผลการวิจัย
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ITE-432 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Technology Laws and Ethics)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ความลับ
ทางการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรมองค์กร ความเป็นมืออาชีพ กฎระเบียบหลักเกณฑ์ทางวิชาชีพ ปัญหาเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและความลับ การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกรณีศึกษาด้าน
กฏหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE-433 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT)
3(3-0-6)
(Internet of Things)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง (Things) ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ซึ่งส่งผลให้สามารถพัฒนาระบบที่เป็นประโยชน์ขึ้นได้จริง เช่น Smart Home, Smart Farm, Smart
City, Smart Transportation, Smart Healthcare, และอื่นๆ โดยเบื่องหลังเทคโนโลยีนี้คือการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เช่น
การสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์เซนเซอร์ และข้อมูล เข้า
ด้วยกัน ด้วยเทคโนโนยี IoT ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์เครื่องใช้หรือบริการ ให้สามารถรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล
แสดงผล ควบคุมหรือทางานร่วมกันได้ ส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือบริการใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการต่อยอด
ธุรกิจเดิม หรือสร้างธุรกิจใหม่ๆ รายวิชานี้เน้นการปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาอาทิเช่น การเขียน
โปรแกรม คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ใช้ในการสร้างระบบ IoT
ITE-434 การพัฒนาโปรแกรมและการประมวลผลแบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Computing and Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
ที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยอาศัยเฟรมเวิร์กที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษาที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมกับเฟรมเวิร์ก
โดยใช้เวลาน้อยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงไปใช้กับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ รวมถึงการเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และ
แสดงผลข้อมูลจากฐานข้ อมูล และเน้นให้ทาความเข้าใจถึงกระบวนการการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงเครื่องมือ และภาษา
โปรแกรมต่างๆ
ITE-435 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework
3 (3-0-6)
(Developing Applications with .NET Framework)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework ตามเทคโนโลยีที่กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ฝึกการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของโปรแกรม การใช้คอนโทรลต่างๆ การใช้ตัวแปร, การใช้โอเปอร์เรเตอร์, การใช้เงื่อนไข กับเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล บนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง
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ITE-436 ข้อมูลขนาดใหญ่และการทาเหมืองข้อมูล
3(2-3-6)
(Big Data and Data Mining)
รายวชิาทต่์อ้งเรยีนมาก่อน: INT-301 ระบบฐานข้อมูล
รายวชิาทต่์อ้งเรยีนควบคู่ : ไมม่์
พื้นฐานการจดัการและการวเ์คราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการ จัดการข้อมลูขนาดใหญ่ และการนาข้อ
ไปทาเหมืองข้อมูล ไดแ์ก่ การทาเตรียมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลนาความรู้ทางด้านเครื่องจักรเรียนรู้
(Machine Learning) มาช่วยในการสร้างแบบจาลอง เพื่อการจาแนกหมวดหมู่ของงข้อมูล การคาดคะเน การจัดกลุ่ม และการ
ค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล และสามารถประมวลผลสรุป เพ่์อนาไปใช้งาน
ITE-437 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจสมัยใหม่ และการทาธุรกิจออนไลน์ ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ บนระบบดิจิทัล
อาทิเช่น เว็บ โมบายแอพพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการวิเคราะห์ถึง การทาการตลาดออนไลน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การวางแผนและกลยุ ท ธ์ ก ารท าธุ ร กิ จ แนวโน้ ม ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล กั บ ธุ ร กิ จ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจออนไลน์
ITE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
1(0-3-2)
(Business Application Program )
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีความสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้าน รวมถึงการปฏิบัติในโปรแกรมแต่ละปร
เภทที่เหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้น ๆ ซึ่งได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด , โปรแกมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล และ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ITE-491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Pre-Cooperative Education)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและจริยธรรมที่จาเป็นก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
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ITE-492 สหกิจศึกษา
6(0-40-10)
(Co-operative Education)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-491 เตรียมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การปฏิ บั ติ ง านและแก้ ปั ญ หาให้ กั บ สถานประกอบการเป็ น เวลา 16 สั ป ดาห์ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ สถาน
ประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ใ นสาขา พร้อมทั้งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความชานาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือ
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน ให้ทารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการ ส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมี
การนาเสนอผลงาน
ITE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-40-10)
(Information Technology Practice)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กร ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ไม่ต่ากว่า 320 ชั่วโมงและต้องเสนอรายงานการฝึกงาน
ITE-494 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(0-3-2)
(Information Technology Project 1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่า ง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียน
รายงานการศึกษาและต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
ITE-495 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2(0-6-3)
(Information Technology Project 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE- 494 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษา
และต้องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
ITE-496 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1(1-0-10)
(Extra Curriculum Activity in Information of Technology 1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
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ITE-497 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-10)
(Extra Curriculum Activity in Information of Technology 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3(3-0-6)
(Business Japanese 1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ ชั้นต้น เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 200 คา เรียนและฝึกการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นอย่างเข้มข้น เรียนตัวอักษรฮิระงะนะ และคะตะคะนะ เรียนตัวคันจิให้รู้ประมาณ 100 ตัว ฝึกทักษะในการอ่าน
เขียน ตัวอักษรญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น พัฒนาทักษะในด้านการอ่าน พูด ฟัง และเขียนให้อยู่ในระดับใช้การได้ดี โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรูห้ ลายรูปแบบ ทั้งในและนอกชั้นเรียน มีการสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบตั ิ การใช้สื่อรูปแบบต่างๆ อย่าง
หลากหลาย และมีการทดสอบความสามารถเป็นระยะๆ ในทักษะทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้น มีการเตรียม
ความพร้อมที่จะสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(Business Japanese 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปนุ่ ชั้นต้นระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 500 - 800 คา ฝึกหัดสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะในการอ่าน พูด ฟัง และเขียนภาษาญี่ปุ่น ให้อยู่ในระดับที่ สามารถนาเสนอและเขียน
เรื่องราวต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดี ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิให้รู้ถึงประมาณ 200 ตัว โดยการฝึกการเขียนที่เข้มข้น ผูเ้ รียนเรียนรู้
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสื่อการสอนและเทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการทดสอบเป็นระยะตลอดภาคเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านให้สูงขึ้น เมื่อปลายภาคเรียน
ผู้เรียนควรมีความสามารถผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ได้
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
3(3-0-6)
(Business Japanese 3)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นระดับสูง เรียนโครงสร้างประโยคคาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800-1,000 คา ฝึกหัดการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ฟังภาษาญี่ปุ่นให้อยูใ่ นระดับที่ซับซ้อน สามารถทา
การสื่อสารด้วยการสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี เรียนรู้คันจิได้ถึงประมาณ 300 ตัว โดยใช้การเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย
หลากหลายรูปแบบ และเทคนิคการสอนหลายชนิดประเภท รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มีการสร้างแรงจูงใจ ในการเรียน มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และมีการสอบวัดระดับความสามารถเป็นระยะตลอดการเรียนในภาคเรียน
เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
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JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
3(3-0-6)
(Business Japanese 4)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระดับต้น เรียนโครงสร้างประโยค คาศัพท์ต่างๆ ประมาณ 1,000-1,500 คา ฝึกหัดการ
สนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ฝึกและพัฒนาการทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟังภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อน สามารถทาการสื่อสารด้วย
การสนทนาและอ่าน เขียนได้อย่างดี โดยรู้คันจิประมาณ 400 ตัว มีการเรียนรู้โดยการใช้สื่อที่ทันสมัย การใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายชนิดประเภท มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนมีการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะๆ เพื่อพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพด้านภาษา เมื่อจบการเรียนแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นสอบผ่านระดับ N4
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
3(3-0-6)
(Business Japanese 5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางระดับกลาง เรียนโครงสร้างประโยคและคาศัพท์ประมาณ 2,000-3,000 คา ฝึกหัดเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นจนสามารถสื่อสารในระดับสูงได้ สามารถฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆได้ สามารถ
เขียนรายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ดีได้ เรียนรู้ตัวอักษรคันจิได้ประมาณ 800 ตัว โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้สื่อการ
สอนหลากหลายประเภท รวมทั้งการใช้เทคนิคการสอนประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย มีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการ
จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลความสามารถ
เป็นระยะๆ ตลอดระยะของการเรียนในรายวิชา เมื่อผู้เรียนจบการเรียนระดับนี้แล้ว ควรสอบผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นได้ถึงระดับ
N3
JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที
3(3-0-6)
(Japanese for Information Technology People)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เน้นคาศัพท์ สานวนภาษา และการสนทนาโต้ตอบเกีย่ วกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ระบบ และรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ โดย
การเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลายทันสมัย และจากเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ มีการฝึกปฏิบัติ และมีการประเมินผลการเรียนรู้
ตลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจนถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในฐานที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สรรพศาสตร์ และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียน คุณค่าและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
MSC-126 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เกี่ยวกับฟังก์ชันลิมิตความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น ระบบ
สมการเชิงเส้น และการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ทฤษฎีกราฟ
MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Mathematics)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MSC-126 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาความรู้เกีย่ วกับคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง เซตและการดาเนินการ หลักการนับ ระบบเลขฐานทฤษฎีจานวนและ
การเข้ารหัสพีชคณิตบูลีน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาค้วยคอมพิวเตอร์
MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาถึงความหมายและวิธีการทางสถิติ ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ตัวแปรสุม่ และการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวางแผนการ
ทดลองเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
MTE-204 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้
3(3-0-6)
(User Experience and Interface Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้หลักการออกแบบ User Interface และ User Experience ศึกษารูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบ
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MTE-414 การออกแบบกราฟิก
3(2-3-6)
(Graphic Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทฤษฎีสีและการออกแบบการออกแบบและตกแต่งภาพบิทแม
พการออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้ฟอนท์ที่เหมาะสมและฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
คอมพิวเตอร์
MTE-415 การพัฒนาเกม
3(2-3-6)
(Game Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกมองค์ประกอบในการพัฒนาเกมการออกแบบระบบเกมเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาเกมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกม
MTE-418 การสร้างภาพจาลองเสมือนจริง (VR/AR)
3(3-0-6)
(Virtual and Augmented Reality)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือสาหรับการสร้างความจริง
เสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน
MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Web Design and Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู:่ ไม่มี
ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Tableless layout โดยการใช้ div , span และ css เพื่อ
นาไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บขั้นประยุกต์เพื่อการ
พัฒนาระบบตามที่ต้องการของภาคธุรกิจ
MTE - 450 การออกแบบอินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
(Infographic Design)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การนาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจ
ง่ายในเวลารวดเร็ว ชัดเจน น่าสนใจ สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้
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MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Web Development for Online Business)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หรือ MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มี
ความน่าสนใจ และการฝึกเขียนโปรแกรมเว็บเพื่องานทางธุรกิจออนไลน์
SOC-125 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
1(1-0-2)
(Career Preparation)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
หลักการแนวคิดและการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทางาน กระบวนการและขั้นตอนของการ
สมัครงาน เข้าใจระบบการทางาน Career Path ของสถานประกอบการ และระเบียบข้อบังคับในการทางาน สร้างความรู้และ
เข้าใจเรื่องประเภทของสถานประกอบการในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจประเภทต่างๆ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่จาเป็นก่อนเข้าทางาน
SOC-126 คนใจสิงห์
3(3-0-6)
(Lion Heart People)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
หลักการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น วิธีคิดเพื่อให้สามารถทางานภายใต้สภาวะกดดันทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรวิธีการจัดการอารมณ์ของตนและเพื่อนร่วมงาน การสร้างมโนทัศน์เชิ งบวกในการทางานเพื่อเพิ่มคุณค่าในตน
SOC-127 รู้ทันการเมือง
3(3-0-6)
(Political Awareness)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลและการเมืองการปกครอง วาทกรรมทางการเมืองการปกครอง จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
SOC-128 กฏหมายสามัญประจาบ้าน
3(3-0-6)
(Live Life Laws)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการดารงชีพ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบและไม่เอาเปรียบ
ใครในมุมกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น
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SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
สภาพพื้นฐานทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ เช่น ครอบครัวและประชากร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง
การปกครอง การศึกษาศีลธรรม ศาสนา และค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ ของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิธีการแก้ไข
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Japan Today)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน เหตุการณ์สาคัญที่ปรากฏในสื่อของญี่ปุ่น การเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการทางานข้าม
วัฒนธรรม
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Innovative Solutions Management)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ การผสมผสานองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อคาดการณ์รูปแบบการจัดการนวัตกรรมในอนาคต
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา
3(3-0-6)
(Asean-Japanology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ภูมิหลังความเป็นมาของอาเซียนความสัมพันธ์อาเซียนกับญี่ปุ่น กลไกการดาเนินความสัมพันธ์ ภาพรวมความร่วมมือใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนกับญี่ปุ่น ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจความ
ซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก
SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย
3(3-0-6)
(Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ประเภทและสาเหตุของภัยธรรมชาติ สถานการณ์และความเป็นไปได้ในภาวะวิกฤติ วิธีเอาชีวิตรอด ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรับมือกับภัยพิบัติเชิงกลยุทธ์ได้
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SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจิ
3(3-0-6)
(Thai-Nichi Society)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ภูมิหลังความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(TNI) เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น และเกิดความภาคภูมิใจในฐานะนักศึกษาตามค่านิยมของ
สถาบัน
SOC-135 เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
(Media Literacy)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ประเภทของสื่อวิธีการเข้าถึงสื่อ การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกรับข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้สื่ออย่างขาดวิจารณญาณ
SOC-136 กินดีอยู่ดี
3(3-0-6)
(Healthy living)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
แนวคิดและวิธีการดูแลสุขภาพในการดารงชีวิตยุคปัจจุบันเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง การออกกาลังกายอย่างเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา
3(3-0-6)
(Startup Studies)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ (Startup) นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบันทักษะสาคัญที่
จาเป็นในการดาเนินธุรกิจปัจจุบันผ่านกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ
SOC-138 ท่องเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Technology Tour)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
: ไม่มี
ความสาคัญและลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวิตและการ
ทางาน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

