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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

หมวดท่ี 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Information Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ไทย):   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

ช่ือยอ (ไทย):   วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Master of Science (Information Technology) 

ช่ือยอ (อังกฤษ) :  M.Sc. (Information Technology) 

3. วิชาเอก 

           ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

37 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2 ภาษาท่ีใช  

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและอังกฤษ  

5.3 การรับเขาศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และ เขาใจภาษาไทยไดเปนอยางด ี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และอาจมีความรวมมือกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 

 โดยจะเร่ิมใชหลักสูตรน้ีใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  

   - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

 ในการประชุมคร้ังท่ี 44-5/2563 เม่ือวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  

   - ไดรับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร จากสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

ในการประชุมคร้ังท่ี 69-7/2563 เม่ือวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ในปการศึกษา 2564 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. ผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. วิศวกรคอมพิวเตอร 

4. ผูเช่ียวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร 

5. นักวิทยาศาสตรขอมูล 

6. นักพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟตแวร 

7. นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร 

8. นักวิเคราะหระบบสารสนเทศ  

9. กราฟกดีไซน 

10. นักการตลาดดิจิทัล 

11. ธุรกิจสวนตัว 
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. รศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  3-9601-00335-71-0 

2. อ.ดร. สะพร่ังสิทธ์ิ มฤทุสาธร Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering) 3-1002-02989-17-1 

3. อ. วาท่ี ร.ต. ดร.พิชิตชัย คําอินทร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1-44030-0017-55-9 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ไดกําหนดวา “เพ่ือใหการพัฒนาดิจิทัล

เกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสวนรวม ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึนตามขอเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

การประกาศใชและการแกไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให

ทําเปนประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเปนแผนแมบทหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กําหนดทิศทาง การขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

หลักสูตรน้ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสามารถในการออกแบบ 

วิเคราะห สังเคราะห ดําเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี และมีความพรอมที่จะพัฒนา

ตนเองใหทันกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การออกแบบหลักสูตรไดคํานึงถึง “ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)” ที่หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถ

สรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล 

ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังตอไปนี ้

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการใชนวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัล

เปนเคร่ืองมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลต การบริการ 

2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานส่ือดิจิทัลเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตละการประกอบ

อาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชน

จากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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โดยบัณฑิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานและวิถีการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ

การปฏิบัติงานดวยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  มีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณสถานการณโลกที่การแขงขันทางเศรษฐกิจเขมขนข้ึน สังคมโลกเช่ือมโยงกันมาก

ข้ึนในสภาพไรพรมแดน การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และ

ไมไดเปนเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทํางาน เชนที่ผานมาอีกตอไป หากแตไดหลอมรวมเขากับวิถีการดําเนินชีวิต 

และปฏิวัติโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ การทํางานของรัฐ และ

กระบวนการทางสังคมไปจากเดิม โดยผูเรียนจะมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพ่ือประยุกตใชกับ

องคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ    

ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนี้ 

1. เกิดความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสําคัญในชวง 5 

ปขางหนา ไดแก เทคโนโลยีส่ือสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications Technology) 

เทคโนโลยีอุปกรณเคล่ือนท่ีเพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) 

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมตอของสรรพส่ิง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ (3D Printing) 

และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cybersecurity) โดยมีเทคโนโลยีอ่ืน เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เปนเรื่องสําคัญในอนาคตระยะยาว 

2. เกิดการหลอมรวมระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลนและออฟไลน (Convergence of 

Online and Offline Activities)  

3. เกิดแนวโนมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหเกิดการผลิตมากข้ึน (Consumption to Production)  

4. เกิดการแขงขันที่อยูบนพื้นฐานของนวัตกรรมสินคาและบริการ (Innovation Economy)  

5. เกิดการใชระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) จากนี้ไปจะเปนยุคของการใชเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน

อัจฉริยะตางๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นเร่ือยๆ เชน การใชชีวิตประจําวันในบาน การเดินทาง การ

ดูแลสุขภาพ การใชพลังงาน การเกษตร การผลิตสินคาในโรงงาน การเฝาระวังภัยพิบัติ การดูแลส่ิงแวดลอม และอ่ืนๆ  

6. เกิดขอมูลทั้งจากผูใชงาน และจากอุปกรณเซ็นเซอรตางๆ จํานวนมหาศาล โลกดิจิทัลจึงเปนโลกของการ

แขงขันดวยขอมูลซ่ึงศักยภาพในดานการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) จะเปนเรื่องจําเปนพื้นฐาน 

7. เกิดความเส่ียงดานความปลอดภัยไซเบอรตามมาอีกหลายรูปแบบ 

8. เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญในเร่ืองของโครงสรางกําลังคนทั้งในเชิงลบและเชิงบวก 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ีมีความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบันในการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางช้ันสูงท่ีเปนความตองการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง

วิชาการ การปฏิบัติ และการประยุกตใชจริง และดําเนินการวิจัย สรางสรรคและพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ 

เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการ

คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

   วิชา ENL-600 ภาษาอังกฤษช้ันสูง (Advanced Level English) (ไมนับหนวยกิต)  

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

วิชาในกลุมวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรขององคกร 

13.3 การบริหารจัดการ  

ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงมีผูอํานวยการหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบหลัก การดําเนินงาน

ดานวิชาการอยูภายใตกฎขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบัน ควบคุมดูแลดานเนื้อหาสาระ การจัดตาราง

เรียนและสอบ ความสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห สังเคราะห ดําเนินการ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองคกรไดเปน

อยางดี สามารถส่ือสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดเปนอยางดี และมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลไดอยางทันทวงที 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความชํานาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางดาน

วิทยาการขอมูล ทางดานสารสนเทศทางธุรกิจ ทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และทางดานระบบ

เครือขายส่ือสาร 

1.2.2 มุงผลิตบัณฑิตใหสามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห และบริหารจัดการระบบสารสนเทศไดเปน

อยางด ี

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหคงไวซ่ึงมาตรฐาน

ระดับชาติและสากล 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล ACM/IEEE/ACIS และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแหงชาติ 

- สงเสริมใหมีความรวมมือทางวิชาการ

และวิชาชีพ กับองคการภายนอกคณะทั้ง

ในและตางประเทศ 

- ติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ทุก 4 ป 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- มีความรวมมือกับทางวิชาการและ

วิชาชีพกับองคกรภายนอก 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สํารวจความตองการของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

- สํารวจความพึงพอใจจากผูสําเร็จ

การศึกษา  

- สํารวจความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 

- มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อ

ชวยใหคําแนะนําและวางแผนการพัฒนา

หลักสูตร 

- รายงานผลสํารวจความตองการของ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

- รายงานการประเมินผลความพึง

พอใจจากผูสําเร็จการศึกษา 

- รายงานการประเมินผลความพึง

พอใจจากผูใชบัณฑิต 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 
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- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ  

- จัดหาทุน จัดสรรทุนสงเสริมการพัฒนา

ดานการรียนการสอน การวิจัย และ

บริการวิชาการ 

- สรางเครือขายกับภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

- จํานวนโครงการดานการพัฒนาการ

เรียนการสอน การวิจัย และบริการ

วิชาการ 

- จํานวนโครงการที่ทํารวมกับภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

สถาบันจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสถาบันอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน (จํานวน 1 ภาค 

ภาคละ 8 สัปดาห) เพ่ิมอีกได โดยมีระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา กําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวิธีการกําหนดหนวยกิต ดังนี้  

          1.1.1 การศึกษาท่ีเปนการบรรยายหรือสัมมนา ใชเวลาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาใหนับเปน 1 

หนวยกิต 

         1.1.2 การศึกษาที่เปนการปฏิบัติ ใชเวลาไมนอยกวา 30-45 ช่ัวโมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา ใหนับเปนหน่ึง 1 

หนวยกิต 

         1.1.3 การศึกษาท่ีเปนการฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืนๆ ปกติใชเวลา ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาค

การศึกษาหรือเทียบเทา ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

         1.1.4 การศึกษาคนควาอิสระ สารนิพนธ เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษา หรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดย

มีอาจารยประจํารายวิชาเปนผูใหคําปรึกษา ใชเวลาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเทา ทั้งใน

หองปฏิบัติการและนอกหองเรียน ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

         1.1.5 การทําโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอ่ืนใดที่ไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา 

45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

         1.1.6 วิทยานิพนธท่ีใชเวลาในการคนควาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

         1.1.7 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอ่ืน ๆ สถาบันอาจกําหนดหนวยกิต โดยใช

หลักเกณฑอ่ืนไดตามเหมาะสม 

หลักสูตรนี้แบงการศึกษาออกเปน 2 แผน โดยใหนักศึกษาเลือกโดยอิสระ ไดแก 

แผน ก. (แบบ ก 2) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีวิทยานิพนธ (Thesis) ที่มีคาเทียบ เทาไมนอย

กวา 12 หนวยกิต รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 37 หนวยกิต 
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แผน ข.  เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาและนักศึกษาตองทําการศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) ซ่ึงเปนการศึกษาคนควาดวยตนเองจํานวน 6 หนวยกิต รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 37 หนวยกิต 

 

รายละเอียดอ่ืนๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  

รายละเอียดดังภาคผนวก ก 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553     

(ภาคผนวก ก) 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 

- ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 2 ป แตไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใน

หลักสูตร 

2.1.2 การลงทะเบียนเรียน  

           2.1.2.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาค  การศึกษาปกติ   

           2.1.2.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 

6 หนวยกิต  

           2.1.2.3  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 2.1.2.1 หรือ 2.1.2.2 ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร   

           รายละเอียดอ่ืนๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ก 

2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2553 รายละเอียดดัง

ภาคผนวก ก 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  9 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 

2.2.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 

2.2.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 

2.2.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

2.2.5 มีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือมีประสบการณการทํางานเก่ียวของโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาซ่ึงไดแตงตั้งโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาแลว

เห็นสมควรรับเขาศึกษาได 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1. นักศึกษาแรกเขาบางคนมีพ้ืนฐานออนทางภาษาอังกฤษ จึงไมสามารถสอบผานการวัดระดับมาตรฐานทาง

ภาษาอังกฤษได เชน TOEFL , CU-TEP, TU-GET เปนตน 

2.3.2 นักศึกษาแรกเขาบางคนอาจมีความรูไมเพียงพอในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศตองใชเวลาในการศึกษาและ

ทําความเขาใจมากข้ึน  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1. กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานออนทางภาษาอังกฤษ ดวยการจัดใหมีการ

เรียนปรับความรูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษในภาคฤดูรอน  โดยนักศึกษาที่สอบผานวิชานี้แลว ไมจําเปนตองสอบผานการวัด

ระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ 

2.4.2. เปดวิชาเสริมพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ โดยคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาจะพิจารณา

ใหนักศึกษาแรกเขาแตละคนสามารถไดรับความรูเสริมพื้นฐานใหเพียงพอตอการศึกษาตอไป 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

หลักสูตร ระดับ ชั้นป 
จํานวนนักศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปริญญาโท 1 20 20 20 20 20 

2 15 15 15 15 15 

นักศึกษาทุกชั้นปรวม 35 35 35 35 35 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

รายได       

ป 2564 2565 2566 2567 2568  

หนวยกิต 4,532,500 4,532,500 4,532,500 4,532,500 4,532,500 
(3,500*37=129,500 , 

129,500*35=4,532,500) 

คาธรรมเนียม 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 

(4,000*4=16,000 , 

16,000*35=560,000 , 

560,000+8,000=568,000) 

รวม 5,100,500 5,100,500 5,100,500 5,100,500 5,100,500  

รายจาย       

การเรียนการสอน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  

คาดําเนินการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  

ทุนวิจัย 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000  

รวม(ก) 2,975,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000  

       

งบลงทุนครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

รวม(ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

รวม (ก)+(ข) 3,175,000     3,175,000     3,175,000    3,175,000     3,175,000  

 

จํานวนนักศึกษา 35 35 35 35 35  

คาใชจายตอหัว 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  

       

จํานวนนักศึกษา       

ป1 20 20 20 20 20  

ป2            15 15 15 15 15  

รวม 35 35 35 35 35  

       

จํานวนนักศึกษาที่จบ 0 35 35 35 35  

 

จํานวนอาจารย 10 10 10 10 10 

 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รายละเอียด

ดังภาคผนวก ก 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอนสามารถเทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้ใหเปนไปตาม ขอบังคับ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ก 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต          รวมตลอดหลักสูตร                37 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

แผน ก (แบบ ก 2) 

ก. หมวดวิชาบังคับ     13 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก      12 หนวยกิต 

ค. วิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 

          แผน ข 

ก. หมวดวิชาบังคับ     13 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเลือก      18 หนวยกิต 

ค. การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา  

       1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

ENL-600 

 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง 

Advanced Level English 

ไมนับหนวยกิต 

 

MIT-502 

 

ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน                               

Introduction to Database Systems 

ไมนับหนวยกิต 

 

MIT-503 

 

เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  

Introduction to Computer Networks 

ไมนับหนวยกิต 

MIT-504  

 

การโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน 

Introduction to Python Programming 

ไมนับหนวยกิต 

 

                    2) หมวดวิชาบังคับ                     13   หนวยกิต 

MIT-701 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Research Methodology in Information Technology 

3(3-0-6) 

MIT-702  

   

การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ                    

Information System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

MIT-703   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและจัดการขอมูล                 

Business Information Technology and Data Management 

3(3-0-6) 

MIT-704 

 

ระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร  

Information Technology Infrastructure 

3(3-0-6) 

MIT-705 

   

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ               

Information Technology Seminar 

1(0-3-2) 