89

ภาคผนวก ค.
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อมรพันธ์ ชมกลิ่น
(1) Amonpan Chomkrin, Lalita Na Nongkhai and Thongchai Kaewkiriya. (2017). Development Automatic
Attendance Record System by using QR-Code with Spreadsheet from Google Drive. NCIT2017: The 9th
National Conference on Information Technology : Bangkok Page 335 - 341
2. ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
(1) Narungsun Wilaisakoolyong, “The Essential Factors that Improve Organization to be Digital Enterprise
in Thailand 4.0”, Proceeding of the IEEE The International Computer Science and Engineering
Conference (ICSEC), 2018. pp. 6 - 9
(2) Narungsun Wilaisakoolyong, “The cyber teamwork system based on cloud to maximize the
teamwork capability.”, Proceeding of the IEEE Intelligent Systems Conference (IntelliSys), 2017 pp.
354-357
(3) Narungsun Wilaisakoolyong, " The Information Technologists that were desired by enterprises in
Thailand “, Proceeding of the IEEE The Third International Conference on Digital Information
Processing, Data Mining, and Wireless Communications (DIPDMWC), 2016 pp. 292-296
(4) Narungsun Wilaisakoolyong, "Using Cloud Computing Systems to Create Virtual Classroom Model for
Thai-Nichi’s Students.”, Proceeding of the IEEE 5th International Conference on IT Convergence and
Security.(ICITCS), 2015 pp. 123-126
3. ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณจ์ ิต
(1) Triratana Metkarunchit, “Achieving Higher Full-diversity Gain of Downlink STBC-MIMO SCMA System,”
Journal of Communications, Vol. 13, no. 9, pp. 535-539, Sep. 2018.
*Presentation at 7th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM2018),
Oxford, UK.
(2) ตรีรัตน เมตต์การุณ์จติ (2561). การปรับปรุงสมรรถนะในแง่ BER ของระบบ STBC-MIMO SCMA. การประชุมวิชาการ
ระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. ขอนแก่น: โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น.
(3) Triratana Metkarunchit, “SCMA codebook design base on circular-QAM,” Integrated Communication
Navigation and Surveillance Conference (ICNS), Virginia, USA, pp. 3E1-1-3E1-8, May. 2017.
(4) Triratana Metkarunchit, “Enhanced Performance of DFTs-OFDM-CDMA System using Interleave
Spreading Code”, The International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies
(MOCAST), Thessaloniki, Greece, pp. 1-4, May. 2016.
(5) Triratana Metkarunchit and Kiarttipum Charoenpojvajana, “Develop 3D Map Signal Strength Surveying
System for Cellular Mobile Phone in Urban Area”, International Conference on Business and
Industrial Research, Bangkok, Thailand, May. 2016.
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(6) Triratana Metkarunchit, " High performance WH-spread SC-I/OFDM system” , Third International
Conference on Digital Information, Networking, and Wireless Communications (DINWC), pp. 67-71,
2015,

4. นายอดิศักดิ์ เสือสมิง
(1) Vivat Thongchotchat , Prajak Chertchom , Adisak Suasaming , Jakarin Cheepsajayan and Thanakrit
Kwansang ,"Data Preparation Techniques on Thai Word Segmentation for Data Mining", ProMac2018, 27
November - 1 December, Bangkok 2018 pp. 322 -327
(2) Prajak Chertchom , Adisak Suasaming , Vivat Thongchotcha and Nithikorn Lertchanvuth ,"K-means
Cluster Analysis of Tourist Package and Social Network Analysis for Promotion Recommendation" ,
ProMac2018, 27November - 1December, Bangkok 2018 pp. 297-302
(3) จักรกฤษณ์ เฟื่องประดิษฐ์กุล และ อดิศักดิ เสือสมิง, The Development of Information System to Manage the
Phone System Case Study of Technology Promotion Association (Thailand-Japan), การประชุมวิชาการข่าย
งานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที 6 , Bangkok 2014 หน้า 42 -49
5. นางสาวลลิตา ณ หนองคาย
(1) Lalita Na Nongkhai and Thongchai Kaewkiriya. (2015). Framework for e-Learning Recommendation
Based on Index of Learning Styles Model. ICITEE2015: The 7th International Conference on Information
Technology and Electrical Engineering : Chiang Mai Page 587 – 591
(2) Lalita Na Nongkhai and Thongchai Kaewkiriya. (2016). Framework Recommendation Based on VARK
Model with Problem Based Learning on Cloud Computing by using Google Apps. NCIT2016: The 8th
National Conference on Information Technology : Krabi Page 442 – 448
(3) Lalita Na Nongkhai and Thongchai Kaewkiriya. (2016). A Development of the Learning Method of
Problem-Based Learning with Cooperative Learning on Cloud Computing by Google Apps. Rom Phruek
Journal Krirk University, Vol 3 Issue 34 Page 12 – 31
(4) Amonpan Chomkrin, Lalita Na Nongkhai and Thongchai Kaewkiriya. (2017). Development Automatic
Attendance Record System by using QR-Code with Spreadsheet from Google Drive. NCIT2017: The 9th
National Conference on Information Technology : Bangkok Page 335 - 341
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ภาคผนวก ง.
บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1) ลดจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรจากเดิม 136 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต
2) การปรับเปลี่ยนเกิดจากการลดจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 94 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต โดยมีการปรับ
หน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะด้าน จาก 57 หน่วยกิต เป็น 53 หน่วยกิต
3) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และปรับเปลี่ยนรายวิชา ดังนี้
3.1. ยกเลิกรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 8 รายวิชา ดังนี้
INT-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
INT-102
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1(0-3-2)
INT-103
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(3-0-6)
INT-104
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
1(0-3-2)
INT-201
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
3(3-0-6)
INT-202
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
1(0-3-2)
ITE-301
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(3-0-6)
ITE-302
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
1(0-3-2)
3.2. เพิ่มรายวิชา โดยรวมรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตเิ ป็นรหัสวิชาเดียวกันและปรับชั่วโมงเรียน
ให้เหมาะสม จานวน 5 วิชา ดังนี้
INT-107
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3(2-3-6)
INT-108
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(2-3-6)
INT-205
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
3(2-3-6)
ITE-208
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2
3(2-3-6)
ITE-207
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-3-6)
3.3. ปรับเปลี่ยนกลุ่มรายวิชาเพื่อความเหมาะสมรวม 3 รายวิชา ดังนี้
INT-106
โครงสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ITE-201
การดูแลจัดการระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ITE-304
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3.4. เพิ่มและปรับปรุงรายวิชาใหม่เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยมากขึ้น จานวน 5 วิชา ได้แก่
ITE-307
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
ITE-425
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
ITE-437
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
ITE-438
วิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
ITE-490
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ
1(0-3-2)
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4) ในกลุ่มวิชาเลือกสาขามีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
4.1. ยกเลิกรายวิชา จานวน 17 วิชา
BIS-404
การวางแผนทรัพยากรทางการผลิต
BIS-405
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ITE-405
การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจ
ITE-406
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ITE-410
คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล
ITE-419
ระบบปฏิบตั ิการ
ITE-421
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในองค์กรขนาดใหญ่
ITE-422
การค้นคืนสารสนเทศ
ITE-424
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ
ITE-425
ปัญญาประดิษฐ์
MTE-104
แอนิเมชันเบื้องต้น
MTE-202
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
MTE-203
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
MTE-307
การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทลั
MTE-436
การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ
MTE-442
การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
MTE-449
การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์

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

4.3 เพิ่มวิชาใหม่เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการ จานวน 12 วิชา
ดังนี้
ITE-304
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
ITE-433
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
3(3-0-6)
ITE-434
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด 3(3-0-6)
ITE-435
การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework
3(3-0-6)
ITE-436
ข้อมูลขนาดใหญ่และการทาเหมืองข้อมูล
3(2-3-6)
MTE-204
การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้
3(3-0-6)
MTE-418
การสร้างภาพจาลองเสมือนจริง (VR/AR)
3(3-0-6)
MTE-450
การออกแบบอินโฟกราฟิก
3(3-0-6)
MTE-456
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
DTM-104
จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
DTM-201
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
DTM-304
การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
5) ปรับปรุงเนื้อหาและปรับลาดับในแผนการเรียนให้มเี นื้อหาวิชาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเรียนรูข้ องนักศึกษาตลอด
หลักสูตรให้มากขึ้น โดยคานึงถึงความเหมาะสมและตามทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. องค์ประกอบของหลักสูตร
2 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
2.1.1
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.1.2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.1.3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.4
กลุ่มวิชาภาษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ไม่น้อยกว่ำ

136 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

36
3
3
6
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2 หมวดวิชำเฉพำะ
2.2.1 วิชาแกน
2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
2.2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2.2.3 วิชาเลือก
2.2.3.1 แผนสหกิจศึกษา
2.2.3.2 แผนฝึกงานและทาโครงงาน
2.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
2.2.4.1 แผนสหกิจศึกษา
2.2.4.2 แผนฝึกงาน

ไม่น้อยกว่ำ

94
9
57
9
22
17
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2 หมวดวิชำเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่ำ

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. องค์ประกอบของหลักสูตร
2 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
2.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.4 กลุ่มวิชาภาษา

7 หน่วยกิต หรือ
4 หน่วยกิต

2 หมวดวิชำเฉพำะ
2.2.1 วิชาแกน
2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
2.2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2.2.3 วิชาเลือก
2.2.3.1 แผนสหกิจศึกษา
2.2.3.2 แผนฝึกงานและทาโครงงาน
2.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
2.2.4.1 แผนสหกิจศึกษา
2.2.4.2 แผนฝึกงาน

6 หน่วยกิต

2 หมวดวิชำเลือกเสรี

21 หน่วยกิต หรือ
24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

132 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

36
3
3
6
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่ำ

90
9
53
9
20
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

21 หน่วยกิต หรือ
24 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต หรือ
4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่ำ

6 หน่วยกิต

94

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ไม่น้อยกว่า

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

HUM-101 ปรัชญา

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-102 จริยศาสตร์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-103 อารยธรรมไทย