                 3) หมวดวิชาเลือก        

แผน ก.(แบบ ก 2)  เลือกเรียน     12 หนวยกิต 

แผน ข. เลือกเรียน                             18 หนวยกิต 
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3.1) กลุมวิชาระบบสารสนเทศ การวิเคราะหทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    

MIT-711 

 

การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศขั้นสูง  

Advanced Strategic Planning for Information Systems 

3(3-0-6) 

MIT-712 

 

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขั้นสูง  

Advanced Enterprise Resource Planning Systems 

3(3-0-6) 

MIT-713 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 

Advanced Information Technology Management 

 3(3-0-6) 

MIT-714 

 

วิทยาการขอมูล และการวิเคราะห  

Data Science and Analytics 

3(3-0-6) 

MIT-715 

 

การสรางภาพนิทัศนจากขอมูล 

Data Visualization 

3(3-0-6) 

MIT-716 

 

หัวขอพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี 

Special Topics in Business Information System and 

Technology Management 

3(3-0-6) 

MIT-717 

 

วิชาเร่ืองเฉพาะทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี 

Selected Topic in Business Information System and 

Technology Management 

3(3-0-6) 

3.2) กลุมวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย 

MIT-721 

 

การประมวลผลขอมูลภาพ และคอมพิวเตอรวิทัศน  

Image Processing and Computer Vision 

3(3-0-6) 

MIT-722 

 

คอมพิวเตอรกราฟก และแอนนิเมชนั 

Computer Graphics and Animations 

3(3-0-6) 

MIT-723 

 

การออกแบบสื่อสรางสรรค  

Creative Media Design 

3(3-0-6) 

MIT-724 

 

การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร   

Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 

MIT-725 

 

การประมวลผลขอมูลสารสนเทศมัลติมีเดีย   

Multimedia Information Processing 

3(3-0-6) 

MIT-726 

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย 

Special Topics in Multimedia Engineering and Technology 

3(3-0-6) 

MIT-727 

 

วิชาเร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย 

Selected Topic in Multimedia Engineering and Technology 

3(3-0-6) 

3.3) กลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและการรักษาความปลอดภัย   

MIT-731 

 

การวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ันสูง 

Advanced Computer Network Analysis and Design 

 3(3-0-6) 

MIT-732 

 

โครงขายพ้ืนฐานแบบอัตโนมัติ 

Infrastructure Automation 

3(3-0-6) 

MIT-733 

 

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร และการจัดการความเปนสวนตัว 

Cybersecurity and Privacy Management 

3(3-0-6) 
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MIT-734 

 

เครือขายไรสาย 

Wireless Communications 

3(3-0-6) 

MIT-735 

 

วิศวกรรมขอมูล  

Data Engineering 

3(3-0-6) 

MIT-736 

 

หัวขอพิเศษทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Special Topics in Information Technology Infrastructure and 

Security 

3(3-0-6) 

MIT-737 

 

วิชาเร่ืองเฉพาะทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Selected Topic in Information Technology Infrastructure and 

Security 

3(3-0-6) 

3.4) กลุมวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และซอฟตแวร        

MIT-741 

 

อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิงข้ันสูง 

Advanced Internet of Things 

3(3-0-6) 

MIT-742 

 

ปญญาประดิษฐข้ันสูง                            

Advanced Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

MIT-743 

 

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Digital Transformation and Innovation Management 

3(3-0-6) 

MIT-744 

 

การวิเคราะหเทคโนโลยีกําเนิดใหม 

Emerging Technologies and Technology Emergence 

3(3-0-6) 

MIT-745 

 

การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

Web and Application Development of Mobile Devices 

3(3-0-6) 

MIT-746 

 

หัวขอพิเศษทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Special Topics in Information Technology and Innovation 

Development 

3(3-0-6) 

MIT-747 

 

วิชาเร่ืองเฉพาะทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

Selected Topic in Information Technology and Innovation 

Development 

3(3-0-6) 

   3.5) กลุมวิชาหัวขอช้ันสูง และ อื่นๆ     

MIT-751 

 

หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

Advanced Topics in Information Technology 1 

3(3-0-6) 

MIT-752 

 

หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

Advanced Topics in Information Technology 2 

3(3-0-6) 

MIT-753 

 

สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ 

Oversea Seminar in Information Technology 

3(3-0-6) 

MIT-754 

 

สหกิจศึกษาตางประเทศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Oversea Cooperative Education in Information Technology 

 

3(3-0-6) 
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4) วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (สารนิพนธ)                      

MIT-801 

 

วิทยานิพนธ    

Thesis 

12(0-0-36) 

 

MIT-802 

 

การศึกษาคนควาอิสระ    

Independent Study 

6(0-0-18) 

 

MIT-803 

 

การสอบวิทยานิพนธ 

Thesis Examination 

ไมนับหนวยกิต 

MIT-804 

 

การสอบประมวลความรู 

Comprehensive Examination 

ไมนับหนวยกิต 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

       3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก. (แบบ ก 2) 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

MIT-502 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน*                               ไมนับหนวยกิต 

MIT-503 เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน*  ไมนับหนวยกิต 

MIT-504  การโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน*                        ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

                หมายเหตุ *วิชาปรับพื้นฐานกอนเร่ิมเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1 ของแตละรุน 

                              หรือ เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ในปท่ี 1 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-701 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

MIT-702 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 9(9-0-18) 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-703 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและจัดการขอมูล                3(3-0-6) 

MIT-704 ระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 

MIT-705 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 10(9-3-20) 
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ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-801 วิทยานิพนธ (1) 6(0-0-18) 

  รวม  9(3-0-24) 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-801 วิทยานิพนธ (2) 6(0-0-18) 

  รวม 9(3-0-24) 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

        3.1.4.2 แผนการศึกษา แผน ข. 

ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

MIT-502 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน*                               ไมนับหนวยกิต 

MIT-503 เครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน*  ไมนับหนวยกิต 

MIT-504  การโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองตน*                        ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

                หมายเหตุ *วิชาปรับพื้นฐานกอนเร่ิมเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปท่ี 1 ของแตละรุน 

                              หรือ เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ในปท่ี 1 
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ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-701 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

MIT-702 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

  รวม  9(9-0-18) 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-703 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและจัดการขอมูล                3(3-0-6) 

MIT-704 ระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 

MIT-705 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

  รวม 10(9-3-20) 

 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-802 การศึกษาคนควาอิสระ (1) 3(0-0-9) 

  รวม  9(6-0-21) 

 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

MIT-802 การศึกษาคนควาอิสระ (2) 3(0-0-9) 

  รวม  9(6-0-21) 
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ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง ไมนับหนวยกิต 

  รวม  0(0-0-0) 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) 

 

3.2 ช่ือ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

Names ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจําตัวประชาชน 

1. รองศาสตราจารย ดร. อรรณพ หม่ันสกุล ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557 

วทม. (โครงขายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2550 

ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีนิวเคลียร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2543 

อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกําลัง) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2542 

3-9601-00335-71-0 

2. อาจารย ดร. สะพร่ังสิทธ์ิ มฤทุสาธร Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering) 