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-104 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-105 อารยธรรมตะวันตก

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-106 มนุษย์กับศาสนา

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-108 พุทธศาสน์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-109 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-110 ศิลปะประเพณีนิยม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-111 จิตวิทยามนุษย์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-112 มนุษย์กับเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-113 การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-114 ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-115 การใช้เหตุผลและจริยธรรม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-116 พุทธธรรม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-117 ประวัติศาสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-118 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-119 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
HUM-120 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

3(3-0-6)

HUM-121 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-122 ภูมิลักษณ์ชุมชน

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-123 สัมมาชีพชุมชน

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

HUM-124 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
-ยกเลิก-

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข

HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HUM-129 ทราบศิลป์

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

SOC-101 จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-102 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-103 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-104 เศรษฐกิจในไทยปัจจุบัน

3(3-0-6)

-ยกเลิก-
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2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
SOC-105 สังคมและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
-ยกเลิก-

3(3-0-6)

SOC-106 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-107 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-108 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-109 บัญชีทั่วไป

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-110 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-112 สัมมนาวิชาการด้านสังคมญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-113 จิตวิทยาสังคม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-114 จิตวิทยาพัฒนาการ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-115 กฎหมายทั่วไป

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-116 การเมือง การปกครอง และกฎหมาย

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-117 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-118 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-119 หลักการจัดการสมัยใหม่

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-120 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-121 จิตวิทยาการปรับตัว

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-122 สัมมนาไทยคดีศึกษา

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

SOC-123 สัมมนาญี่ปุ่นศึกษา

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
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2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
SOC-125 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SOC-126 คนใจสิงห์
SOC-127 รู้ทันการเมือง

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

SOC-128 กฎหมายสามัญประจาบ้าน

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

SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่

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

SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย

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

SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจิ
SOC-135 เท่าทันสื่อ
SOC-136 กินดีอยู่ดี
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา
SOC-138 ท่องเทคโนโลยี

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
98

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
6 หน่วยกิต

MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

MSC-202 คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น

3(3-0-6)

MSC-202 คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น

3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาภาษา

24 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาภาษา

24 หน่วยกิต

ENL-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ENL-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ENL-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

3(3-0-6)

-ยกเลิกENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาภาษา

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาภาษา

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

2(2-0-4) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาภาษา

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่กลุ่มวิชาภาษา

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

3(3-0-6)

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1

3(3-0-6)

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

3(3-0-6)

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2

3(3-0-6)

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

3(3-0-6)

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3

3(3-0-6)

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

3(3-0-6)

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4

3(3-0-6)

JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

3(3-0-6)

JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5

3(3-0-6)
99

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ไม่น้อยกว่า

94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ไม่น้อยกว่า

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
90 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

3(3-0-6)

INT-105

MSC-126 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

MSC-126 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

MSC-201 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

57 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

เทคโนโลยีอินทอร์เน็ต

3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

53 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
INT-204

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

9 หน่วยกิต

INT-204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ITE-201

การดูแลจัดการระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นวิชาเลือกสาขา

ITE-304

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นวิชาเลือกสาขา

ITE-305

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

ITE-310

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในองค์กร

3(3-0-6)
100

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
BIS-413

22 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
20 หน่วยกิต

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาตามความเหมาะสม

INT-201 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

INT-202 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1

1(0-3-2)

-ยกเลิก-

INT-301 ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

INT-301

ระบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

1(0-3-2)

INT-302

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

1(0-3-2)

ITE-204

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ITE-205

ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2

1(0-3-2)

-ยกเลิก-

ITE-301

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ITE-302

ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

1(0-3-2)

-ยกเลิก-

ITE-309

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3(2-3-6)

ITE-309

ปรับเป็นรหัส ITE-437 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปรับเป็นรหัส INT-205

ปรับเป็นรหัส ITE-208
ปรับเป็นรหัส ITE-207

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3(2-3-6)

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ปรับแนวทางการเรียน
3(2-3-6) รวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

ITE-208

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 2

ปรับแนวทางการเรียน
3(2-3-6) รวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

ITE-307

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อความทันสมัย

ITE-437

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อความทันสมัย

ITE-490

โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ

1(0-3-2) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อความทันสมัย

ITE-207

101

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

17 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

INT-102 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1(0-3-2)

-ยกเลิก-

INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

INT-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

1(0-3-2)

-ยกเลิก-

INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

ITE-305
ITE-418

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

INT-303

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

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

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
15 หน่วยกิต

ปรับเป็นรหัส INT-107
ปรับเป็นรหัส INT-108
3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ปรับกลุ่มวิชาเป็นกลุ่มประเด็นด้าน
องค์การและระบบสารสนเทศ

-ยกเลิก-

ปรับกลุ่มวิชาเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปรับแนวทางการเรียน
3(2-3-6) รวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

INT-108

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

ปรับแนวทางการเรียน
3(2-3-6) รวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

ITE-425

ปัญญาประดิษฐ์

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อความทันสมัย

ITE-438

วิทยาการข้อมูล

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่เพื่อความทันสมัย

INT-107

102

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์

9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

3(3-0-6)

ITE-310

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในองค์
3(3-0-6)
กร

ITE-407

ความมั่นคงของระบบเครือข่าย

3(2-3-6)

2.3) กลุ่มวิชาเลือก

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
9 หน่วยกิต

-ยกเลิกปรับกลุ่มวิชาเป็นกลุ่มประเด็นด้าน
องค์การและระบบสารสนเทศ

-ยกเลิกITE-407

ความมั
3(2-3-6)
่นคงของระบบเครือข่าย

3(2-3-6)

3(2-3-6)

INT-205

ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1

ปรับแนวทางการเรียน
3(2-3-6) รวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน

ITE-418

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

3(2-3-6)

2.3) กลุ่มวิชาเลือก

2.3.1) แผนสหกิจศึกษา

21 หน่วยกิต

2.3.1) แผนสหกิจศึกษา

21 หน่วยกิต

2.3.2) แผนฝึกงานและทาโครงงาน

24 หน่วยกิต

2.3.2) แผนฝึกงานและทาโครงงาน

24 หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

BIS-401

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3(2-3-6)

BIS-401

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

3(2-3-6)

BIS-402

การวางแผนทรัพยากรในองค์กร

3(2-3-6)

BIS-402

การวางแผนทรัพยากรในองค์กร

3(2-3-6)

BIS-403

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3(2-3-6)

BIS-403

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

3(2-3-6)

BIS-404

การวางแผนทรัพยากรทางการผลิต

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

BIS-405

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

BIS-406

การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

BIS-406

การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

BIS-407

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

BIS-407

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

103

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
BIS-408

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

BIS-408

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
การให้คาปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

BIS-409

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ

3(2-3-6)

BIS-409

การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ

3(2-3-6)

BIS-410

การวิเคราะห์ข้อมูลและการทาโมเดล

3(3-0-6)

BIS-410

การวิเคราะห์ข้อมูลและการทาโมเดล

3(3-0-6)

BIS-414

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

3(3-0-6)

BIS-414

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

3(3-0-6)

BIS-415

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

BIS-415

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

ITE-206

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

3(2-3-6)

ITE-206

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

3(2-3-6)

ITE-405

การจาลองแบบโดยคอมพิวเตอร์สาหรับธุรกิจ

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

ITE-406

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

ITE-408

การออกแบบระบบเครือข่าย

3(2-3-6)

ITE-408

การออกแบบระบบเครือข่าย

3(2-3-6)

ITE-409

หัวข้อขั้นสูงในระบบฐานข้อมูล

3(2-3-6)

ITE-409

หัวข้อขั้นสูงในระบบฐานข้อมูล

3(2-3-6)

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาตามความ
เหมาะสม (รหัส ITE-436)

ITE-410

คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

ITE-411

การจัดการองค์ความรู้

3(3-0-6)

ITE-411

การจัดการองค์ความรู้

3(3-0-6)

ITE-416

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(3-0-6)

ITE-416

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(3-0-6)

ITE-417

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-6)

ITE-417

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-6)

ITE-419

ระบบปฏิบัติการ

3(3-0-6)

ITE-420

การสื่อสารแบบไร้สายเบื้องต้น

3(3-0-6)

ITE-421

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

ITE-422

การค้นคืนสารสนเทศ

3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา

ITE-423

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

ITE-424

การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ

3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา
ITE-420

ITE-423

การสื่อสารแบบไร้สายเบื้องต้น

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
ยกเลิกรายวิชา

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ยกเลิกรายวิชา

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
ปรับเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาเฉพาะ

ITE-425

ปัญญาประดิษฐ์

3(3-0-6)

ITE-426

การประมวลผลคลาวด์

3(3-0-6)

ITE-426

การประมวลผลคลาวด์

3(3-0-6)

ITE-427

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์

3(2-3-6)

ITE-427

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์

3(2-3-6)

ITE-428

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

3(2-3-6)

ITE-428

การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

3(2-3-6)

ITE-429

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

ITE-429

การทวนสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

ITE-430

วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น

3(3-0-6)

ITE-430

วิทยาการรหัสลับเบื้องต้น

3(3-0-6)

ITE-431

วิธีการวิจัย

3(3-0-6)

ITE-431

วิธีการวิจัย

3(3-0-6)

ITE-432

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

ITE-432

กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

MTE-104 แอนิเมชันเบื้องต้น

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา
ปรับเปลี่ยนรหัสและหมวดวิชาเป็น
หมวดวิชาเฉพาะ (ITE-307)

MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

MTE-307 การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

3(2-3-6)

MTE-414 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

3(2-3-6)

MTE-415 การพัฒนาเกม

3(2-3-6)

MTE-415 การพัฒนาเกม

3(2-3-6)

MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์

3(2-3-6)

MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์

3(2-3-6)

MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา

MTE-449 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์

3(2-3-6)

ยกเลิกรายวิชา
ITE-304

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6) ย้ายมาจากวิชาบังคับสาขา

ITE-433

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ITE-434

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

ITE-435

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

ITE-436

ข้อมูลขนาดใหญ่และการทาเหมืองข้อมูล

3(2-3-6) เพิ่มรายวิชา

MTE-204 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

MTE-418 การสร้างภาพจาลองเสมือนจริง (VR/AR)

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

MTE-450 การออกแบบอินโฟกราฟิก

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

DTM-104 จิตวิทยาการสื่อสาร

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

DTM-201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

3(2-3-6) เพิ่มรายวิชา

DTM-304 การตลาดดิจิทัล

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษา
สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นับหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้

สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นับหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้

กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ITE-496

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1(1-0-10) ITE-496

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1(1-0-10)

ITE-497

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-10) ITE-497

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-10)

กลุ่มวิชาภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิชาภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จานวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จานวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

JPN-405 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

JPN-406 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-6)

-ยกเลิก-

ENL-406 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

3(3-0-6)

-ยกเลิก-
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ENL-407 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

3(3-0-6)

2.4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เตรียมสหกิจศึกษา

ITE-492

สหกิจศึกษา

7 หน่วยกิต
1(1-0-2)

4 หน่วยกิต

ITE-493

ฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE-494

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1(0-3-2)

ITE-495

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2(0-6-3)

3(3-0-6) วิชาใหม่กลุ่มภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที

3(3-0-6) วิชาใหม่กลุ่มภาษาสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4.1 แผนสหกิจศึกษา
ITE-491

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

เตรียมสหกิจศึกษา

7 หน่วยกิต
1(1-0-2)

สหกิจศึกษา

6(0-40-10)

2.4.2 แผนฝึกงาน

4 หน่วยกิต

1(0-40-10) ITE-493

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้
ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย

JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที

6(0-40-10) ITE-492

2.4.2) แผนฝึกงาน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4.1) แผนสหกิจศึกษา
ITE-491

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
-ยกเลิก-

ฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1(0-40-10)

ITE-494

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1(0-3-2)

ITE-495

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้
ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
3. คำอธิ บำยรำยวิชำ
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม่มี

ไม่มี

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
เหตุผล
DTM-104 จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
(Communication Psychology)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
กระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสารและการโน้มน้าว การเรียนรู้เจตคติ
และบุคลิกภาพของผูส้ ่งและผู้รับสาร กระบวนการสื่อสารของบุคคลในระดับต่าง ๆ ใน
หน่วยงานหรือองค์การ วิธีการสื่อสารและทักษะในการติดต่อสื่อสาร เทคนิควิธี การ
โน้มน้าว ผลกระทบของการสื่อสารและการโน้มน้าวที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานใน
องค์การ
DTM-201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
(Principle of Photography for Communication)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบดิจทิ ัล เรียนรู้เทคนิคการใช้งานกล้องถ่ายภาพ
การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพเพื่อสื่อความหมาย การตกแต่งภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสาหรับนาไปใช้ในงานให้เหมาะสม
กับสื่อที่นาไปใช้
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เหตุผล
DTM-304 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
(Digital Marketing)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดยุคดิจิทลั โอกาสปัญหาและกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่องานทางการตลาด
ลักษณะและพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ความสาคัญของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการสร้างตราสินค้า
การสร้าง
ประสบการณ์ของลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารมวลชนและการสื่อสารเฉพาะบุคคล และเป็นช่องทางในการจัดจาหน่าย เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
3 (2-3-6)
(Introduction to Computer Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรี ย นรู้ พื้ นฐานการเขี ย นโปรแกรม การเขี ย นผั ง งานเพื่ อ อธิ บ ายโครงสร้ า งของ
โปรแกรม การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้งานตัวแปร, ตัวดาเนินการต่างๆ, เงื่อนไขการ
ตัดสินใจ, การทางานซ้า, โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (อาร์เรย์, สตรั๊กเจอร์), การตรวจจับ
ข้อผิดพลาด, การทางานกับไฟล์ และนาทฤษฎีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริง การใช้เครื่องมือ การทดสอบโปรแกรม การแก้ปัญหาโปรแกรม รวมถึงการ
เขียนโปรแกรมย่อยต่างๆ
INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
3 (2-3-6)
(Introduction to Object-Oriented Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและคุณสมบัติของภาษา
เชิงวัตถุ การสร้างแบบจาลองซอฟแวร์เชิงวัตถุด้วย UML ไวยากรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ
ได้แก่ ประเภทข้อมูลโอเปอเรเตอร์ และนิพจน์ หลักการของออบเจ็กค์ คลาส เอนแคป
ซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ การวิเคราะห์ปัญหา

สร้างวิชาขึ้นใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชา INT-101 และ INT102 (รวมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ)เข้าด้วยกัน และ
ปรับชั่วโมงเรียนภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตั ิรวมเป็นรหัส
เดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
รหัสวิชาใหม่ เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการ
สร้างวิชาขึ้นใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชา INT-103 และ INT104 (รวมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ)และปรับชั่วโมง
เรียนภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิให้รวมเป็นรหัส
เดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
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INT-301 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database System)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น หรือ
BIS-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาหน้าที่
ของระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ภาษาในการค้นคืนข้อมูล
การควบคุมการทางานของโพรเซสหลายๆ โพรเซสที่
ทางานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
การอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ UML และนาทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง ด้วย
เครื่องมือในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการเขียน
โปรแกรมที่ได้ และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
INT-205 การระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
3(2-3-6)
(Computer Network & Communication Systems 1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หรือ BIS-106
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมตามแบบจาลองของโอเอสไอ ลาดับ
ชั้นของโพรโตคอลในอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโตคอลในชั้น
แอพพลิเคชั่นเลเยอร์ การมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่ง หลักการส่งข้อมูลแบบ
เชื่อถือได้ โปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี การกาหนดเส้นทางในเครือข่าย โพรโตคอลที่ใช้ในการ
กาหนดเส้นทาง โพรโตคอลการเข้าถึงหลายทาง เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่น การทางานของ
อุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์ เป็นต้น ปฏิบัติการตั้ง
ค่าสวิตช์ และเราเตอร์ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จาลองเสมือนจริง

เหตุผล
รหัสวิชาใหม่ เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการ
สร้างวิชาขึ้นใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชา INT-201 และ INT202 (รวมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ)และปรับชั่วโมง
เรียนภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิให้รวมเป็นรหัส
เดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
รหัสวิชาใหม่ เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการ

INT-301 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Database System)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษา
หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการทางานของโพรเซสหลายๆ โพรเซส
ที่ทางานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัย
ของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
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INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-3-2)
(Database Systems Laboratory)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-104 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
หรือ BIS-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :INT-301 ระบบฐานข้อมูล
ฝึกทักษะในการเขียนคาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษา
เอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอส
คิวแอล เป็นต้น การฝึกเขียนคาสั่งแบบสตอร์ โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์ การฝึกใช้
เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบ
ฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้
กลับข้อมูล
INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:INT-104 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
หรือ BIS-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ MTE-105
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดีย
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
วงจรชีวิตและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน เทคนิคการออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างโมเดลทางซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการ
ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินต้นทุน รวมทั้งเครื่องมือและชุดเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
เหตุผล
INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-3-2) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Database Systems Laboratory)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : INT-301 ระบบฐานข้อมูล
ฝึกทักษะในการเขียนคาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษา
เอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิว
แอล เป็นต้น การฝึกเขียนคาสัง่ แบบสตอร์ โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์ การฝึกใช้
เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบ
ฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้
กลับข้อมูล
INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6) ปลับเปลี่ยนรายวิชาที่ต้อง
(Software Engineering)
เรียนมาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: : ITE-418 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธมึ
หรือ BIS-111 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ทางมัลติมเี ดีย
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
วงจรชีวิตและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน เทคนิคการออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างโมเดลทางซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการ
ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การวางแผนการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ การประเมินต้นทุน รวมทั้งเครื่องมือและชุดเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
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ไม่มี

ไม่มี

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3(2-3-6)
(Web Design and Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
บนเว็บ โครงสร้างภาษา HTML และ CSS การสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอร์ม
กรอกข้อมูล การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ การทดสอบ
การแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ การจดทะเบียนโดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์
ตลอดจนการเผยแพร่เว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ITE-208 ระบบการสื่อสารและเครือช่าย 2
3(2-3-6)
(Computer Network & Communication Systems 2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 การระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การสลับช่องสัญญาณแบบวงจร และแบบแพกเกจ ระบบเครือข่ายข้อมูล
สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เครือข่ายแวนแบบต่าง ๆ เช่น เอทีเอ็ม
และ เอ็มพีแอลเอส ไอพีเวอร์ชนั่ 6 เครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เครือข่ายพื้นที่
ท้องถิ่นแบบเสมือน โปรโตคอล เอสทีพี และ วีทีพี ปฏิบัติการตั้งค่าสวิตช์และเราเตอร์
ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จาลองเสมือนจริง
ITE-307 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Device Application Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดสถาปัตยกรรมและเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การทา
ให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับผู้ใช้การทาให้เกิดผลของผูร้ ับและผู้ให้บริการ การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ด้วยฐานข้อมูล

เหตุผล
สร้างวิชาขึ้นใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชา INT-301 และ INT302 (รวมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ) และปรับชั่วโมง
เรียนภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิให้รวมเป็นรหัส
เดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
รหัสวิชาเพื่อง่ายต่อการบริหาร
จัดการ
สร้างวิชาขึ้นใหม่ โดยยุบรวม
รายวิชา ITE-204 และ ITE205 (รวมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ) และปรับชั่วโมง
เรียนภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิให้รวมเป็นรหัส
เดียว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
รหัสวิชาใหม่ เพื่อง่ายต่อการ
บริหารจัดการ
สร้างรายวิชาใหม่และ
กาหนดให้เป็นวิชาบังคับสาขา
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางด้าน IT ในปัจจุบัน
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ITE-407 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
(Network Systems Security)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-201 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การกาหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันภัยคุกคาม
แบบต่างๆเช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส หลักการทางานของเทคนิคการเข้ารหัสแบบ
สมมาตรและอสมมาตร การนาระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจน์สิทธิรูปแบบต่าง
ๆ เช่นการลงนามระบบดิจิตอล หนังสือรับรองระบบดิจติ อลระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ในการกระจายกุญแจสาธารณะ เทคนิคการออกแบบระบบไฟร์วอลล์ระบบตรวจจับ/
ป้องกันการบุกรุก และระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนกฎหมายและจริยธรรมในสังคม
ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกทักษะในการ
บริหารจัดการเครือข่ายในด้านความมั่นคง ได้แก่ การติดตั้ง ออกแบบ และดูแล
อุปกรณ์
ITE-408 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-6)
(Network Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-201 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการด้านสมรรถนะ
ความเชื่อถือได้ การจัดการ ในการออกแบบโครงข่าย การวิเคราะห์การไหลของ
ข้อมูล การพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงข่ายในด้านสมรรถนะความปลอดภัย และการ
กาหนดเส้นทาง กระบวนการออกแบบซึ่งรวมถึงการกาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ การ
กาหนดขนาดความสามารถของอุปกรณ์และสายสื่อสาร การเลือกเทคโนโลยีสาหรับ
อุปกรณ์โครงข่าย การเลือกเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์เชื่อมโครงข่าย
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เหตุผล
ITE-407 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
3(2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Network Systems Security)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การกาหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันภัยคุกคาม
แบบต่างๆเช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส หลักการทางานของเทคนิคการเข้ารหัสแบบ
สมมาตรและอสมมาตร การนาระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจน์สิทธิรูปแบบต่าง ๆ
เช่นการลงนามระบบดิจิตอล หนังสือรับรองระบบดิจิตอลระบบโครงสร้างพื้นฐานใน
การกระจายกุญแจสาธารณะ เทคนิคการออกแบบระบบไฟร์วอลล์ระบบตรวจจับ/
ป้องกันการบุกรุก และระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนกฎหมายและจริยธรรมในสังคมที่
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกทักษะในการบริหาร
จัดการเครือข่ายในด้านความมั่นคง ได้แก่ การติดตั้ง ออกแบบ และดูแลอุปกรณ์
ITE-408 การออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Network Design)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-205 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความต้องการด้านสมรรถนะ
ความเชื่อถือได้ การจัดการ ในการออกแบบโครงข่าย การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล
การพัฒนาสถาปัตยกรรมโครงข่ายในด้านสมรรถนะความปลอดภัย และการกาหนด
เส้นทาง กระบวนการออกแบบซึง่ รวมถึงการกาหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ การกาหนด
ขนาดความสามารถของอุปกรณ์และสายสื่อสาร การเลือกเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์
โครงข่าย การเลือกเทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์เชื่อมโครงข่าย
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ITE-418 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(2-3-6)
(Data Structure and algorithm)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
INT-102 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมต่างๆ เพื่อการนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรม
ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การประมวลผลสายอักขระ
(Strings) แถวลาดับ (Arrays) ระเบียน (Records) ตัวชี้ (Indexes) รายการโยง
(Lists) กองซ้อน (Stacks) คิว (Queues) การเรียกซ้า (Recursion) ต้นไม้ (Trees)
กราฟ (Graphs) ศึกษาอัลกอริธึมแบบต่างๆ ได้แก่ อัลกอริธมึ ค้นหาข้อมูลและ
อัลกอริธึมการจัดเรียงข้อมูล การออกแบบอัลกอริธึมและวิเคราะห์การทางานของ
อัลกอริธึมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
เหตุผล
ITE-418 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
3(2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Data Structure and algorithm)
ก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมต่างๆ เพื่อการนาไปใช้ในการเขียนโปรแกรม
ที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การประมวลผลสายอักขระ
(Strings) แถวลาดับ (Arrays) ระเบียน (Records) ตัวชี้ (Indexes) รายการโยง (Lists)
กองซ้อน (Stacks) คิว (Queues) การเรียกซ้า (Recursion) ต้นไม้ (Trees) กราฟ
(Graphs) ศึกษาอัลกอริธมึ แบบต่างๆ ได้แก่ อัลกอริธึมค้นหาข้อมูลและอัลกอริธึมการ
จัดเรียงข้อมูล การออกแบบอัลกอริธึมและวิเคราะห์การทางานของอัลกอริธึมโดยใช้
โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ

ITE-425 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ ประเภทของเอเจนต์ที่ชาญฉลาด
เทคนิคการค้นหาแบบไบลด์ การค้นหาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์กราฟ การเล่นเกม
ปัญญาประดิษฐ์ การริดกิ่งแบบอัลฟา-เบตาและการประยุกต์ ลอจิกแบบต่าง ๆ พร
อโพสิชันนอลลอจิก และเฟิรสออร์เดอร์ลอจิก กลไกการใช้เหตุผล การใช้เหตุผลบน
ความไม่แน่นอนและเบย์เซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์
เทนตี้แฟคเตอร์ วิธีการเดมสเตอร์และชาฟต์เตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดัคทีฟเลิร์นนิง จี
เนติกอัลกอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ และอนาคตและ
ผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ ชนิดของหุ่นยนต์

ITE-425 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาให้มี
(Artificial Intelligence)
ความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ปัจจุบัน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้ประวัติความเป็นมา หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์,
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ทั้งชนิดการเรียนรู้แบบมีผสู้ อน
(Supervised Learning) การเรียนรู้แบบไม่มผี สู้ อน (Unsupervised Learning)
รวมถึงการเรียนรู้แบบเสริมกาลัง (Reinforcement Learning), การเรียนรู้เชิงลึก
(Deep Learning), การประยุกษ์ใช้งานจริงของปัญญาประดิษย์ รวมถึงอนาคตและ
ผลกระทบที่จะเกิดจากปัญญาประดิษฐ์
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ITE-427 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3 (2-3-6)
(Unix System Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :INT-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนโปรแกรมในระดับของระบบปฏิบัติการ
ประกอบด้วยการ เขียนโปรแกรมเชลล์ การใช้งานซิสเต็มคอลล์ ระบบไฟล์และไดเร็ก
ทอรี การประมวลผลไฟล์ การสร้างโพรเซส การควบคุมโพรเซส การส่งสัญญาณ การ
ติดต่อกับเทอร์มินอล การสร้างเดมอนโพรเซส และการติดต่อระหว่างโปรแกรม

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
เหตุผล
ITE-427 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์
3 (2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Unix System Programming)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนโปรแกรมในระดับของระบบปฏิบัติการ
ประกอบด้วยการ เขียนโปรแกรมเชลล์ การใช้งานซิสเต็มคอลล์ ระบบไฟล์และไดเร็ก
ทอรี การประมวลผลไฟล์ การสร้างโพรเซส การควบคุมโพรเซส การส่งสัญญาณ การ
ติดต่อกับเทอร์มินอล การสร้างเดมอนโพรเซส และการติดต่อระหว่างโปรแกรม

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
3 (2-3-6)
(Event-Driven Programming)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-103 Introduction of Object-Oriented
Programming ITE-301 Web design and Development INT-301
Database Systems
หรือ BIS-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุที่ใช้การออกแบบโปรแกรมแบบแยกส่วนการทางาน การออกแบบโปรแกรม
แบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดย
เหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ทาให้สามารถมองเห็นภาพการทางานแบบเชิง
เหตุการณ์ได้ ความหมายของเหตุการณ์ ลาดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์
พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลการสร้างส่วนประสานการติดต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้สาหรับงานธุรกิจ

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
3 (2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Event-Driven Programming)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น หรือ BIS111 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุที่ใช้การออกแบบโปรแกรมแบบแยกส่วนการทางาน การออกแบบโปรแกรมแบบ
โมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดย
เหตุการณ์
โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ทาให้สามารถมองเห็นภาพการทางานแบบเชิง
เหตุการณ์ได้ ความหมายของเหตุการณ์ ลาดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์
พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลการสร้างส่วนประสานการติดต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้สาหรับงานธุรกิจ
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ITE-433 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT)
3(3-0-6)
(Internet of Things)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น หรือ BIS111 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง (Things) ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ซึ่งส่งผลให้สามารถพัฒนาระบบที่เป็นประโยชน์ขึ้นได้จริง
เช่น Smart Home, Smart Farm, Smart City, Smart Transportation, Smart
Healthcare, และอื่นๆ โดยบูรณาการเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น การสื่อสาร เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์
เซนเซอร์ และข้อมูล เข้าด้วยกัน ด้วยเทคโนโนยี IoT ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ
อุปกรณ์เครื่องใช้หรือบริการ ให้สามารถรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงผล ควบคุมหรือ
ทางานร่วมกันได้
ส่งผลให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือบริการใหม่ๆได้อย่าง
ง่ายดาย เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม หรือสร้างธุรกิจใหม่ๆ รายวิชานี้เน้นการปฏิบตั ิ
โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาอาทิเช่นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เน็ตเวิรค์ ใช้ในการสร้างระบบ IoT

เหตุผล
สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทางด้าน IT
ในปัจจุบัน

ITE-434 การพัฒนาโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด
3(3-0-6)
(Hybrid Application Program)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยอาศัยเฟรมเวิร์กที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษา
ที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมกับเฟรมเวิร์กโดยใช้เวลาน้อยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่
สามารถแปลงไปใช้กับระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ ได้ รวมถึงการเชื่อมต่อ รับ-ส่ง และ
แสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล และเน้นให้ทาความเข้าใจถึงกระบวนการการพัฒนา
แอปพลิเคชันรวมถึงเครื่องมือ และภาษาโปรแกรมต่างๆ

สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทางด้าน IT
ในปัจจุบัน
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ITE-435 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework
3 (3-0-6)
(Developing Applications with .NET Framework)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework ตาม
เทคโนโลยีที่กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ฝึกการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของโปรแกรม
การใช้คอนโทรลต่างๆ การใช้ตัวแปร การใช้โอเปอร์เรเตอร์ การใช้เงื่อนไข กับเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล บนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานจริง

เหตุผล
สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทางด้าน IT
ในปัจจุบัน

ITE-436 ข้อมูลขนาดใหญ่และการทาเหมืองข้อมูล
3(2-3-6)
(Big Data and Data Mining)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-301 ระบบฐานข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงเทคโนโลยี
ด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการนาข้อมูลไปทาเหมืองข้อมูล ได้แก่ การทา
เตรียมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล ที่นาความรู้ทางด้าน
เครื่ อ งจั ก รเรี ย นรู้ (Machine Learning) มาช่ ว ยในการสร้ า งแบบจ าลอง เพื่ อ การ
จาแนกหมวดหมู่ของข้อมูล การคาดคะเน การจัดกลุ่ม และการค้นหากฎความสัมพันธ์
ของข้อมูล และสามารถประมวลผลสรุป เพื่อนาไปใช้งาน

สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทางด้าน IT
โดยปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยมากขึ้น
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ITE-437 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางใน
การทาธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้า การทาการตลาดออนไลน์ ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรองค์กร การวางแผนแนวทางข้อจากัดและกลยุทธ์ในการ
ดาเนินการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐานและแนวโน้มของธุรกิจ
การค้าบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ITE-438 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Data Science)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาการ
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ออกแบบและสร้างรูปแบบการนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ การวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
และอัลกอริธึมต่าง ๆ สาหรับการประมาณและการทานายเชิงสถิติ การจาแนกประเภท
การวิเคราะห์กลุ่ม และสรุปผลเพื่อนาไปสูผ่ ลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจริยธรรมของนักวิทยาการข้อมูล
ITE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
1(0-3-2)
(Business Application Program )
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมที่มคี วามสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้าน
รวมถึงการปฏิบตั ิในโปรแกรมแต่ละประเภทที่เหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะ
นั้น ๆ ซึ่งได้แก่ โปรแกรมจัดการด้านเอกสาร โปรแกรมด้านการคานวณ และ
โปรแกรมนาเสนอข้อมูล

เหตุผล

เพิ่มรายวิชาใหม่

สร้างรายวิชาใหม่ เพื่อเป็น
พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม
MS-Office เบื้องต้นและพร้อม
ที่จะนาไปใช้การปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
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MTE-204 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้
3(3-0-6)
(User Experience and Interface Design)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
เรียนรู้หลักการออกแบบ User Interface และ User Experience ศึกษา
รูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน
เพื่อการพัฒนาส่วนติดต่อกับมนุษย์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบ

เหตุผล

MTE-415 การพัฒนาเกม
3(2-3-6)
(Game Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกมองค์ประกอบในการพัฒนา
เกมการออกแบบระบบเกมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกมและฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาเกม

MTE-415 การพัฒนาเกม
3(2-3-6)
(Game Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้ งต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกมองค์ประกอบในการพัฒนาเกม
การออกแบบระบบเกมเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกมและฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาเกม

ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยน
รายละเอียดในรายวิชา
INT-103

MTE-418
ไม่มี

การสร้างภาพจาลองเสมือนจริง (VR/AR)
3(3-0-6)
(Virtual and Augmented Reality)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของ
ความจริงเสมือน เครื่องมือสาหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความ
จริงเสมือน

เพิ่มรายวิชาใหม่
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ไม่มี

MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Web Design and Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ไม่มี
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Tableless layout
โดยการใช้ div , span และ css เพื่อนาไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ
Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บขัน้ ประยุกต์เพื่อการ
พัฒนาระบบตามที่ต้องการของภาคธุรกิจ

ไม่มี

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทัลสาหรับมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Digital Image Processing for Multimedia)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
พื้นฐานของภาพเอกสาร การขยายภาพในมุมมองต่าง ๆ การอบรมแมคแลป
ภาพสมบูรณ์ และการตกแต่งภาพ การตัดต่อ และแปลงภาพในโดเมน การนาเสนองาน
ภาพ การประมวลผลภาพแบบโมรโพลอจิคอล ส่วนประกอบของภาพ คาอธิบายและ
การนาเสนอภาพ การรู้จาออพเจ็กต์ การค้นคืนข้อมูลภาพ

เหตุผล
เพิ่มรายวิชาใหม่

MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์
3(2-3-6) ปรับเปลีย่ นรายวิชาที่ต้องเรียน
(Applied Web Design and Development)
มาก่อน
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ไม่มี
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Tableless layout โดย
การใช้ div , span และ css เพื่อนาไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ Responsive
Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บขั้นประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบ
ตามที่ต้องการของภาคธุรกิจ
MTE - 450 การออกแบบอินโฟกราฟิก
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
(Infographic Design)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
การนาข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก
เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว ชัดเจน น่าสนใจ
สามารถสื่อสารให้ผรู้ ับสารเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้
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ไม่มี

คาอธิบายรายวิชาที่ขอปรับปรุง
เหตุผล
เพิ่มรายวิชาใหม่
MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Web Development for Online Business)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ITE-207 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี
ศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในสื่อสังคม
ออนไลน์ การออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มคี วามน่าสนใจ และการฝึกเขียนโปรแกรม
เว็บเพื่องานทางธุรกิจออนไลน์
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ภาคผนวก จ.

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(เปรียบเทียบเฉพาะวิชาพื้นฐานและวิชาบังคับ)

ลาดับ

รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Fundamentals)

2

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Pervasive Themes in IT
- IT and its Related & Informing Disciplines
- History of IT
- Application Domains
- Human Factors
- Accessibility
- HCI Aspects of Application Domains
- Emerging Technologies
- Human-Centered Evaluation
- Human-Centered Software Development

รายวิชาในหลักสูตร
INT-105 Internet Technology
MSC-112 Science and Technology
MSC-126 Mathematics for Information Technology
INT-107 Introduction to Computer Programming
INT-108 Introduction to Object-Oriented Programming
ITE-207 Web Design and Development
ITE-309 Multimedia Technology
ITE-418 Data Structure and Algorithm
ITE-437 Electronic Commerce

- Developing Effective Interfaces

3

ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(Information Assurance and
Security)

- Fundamental Aspects
- Forensics
- Securities Mechanisms
- Information States
- Operational Issues
- Security Services

INT-205
ITE-208
ITE-407
INT-204
ITE-407

Computer Network and Communication Systems 1
Computer Networks and Communication Systems 2
Network Systems Security
Information System Analysis and Design
Network Systems Security
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ลาดับ

4

5

รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี
(Integrative Programming
&Technologies)

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Policy
- Threat Analysis Model
- Attacks
- Vulnerabilities
- Security Domains
- IM Concepts and Fundamentals
- Data Modeling
- Database Query Language
- Managing Database Environment
- Data Organization Architecture
- Special-Purpose Database
- Intersystem Communications
- Software Security Practices
- Data Mapping and Exchange
- Miscellaneous Issues
- Integrative Coding
- Overview of Programming Languages
- Scripting Techniques

รายวิชาในหลักสูตร

ITE-437 Electronic Commerce
INT-301 Database Systems
INT-302 Database Systems Laboratory
ITE-310 Infrastructure Design Information and Communication Technology
in organizations
INT-204 Information System Analysis and Design
INT-107 Introduction to Computer Programming
INT-108 Introduction to Object-Oriented Programming
INT-301 Database Systems
INT-302 Database Systems Laboratory
ITE-207 Web Design and Development
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6

7

รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Random Variables and Functions
- Discrete and Continuous Probability and
distribution
- Basic Logic
- Hypothesis Testing
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับเทคโนโลยี - Discrete Probability
สารสนเทศ
- Sampling and Descriptive Statistics
(Mathematics and Statistics for IT)
- Functions, Relations and Sets
- Simple Linear Regression
- Graphs and Trees
- Correlation Analysis
- Application of Mathematics to IT
- Foundations of Networking
- Security
- Routing and Switching
เครือข่าย (Networking)
- Network Management

รายวิชาในหลักสูตร
MSC-126 Mathematics for Information Technology
MSC-201 Computer Mathematics
MSC-202 Statistics and Probability
ITE-418 Data Structure and Algorithm

INT-205 Computer Network and Communication Systems 1
ITE-208 Computer Networks and Communication Systems 2
ITE-407 Network Systems Security

- Physical Layer
- Applications Areas

8

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)

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

INT-107 Introduction to Computer Programming
INT-108 Introduction to Object-Oriented Programming
ITE-418 Data Structure and Algorithm

- Object-Oriented Programming
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รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Operating Systems

9

10

11

12

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
(Platform Technologies)

การบารุงรักษาและการบริหารระบบ
(Systems Administration and
Maintenance)

สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(Systems Integration and
Architecture)

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)

- Computing Infrastructures
- Architecture and Organization

- Operating Systems
- Administrative Activities
- Applications
- Administrative Domains
- Requirements
- Testing and Quality Assurance
- Acquisition/Sourcing
- Organizational Context
- Integration and Deployment
- Architecture
- Project Management
- Professional Communications
- Legal Issues in Computing
- Teamwork Concepts and Issues
- Organizational Context
- Service Management
- Professional &Ethics Issues & Responsibilities

รายวิชาในหลักสูตร
ITE-310 Infrastructure Design Information and Communication Technology
in organizations
ITE-301 Web Design and Development
ITE-418 Data Structure and Algorithm
ITE-305 Software Project Management
INT-204 Information System Analysis and Design
INT-303 Software Engineering
ITE-305 Software Project Management
ITE-310 Infrastructure Design Information and Communication Technology
in organizations
INT-303 Software Engineering
INT-305 Software Project Management
INT-204 Information System Analysis and Design
ITE-425 Artificial Intelligence
ITE-438 Data Science

INT-105 Internet Technology
INT-303 Software Engineering
INT-305 Software Project Management
INT-204 Information System Analysis and Design
ITE-309 Multimedia Technology
ITE-425 Artificial Intelligence

125

ลาดับ

13

รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเว็บและเทคโนโลยี
(Web Systems and Technologies)

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Social Context of Computing
- History of Computing
- Intellectual Property
- Privacy and Civil Liberties
- Technologies
- Web Development
- Information Architecture
- Vulnerabilities
- Digital Media

รายวิชาในหลักสูตร
ITE-438 Data Science

INT-105 Internet Technology
ITE-301 Web Design and Development
ITE-302 Web Design and Development Laboratory
ITE-309 Multimedia Technology
ITE-310 Infrastructure Design Information and Communication Technology
in organizations
ITE-438 Data Science
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