Tokyo Institute of Technology, Japan, 2537 

M.Eng. (Electrical and Electronics Engineering) 

Tokyo Institute of Technology, Japan, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2531 

3-1002-02989-17-1 

3. อาจารย วาท่ี ร.ต. ดร. พิชิตชัย คําอินทร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2562 

วท.ม. (ส่ิงแวดลอมศึกษา) คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

ศาสตร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557 

วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551 

1-44090-0017-55-9 

 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

Names ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจําตัวประชาชน 

1. รองศาสตราจารย ดร. รัตติกร   

วรากูลศิริพันธุ  

Ph.D. (Electrical and Communication Engineering), 
Tohoku University, Japan, 2529 
M.Eng. (Electrical and Communication Engineering), 
Tohoku University, Japan, 2526 
B. Eng (Electronic Engineering), Kyoto University, 2521 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติพร  

เลิศรัตนเดชากุล 

Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies)  

The University of Tokyo, Japan, 2549 

M.Eng. (Electronic Engineering) 

The University of Tokyo, Japan, 2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2543 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรังสรรค  

วิไลสกุลยง 

ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ, 2559 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบเชิงเลข)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจักษ  

เฉิดโฉม 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2555 

M.Tech.Mgt, The University of New South 

Wales, Australia, 2001 

วท.ม. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ, 2535 

ศ.บ. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5. อาจารย ดร. สรมยพร เจริญพิทย Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute 

of Technology, Japan, 2014 

วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550 

วท.บ. (ฟสิกสอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2544 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6. อาจารย ดร. ภาสกร อภิรักษวรพินิต Ph.D. (Computer Science), Illinois Institute of 

Technology, USA, 2548. 

M.S. Computer Science, Illinois Institute of 

Technology, USA, 2536 

B.Eng. Electrical Engineering, Kasetsart University, 

2532. 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7. อาจารย ดร. คณากาญจน รักไพฑูรย Ph.D. (Advance Integration Sciences), Information 

Sciences, Chiba University, Japan, 2013  

Master of Fine Arts (Major Fine Arts and Design) Tokai 

University, Japan, 2008 

ศป.บ. (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การถายภาพ) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 
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8. อาจารย ดร. ภคชาติ พุทธิปกรณ สถ.ด. (สาขาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2561 

ศม. (สาขาออกแบบนิเทศศิลป) คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552 

กศ.ม. (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

ศ.บ. (สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ) คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9. Dr. Ferdin Joe John Joseph   Ph.D. (Computer Science and Information Systems) 

National Institute of Development Administration, 

2015 

M.Eng. (Computer Science and Engineering) Anna 

University of Technology, India, 2011 

B.Eng. (Computer Science and Engineering) Anna  

University of Technology, India, 2009 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10. อาจารย ดร. อภิชญา  น้ิมคุมภัย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2563 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551 

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10. รองศาสตราจารย ดร. วรากร ศรีเชวง

ทรัพย 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11. อาจารย ดร. ศิริอักษร จักรบวรพันธุ   Ph.D. (Optical Engineering), University of Sussex, U.K., 

2017 

M.Sc. (Digital Communication Systems Engineering) 

University of Sussex, U.K., 2014 

B.Eng. (Telecommunication and Electronics  

Engineering), Assumption University, Thailand, 2012 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

12. อาจารย ดร. ชัชไชย วรรณบูรณ Ph.D. (Electronic and Photonic System Engineering), 

Kochi University of Technology, Japan, 2018 

M.Eng. (Electronic and Photonic System Engineering), 

Kochi University of Technology, Japan, 2015 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2556 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.2.3 อาจารยประจํารวมสอน 

ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจําตัวประชาชน 

   

1. อาจารย ดร. ปราณิสา อิศรเสนา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559 

MIS. (Information Systems Management) 

University of Dallas, USA, 1997 

MBA. (Business Administration) 

St. Louis University, USA, 1995 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2. อาจารย ดร. ศรายุทธ นนทศิริ D.Sc. in Engineering Design and Production, Aalto 

University, School of Engineering, Finland 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรังสิต 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3. อาจารย ดร.ประมุข บุญเส่ียง ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556 

วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4. อาจารย ดร. ณปภัช วิชัยดิษฐ D.Eng. (Communication Engineering) Tohoku 

Institute of Technology, Japan, 2020 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระ 

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2557 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5. ผูชวยศาสตราจารย ตรีรัตน  

เมตตการุณจิต 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6. ผูชวยศาสตราจารย เกษม  

ทิพยธาราจันทร 

วท.ม. (เทคโนลียีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี, 2527 

x-xxxx-xxxxx-xx-x  

7. อาจารย นุชนารถ พงษพานิช

  

วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ 2539 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8. อาจารย สลิลา  ชีวกิดาการ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2544 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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9. อาจารย อดิศักด  เสือสมิง วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล,2544 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

,2542 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10. อาจารย ฐนสิน ญาติสูงเนิน วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี, 2555 

วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2549 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11. อาจารย ภัสมะ เจริญพงษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

12. อาจารย ธันยพร กณิกนันต M.B.A. (General Management) Assumption 
University, 2014 
Associate Certificate (Accounting) Washtenaw 
Community College, USA, 2008 
วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

13. อาจารย นิติรัตน ตัณฑเวช วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

14. อาจารย อมรพันธ  ชมกล่ิน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี, 2557 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, 2539 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

15. อาจารย ภูวดล  ศิริกองธรรม วท.ม (วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2555 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรแอนิเมชั่นและเกม) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

16. อาจารย ชาญ จารุวงศรังสี ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

17. อาจารย โอฬาร รื่นชื่น ศป.ม. (คอมพิวเตอรอารต) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553 

ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

18. อาจารย สาเรศ วันโสภา 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 

2553 

วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

, 2559 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

19. อาจารย ณิชกานต ไชยจักร 
ศป.ม. (ทัศนศิลปและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2558 

ศป.บ. (ดิจิทัลอารตส), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

20. อาจารย กานดา ทิวัฑฒานนท 
วศ.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) ,  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556 

วศ.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) ,  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2549 

21. อาจารย ดร. พิกุล เวชชานุเคราะห 
Ph.D. (Information Science) Japan Advanced 

Institute of Science Technology, Japan, 2020 

วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556 

วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ

สิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

22. อาจารย ณัฐพงษ อัครปฐมลักษณ 
MAED (Master of Arts in Education), California 

University of Business and Technology, USA, 2015 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

23. Deepali Ramachandra Nayak 
M.Sci. (Information Technology and Management), 

The University of Texas at Dallas, USA, 2012 

B.Eng. (Information Technology), University of 

Mumbai, India, 2008  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ (ถามี) 

การทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ก 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือจากความรู ความสามารถ ที่สถาบัน/คณะ/สาขาวิชา พยายามพัฒนา

ใหมีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซ่ึงมีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาได

อยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะ

ทางระบบสารสนเทศในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะดังกลาว ช้ีใหเห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชใน

การพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้นอยางแทจริง 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  การสอดแทรกใน วิชาเรียนที่ เก่ียวของกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณ วิชาชีพ เชน  การใช สินคามีลิขสิทธิ์  ไม

ลอกเลียนแบบผลงานผูอ่ืน การประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคม 

(2) มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตไดอยาง

เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 

การมอบหมายงานในวิชาที่ตองอาศัยความรูทางทฤษฎีที่

เก่ียวของมาประกอบการดําเนินงาน 

(3) มีความรูทันสมัย ใฝรูเทคโนโลยีใหม และมีความสามารถ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  

การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ

นําเสนอผลงานที่ไดศึกษา การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค เชน การนําเสนอผลิตภัณฑ ช้ินงาน 

โครงงานแนวใหม 

(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปน

ระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบวงจร  

การทํากิจกรรมท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการบริหาร

จัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

การทํางานเปนทีม การปฏิบัติการ การทําโครงงานในวิชา

เรียน กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทํางานเปนหมูคณะ 

(6) มีสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี สามารถ

นําเสนอขอมูลและรายงานไดด ี

การนําเสนอผลงานที่ ไดศึกษา การนําเสนอผลิตภัณฑ 

ช้ินงาน หรือโครงงานแนวใหม 

(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการ

ส่ือสารไดดี 

การทํากิจกรรมที่มีการส่ือสารโดยใชเทคโนโลยี เชน การ

รับ ส งข อค วามผ าน ไป รษ ณี ย อิ เล็ กท รอ นิ กส  ด วย

ภาษาอังกฤษ 

(8) มีความสามารถวิเคราะหระบบงานและกระบวนการทาง

ธุรกิจ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหตรงตามความตองการ 

มอบหมายงานท่ีตองมีการวิเคราะหระบบ ทําความเขาใจ

กระบวนการธุรกิจ หรือนําเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับ

งาน โดยใชกรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
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2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบรื่น และเปนประโยชน

ตอสวนรวม  มีความรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ  อาจารยผูสอนจะสอดแทรกการ

สอนทางดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอดังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา

ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรู

หนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบาน

ของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการรวมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

2.2 ความรู  

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตอง

เปนส่ิงที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรูตองครอบคลุมส่ิงตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห เขาใจและอธิบายปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ

การแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ในสวนงานท่ีไดรับมอบหมายใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งการนําไปประยุกตใชงาน 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสาขาวิชาที่ศึกษา อยางตอเน่ือง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี
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ใหมๆ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่

นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติ การคนควา การทําโครงงานรวมท้ังการ

ประยุกตใชในสภาพแวดลอมจริง ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้

มีการจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร

พิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 

(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

2.3 ทักษะทางปญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษา

จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่

สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิด

ดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

 



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  26 

 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

(4) ทําโครงงานเพ่ือเขาประกวดหรือแขงขัน 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา น้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษา

แกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอสอบท่ีเปน

การเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

ประเมินจากผลงานการทําโครงงานเขาประกวด 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และ

คนท่ีจะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเร่ือง

จําเปนอยางย่ิง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับคุณสมบัติตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา 

หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ดังน้ี 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของ

ผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน ขามหลักสูตร 

หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

(5) มีภาวะผูนํา 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติงานที่ตองทํางานเปนกลุม ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจน

ตรงประเด็นของขอมูล 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

         2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

     (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค   

     (3) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือการนําเสนออยาง

เหมาะสม 

     (4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม   

           การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี

แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ันเรียนอาจมีการวิจารณ

ในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

  2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอ

การแกปญหาที่เหมาะสม  เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่

เกี่ยวของ ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 ) โดยระบุ

วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเร่ืองก็ได  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้

 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคลองคกรและสังคม 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหตรงตามขอกําหนด 

(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางตอเนื่อง 

(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหมๆ 

(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  

(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ทักษะทางปญญา 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของ

ผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่

เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือการนําเสนออยาง

เหมาะสม  

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)   

● ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา และ รายชื่อวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธฯ 5. การวิเคราะหฯ 

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

1. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  

ENL-600 ภาษาอังกฤษชั้นสูง o  o o o o o  o o o o o o o o o  o  o o o o o o o  o 
MIT-502 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน o o o o o o o ● ● o o o o ● o o o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-503 เครือขายคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน  

o o o o o o o ● o o o ● o o o o o ● o o o o o o o ● o o ● 

MIT-504 การโปรแกรมภาษาไพธอน

เบ้ืองตน 

o ●  o  o o  o  ● ● ● 
o o o o 

● o  ● 
o o o o o o o o 

o   o o o 

2. หมวดวิชาบังคับ             

MIT-701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
o o o o o o ● ● o o o o o o o ● o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-702 การวิเคราะหและการ

ออกแบบระบบสารสนเทศ 
o o o o o o o ● ● ● o o o o o o ● o ● o o o ● o o o o o ● 

MIT-703 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจและจัดการขอมูล 
o o ● o o ● ● ● o o o o ● o o ● o ● o o o o o o o ● o o o 

MIT-704 ระบบโครงสรางทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 
o o o o o o o ● o o o ● o o o o o ● o o o o o o o ● o o ● 

MIT-705 สัมมนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
o o o o o o ● ● o o ● o ● o o o ● ● o o o o o o o o o ● o 
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รหัสวิชา และ รายชื่อวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธฯ 5. การวิเคราะหฯ 

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

3. หมวดวิชาเลือก   

3.1) กลุมวิชาระบบสารสนเทศ การวิเคราะหทางธุรกิจ และ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ      

MIT-711 การวางแผนกลยุทธระบบ

สารสนเทศข้ันสูง 

o o o o o ● ● ● o o o o o ● o o o ● ● o o o o o o ● o o o 

MIT-712 ระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจข้ันสูง 

o o o ● ● ● ● ● o o o o o o o  o ● ● ● o o o o o o ● ● ● o  

MIT-713 การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศข้ันสูง 

o o o ● ● ●  ● ● o o o o o o o ●  o ● ●  o o o o o o ● ● ● o 

MIT-714 วิทยาการขอมูล และการ

วิเคราะห 

o o o o ● o  ● ● o o o o o o o  o  o ●   o o o o o o ● o o o 

MIT-715 การสรางภาพนิทัศนจาก

ขอมูล 

o o o o o o ● ● o o o o o o o o o ● o o o o o o o ● o o o 

MIT-716 หัวขอพิเศษทางระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการ

เทคโนโลยี 

o o o o o o o ● o o ● o o o o o o ● ● o o o o o o ● o ● o 

MIT-717 วิชาเรื่องเฉพาะทางระบบ

สารสนเทศทางธุรกจิและการจัดการ

เทคโนโลยี 

o o o o o o o ● o o ● o o o o o o ● ● o o o o o o ● o ● o 

3.2) กลุมวิชาเทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย   

MIT-721 การประมวลผลขอมูลภาพ       o  o o o o o  o o o   o o o o o o  o o o 
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รหัสวิชา และ รายชื่อวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธฯ 5. การวิเคราะหฯ 

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

และคอมพิวเตอรวิทัศน o o o o o o 

MIT-722 คอมพิวเตอรกราฟก และ

แอนนิเมชัน 
o o o o o o o  o  o o o o o o o   o o o o o o  o o o 

MIT-723 การออกแบบสื่อสรางสรรค o o o o o o    o o o o o o o o   o o o o o o  o o o 

MIT-724 การปฏิสัมพันธระหวาง

มนุษยและคอมพิวเตอร 

o o o o o o 
o  o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o o 

MIT-725 การประมวลผลขอมูล

สารสนเทศมัลติมีเดีย 

o o o o o o 
o  o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o o 

MIT-726 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

o o o o o o o ● o o ● o o o o o o ● o o o o o o o ● o ● o 

MIT-727 วิชาเรื่องเฉพาะทาง

วิศวกรรมและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

o o o o o o o ● ● o o o o o o o o o o o o o o o o ● o o o 

3.3) กลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและการรักษาความปลอดภัย   

MIT-731 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง 
o o o o o o o ● o  o o o o o  o  o o o o o o o  o o 

MIT-732 โครงขายพื้นฐานแบบ

อัตโนมัติ 

o o o o o o o 
● o o o o o o o o o o  o o o o o o  o o 

MIT-733 ความม่ันคงปลอดภัยทางไซ

เบอร และการจัดการความเปนสวนตัว 

o o o o o o o ● o o o o o o o o o ● o o o o o o o ● o o ● 

MIT-734 เครือขายไรสาย o o o o o o o ● o o o o o o o o o ● o o o o o o o ● o o o 
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รหัสวิชา และ รายชื่อวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธฯ 5. การวิเคราะหฯ 

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

MIT-735 วิศวกรรมขอมูล o o o o o o o ● o o o o o o o o o ● o o o o o o o ● o o ● 

MIT-736 หัวขอพิเศษทางโครงสราง

พื้นฐานและความปลอดภัยของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o o o o o o o ● ● o o o o o o o o ● o o o o o o o o ● o o 

MIT-737 วิชาเรื่องเฉพาะทาง

โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o o o o o o o ● ● o o o o o o o o ● o o o o o o o o ● o o 

3.4) กลุมวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟตแวร     

MIT-741 อินเทอรเน็ตสําหรับทุก

สรรพส่ิงขั้นสูง 

o o o o o o o ● ● o o o o ● o o o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-742 ปญญาประดิษฐขั้นสูง   o o o o o o o ● ● o o o o ● o o o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-743 การจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

o o o o o o o ● ● o o o o ● o o o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-744 การวิเคราะหเทคโนโลยี

กําเนิดใหม 

o o o o o o o ● ● o o o o ● o o o ● o o o o o o o o o ● o 

MIT-745 การพัฒนาเว็บและแอป

พลิเคชันบนอุปกรณพกพา 

o o o o o o o ● ● o o o o o o o ● o ● o o o ● o o ● o o o 

MIT-746 หัวขอพิเศษทางการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

o o o o o o o ● ● ● o o o o  o o o ● ● o o o o o o o ● ● o 

MIT-747 วิชาเรื่องเฉพาะทางการ o o o o o  o o ● ● ● o o o o o o o ● ● o o o o o  o o ● ● o 
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รหัสวิชา และ รายชื่อวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธฯ 5. การวิเคราะหฯ 

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

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.5) กลุมวิชาหัวขอชั้นสูง และ อ่ืนๆ         

MIT-751 หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-752 หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 

o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-753 สัมมนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในตางประเทศ 

o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-754 สหกิจศึกษาตางประเทศ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

4.  วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (สารนิพนธ) 

MIT-801 วิทยานิพนธ o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-802 การศึกษาคนควาอิสระ o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-803 การสอบวิทยานิพนธ o ● o o ● o ● ● o o ● o o o ● o ● o ● o o ● o o o ● o ● o 

MIT-804 การสอบประมวลความรู o o o o o o o ● ● ● o ● ● o o o o o o o o o o o o ● o ● ● 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ระบบการใหคะแนนใชระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแตมคะแนน (Grade  Point)  ดังนี้ 

      ระดับคะแนน              ความหมาย    แตม 

  A   ดีเยี่ยม                   4.0 
  B+   ดีมาก                    3.5 
  B   ดี                  3.0 
  C+   พอใช                              2.5 
  C   ออน                2.0 
  F   ตก                   0 
  I   การวัดผลยังไมสมบูรณ  
  W   การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุญาต  

S    พอใจ  

U    ไมพอใจ  
ท้ังนี้สําหรับการสําเร็จการศึกษาและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วา

ดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ก 

2. การสอบประมวลความรูของนักศึกษา 

รายละเอียด ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 รายละเอียดดังภาคผนวก ก 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธ์ิไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 

3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่สถาบันกําหนดไวในหลักสูตร 

3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 3.00 

3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ป ตามความที่ระบุไวตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน วาดวย การศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี ้

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ีสถาบันกําหนด มิฉะน้ันอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยการ

บริการวิชาการอยางตอเน่ือง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยการ

บริการวิชาการอยางตอเน่ือง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่สังกัด 

(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพ 

(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกสําหรับการทําวิจัย 

(5) จัดสรรใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตางๆ ของคณะ 

(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
               ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวย ประธานหลักสูตร 

หรือหัวหนาภาคเปนประธาน และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ไดรับ 

มอบหมายเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก คณะกรรมการ 

ประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ทํา 

การติดตาและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยการทําทุกปอยางตอเนื่อง 

              เปาหมาย             การดําเนินการ           การประเมินผล 

1.พัฒนาหลักสูตรให ทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถกาว

ทันหรือเปนผู นําในการสรางองค

ความรูใหมๆทางด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

มีแนวทางการเรียนที่สรางทั้งความรู

ความสามารถในวิชาการวิชาชีพที่

ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มี การประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1. จัด ให ห ลักสูตรสอดคล องกับ

มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระดับ

สากลเชน ACM IS2009 

2.ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี

การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 

4  ป  (เมื่ อ ส้ิ น สุ ด ป ที่  4  จึ ง เ ร่ิ ม

ดําเนินการปรับปรุงในปที่ 5 และ ใช

จริงในปท่ี 6) 

3.จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน

ใหมีทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม

ประจําวิชาใหนั กศึกษาไดศึกษา

ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง 

4.จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรูและ

หรือผู ช วยสอนเพ่ื อใหนั กศึกษา.

เขาใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน 

5.กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ

ไมต่ํ ากวาปริญญาโทหรือเปน ผูมี

ประสบการณ หลายป  มี จํ านวน

คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ

มาตรฐาน 

6.สนับสนุนใหอาจารย ผูสอนเปน

ผู นํ าท างวิ ช าก ารและห รือ เป น

-ห ลักสูตรที่ สามารถอ างอิง กับ

มาตรฐานสากลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความทันสมัยและมี

การปรับปรุงสม่ําเสมอ 

-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ

แล ะ วิช า เรี ยน ที่ มี แน วท างให

นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู

ใหมไดดวยตนเอง 

-จํานวนและรายช่ือคณ าจารย

ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ 

ประสบการณและการพัฒนาอบรม

ของอาจารย 

-จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ

เรียนรูและบันทึกกิจกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู 

-ผลการประเมินการเรียนการสอน 

อาจารยผูสอน ครูปฏิบัติการและ

ผูชวยสอนโดยนักศึกษา 

-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ห ลักสู ต รและอาจารยภ ายใน

คณะฯทุกป 

-ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป  
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ผูเช่ียวชาญทางวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศ หรือในดานที่เก่ียวของ 

7.สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให

ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่

เก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ 

8.มี ก า รป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย

คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกป

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย

ทุก 4 ป  

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา 

อาจารย  อุปกรณ  เครื่องมือวิจัย 

งบ ป ระม าณ  ค วาม ร วม มื อ กั บ

ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก

ปการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ

ประเมินของคณะกรรมการ 

10 .ป ระ เมิ น ความ พึ งพ อใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

-ประเมินผลโดยบัณฑิตผู สําเร็จ

การศึกษาทุกๆ 2 ป  

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การหารายไดเสริมนอกจากรายไดจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนที่จําเปน โดยการบริการวิชาการใหกับชุมชนและสังคม  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน สําหรับอาคารเรียนเปนอาคารเรียนรวมสูง 7 

ช้ัน 1 อาคาร อาคารสูง 6 ช้ัน 1 อาคาร    อาคารอํานวยการและหองสมุดสูง 6 ช้ัน และ อาคารเรียนรวมสูง 7 ชั้น  

ประกอบดวยหองบรรยายพรอมโสตทัศนูปกรณ นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาใน

หลักสูตร อาทิ ศูนยคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร นอกจากอาคารเรียนแลวยังมี หองประชุม ศูนยเรียนรู

ภาษา และ หองสมุด 

สถาบันยังไดมีโครงการกอสรางอาคารศูนยกีฬา ประกอบดวย สนามฟุตซอลต บาสเกตบอล และกีฬาในรมอีก 

1 อาคาร 
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2.2.2. หองสมุด 

ห อ งสมุ ด ของสถาบั น เทค โน โล ยี ไทย -ญี่ ปุ น  มี ท รัพยากรสารนิ เท ศที่ เก่ี ย วข องด านระบบ สาร - 

สนเทศธุรกิจ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีสถาบันเปดสอน เพ่ือใหบริการ ประกอบดวย 

 

รายการ รายละเอียด จํานวน 

หนังสือฉบับพิมพ  ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาญี่ปุน 

14,974 

8,906 

4,791 

เลม 

e-Books   ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

15 

92 
ช่ือเร่ือง 

วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ  วารสารภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาญี่ปุน 

143 

26 

6 

ช่ือเร่ือง 

e-Journals  ภาษาอังฤกษ 309 ช่ือเร่ือง 

หนังสือพิมพ  หนังสือพิมพภาษาไทย 

 หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

 หนังสือพิมพภาษาญี่ปุน  

9 

3 

2 

 

ช่ือเร่ือง 

 

e-Newspaper  ภาษาอังกฤษ 1 ช่ือเร่ือง 

ส่ืออ่ืนๆ  ไดแก  โสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกส 2,569 รายการ 

  

นอกจากน้ีนักศึกษาของสถาบันฯ ยังสามารถใชบริการหองสมุดของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุน (ซ่ึงมี

หนังสือและส่ือการศึกษาที่ เก่ียวของกับหลักสูตรประมาณ 10, 000  รายการ) ตั้งอยู ท่ี ซอยพัฒนาการ 18 ถนน

พัฒนาการ แขวงเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครไดอีกดวย 

 บริการยืมระหวางหองสมุด 

  ใหบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน และ

หนวยงานที่ใหความรูดานวิชาการ 

 บริการสืบคนสารนิเทศ  

  ใหบริการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูในหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และสมาคมสงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ดวยคอมพิวเตอรระบบเช่ือมตรงกับฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC-Online Public 

Access Catalog) 

 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ผานเครือขาย Internet โดยศูนยวิทยบริการ ไดใหบริการ
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ฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ บนเว็บไซตของหองสมุด  ดังนี้  

1. ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (WebOPAC)  

เปนฐานขอมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่ให๎บริการในศูนยวิทยบริการ  สถาบัน  

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน  ซ่ึงจะเปนหนังสือ  ส่ือมัลติมีเดีย  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ ฯลฯ  เพื่อเปนเครื่องมือชวย

คนหาและช้ีแหลงทรัพยากรสารสนเทศใหกับผูใชบริการสืบคนไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ http://library.tni.ac.th    

2. ฐานขอมูล e-Thesis & Research   

 เปนฐานขอมูลที่รวบรวมงานวิจัย  สารนิพนธ  วิทยานิพนธ ของนักศึกษาปริญญาโท  และโครงงาน สหิจศึกษา

ของนักศึกษาปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  จัดเก็บและใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (fulltext) 

สามารถเขาใชงานฐานขอมูลไดท่ีเว็บไซตศูนยวิทยบริการ หรือ http://ethesis.tni.ac.th สืบคนไดเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ต

ภายในสถาบันฯ เทานั้น 

3. ฐานขอมูล Thai Digital Collection (TDC)  

 เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส  จัดทําโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) มี

เปาหมายเพื่อใหบริการสืบคนเอกสารฉบับเต็มประเภทวิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ  รายงานการวิจัยรวบรวมจากมหาวิทยาลัย

ตางๆ ท่ัวประเทศ  สามารถเขาใช งานได เฉพาะเครือขายอินเทอร เน็ตของสถาบันฯ เท านั้น   โดยเขาใชที่ เว็บไซต 

http://tdc.thailis.or.th/tdc หรือเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ  หากตองการใชฐานขอมูล TDC ภายนอกสถาบันฯ  สามารถ

สมัครเปนสมาชิกเฉพาะบุคคลได๎ท่ีเว็บไซตดังกลาว  

4. ฐานขอมูล e-Journal (e-Journal of Thai-Nichi Institute of Technology)  

 เปนฐานขอมูลวารสารออนไลน  สหสาขาวิชา  ไดแก  บริหารธุรกิจ  วิศวกรรมศาสตร  คอมพิวเตอรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การเงิน  ทรัพยากรมนุษย  จํานวน  300  ช่ือเรื่อง  โดยรวบรวมบทความฉบับเต็มจากวารสารช้ันนําของโลกมีการ

อัพเดทเนื้อหาทุกวัน พิมพและดาวนโหลดไดทั้งไฟล PDF และ HTML โดยเขาใชที่เว็บไซต http://library.tni.ac.th  ผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตภายในสถาบันเทานั้น   

5. ฐานขอมูล Gale Virtual Reference Library (GVRL) 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Books)  ของสํานักพิมพ Cengage Learning  ซึ่งแสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF  

ทุกเลม  โดยสามารถส่ังพิมพ  สง e-mail  หรือจะดาวนโหลดไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง  แปลเนื้อหาเปนภาษาตางประเทศไดหลาย

ภาษา  เชน  ภาษาญ่ีปุน  ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย  และสามารถอานออกเสียงใหฟงไดตามภาษาที่ส่ังแปล  รวมทั้งการดาวน

โหลดไฟลเสียงที่อานไปเก็บไวในรูปแบบ MP3  ใชงานไดกับ PC Notebook iPad SmartPhone และ Tablet  โดยเขาใชที่

เว็บไซต http://www.galesites.com/menu/thtni  หรือ  http://library.tni.ac.th  ผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน

สถาบันเทานั้น   

6. ฐานขอมูล McGraw-Hill eBook Library  

 เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-Books) ของสํานักพิมพ  McGraw-Hill   ดานภาษา (Language 

Collection)  โดยสามารถเปดอาน ดาวนโหลด  และส่ังพิมพเนื้อหาฉบับเต็มในรูปแบบ PDF ไดท้ังเลม  Tablet  โดยเขาใชที่

เว็บไซต www.mhebooklibrary.com หรือ http://library.tni.ac.th  ผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสถาบันเทานั้น   
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7. ฐานขอมูล e-Books (ASIA Books)  

 เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ที่ใหบริการหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศหลากหลายสาขาวิชา  

ทั้งดานวิชาการ  สารคดี  และบันเทิง  ฯลฯ  สามารถเปดอานไดทั้งบน PC  Notebook  iPad  Smart Phone  และ Tablet  

โดยเขาใชที่เว็บไซต http://library.tni.ac.th  ผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสถาบัน  หรือภายนอกสถาบันไดแตตองใช

รหัสผานโดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

8. ฐานขอมูล The Wall Street Journal  

เปนหนังสือพิมพออนไลน  ที่ มีเนื้อหาเก่ียวกับความเคล่ือนไหวรอบดาน  ไดแก ขาวเศรษฐกิจ  การเงิน  ขาว

สถานการณโลก  ความเคล่ือนไหวของตลาดและองคกร  สังคมวัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  สามารถเขาใชบริการฐานขอมูลไดที่

เว็บไซต www.asia.wsj.com  หรือเว็บไซต http://library.tni.ac.th ซ่ึงจะตอง  Login  เขาใชงานโดยเปดดูรหัสผานไดจาก

เว็บไซตศูนยวิทยบริการ  

9. ฐานขอมูล SET SMART   

เปนบริการระบบขอมูลตลาดหลักทรัพย  ฉบับออนไลน  ผลิตโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีเนื้อหาเก่ียวกับ

ขอมูลบริษัทจดทะเบียน  และราคาซ้ือขายหลักทรัพย  เขาใชบริการฐานขอมูลไดท่ี www.setsmart.com  หรือเว็บไซตศูนย

วิทยบริการ  ซ่ึงจะตอง  Login  เขาใชงานโดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ  

10. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส Free E-Journal 

เปนระบบฐานขอมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศและภาษาไทย  ผูใชสามารถสืบคนบทความจาก

วารสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ซ่ึงจะแสดงรายชื่อวารสารที่มีความเก่ียวของกับคําคนที่ผูใชสืบคนและแสดงผลลัพธเปนบทความ

ฉบับ เต็ม  บรรณานุกรม  ห รือสาระสัง เขป   โดยสามารถสืบคนไดที่ เว็บ ไซตของศูนย วิทยบริการ หรือเว็บ ไซต 

http://dej.oas.psu.ac.th  ซ่ึงสามารถสืบคนจากภายนอกเครือขายอินเทอรเน็ตสถาบันฯ ได  

11. ฐานขอมูล Open Access  Library  

 เปนฐานขอมูลที่รวบรวมงานวิจัยและวารสารของตางประเทศ  มีเนื้อหาสหสาขาวิชา  โดยใหบริการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (fulltext) สามารถเขาใชงานฐานขอมูลไดที่เว็บไซตศูนยวิทยบริการ หรือ http://www.oalib.com  ซ่ึง

สามารถสืบคนจากภายนอกเครือขายอินเทอรเน็ตสถาบันฯ ได  

12. English Teaching Professional              

 เปนวารสารออนไลน  ดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เขาใชบริการไดท่ีเว็บไซตศูนยวิทยบริการ หรือ 

http://www.etprofessional.com  ซ่ึงจะตอง  Login  เขาใชงานโดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

http://library.tni.ac.th   

13. Circuit Cellar 

เปนวารสารออนไลนภาษาตางประเทศ  มีเนื้อหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส  และ 

คอมพิวเตอร  แสดงขอมูลในรูปแบบบทความฉบับเต็ม  ผูใชสามารถสืบคนไดที่เว็บไซตของศูนยวิทยบริการหรือ

เว็บไซต http://www.cc-access.com   ในการเขาใชงานฐานขอมูลจะตองทําการ login  โดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซต

ศูนยวิทยบริการ http://library.tni.ac.th   
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14. MIT Technology Review 

เปนวารสารออนไลนภาษาตางประเทศ  มีเนื้อหาดานเทคโนโลยี  และคอมพิวเตอร  ซ่ึงจะมีทั้ง 

บทความ  ขาวสาร และความเคล่ือนไหวตางๆ เก่ียวกับเทคโนโลยี  เขาใชบ ริการฐานขอมูลไดที่ เว็บไซต  

http://www.technologyreview.com    ในการเขาใชงานฐานขอมูลจะตองทําการ login  โดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซต

ศูนยวิทยบริการ http://library.tni.ac.th   

15. Automotive Design and Production   

เปนวารสารออนไลนภาษาตางประเทศ  มีเนื้อหาดานวิศวกรรมยานยนต  ซ่ึงจะมีท้ังบทความ  ขาวสาร  และความ

เคล่ือนไหวตางๆ เก่ียวกับรถยนต  เขาใชบริการฐานขอมูลไดที่เว็บไซต  http://www.autofieldguide.com/    ในการเขาใช

งานจะตองทําการ login  โดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ http://library.tni.ac.th    

16. Language Learning in Higher Education 

เปนวารสารออนไลน  มีเนื้อหาดานการเรียนการสอนภาษาในระดับอุดมศึกษา  เขาใชบริการไดที่ 

เว็บไซตศูนยวิทยบริการ หรือ http://www.degruyter.com/view/j/cercles    ซ่ึงจะตอง Login เขาใชงานโดย

เปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนยวิทยบริการ http://library.tni.ac.th     

17. Cognitive Linguistics 

เปนวารสารออนไลน  มีเนื้อหาดานภาษาศาสตร  เขาใชบริการไดท่ีเว็บไซตศูนยวิทยบริการ หรือ 

http://www.degruyter.com/view/j/cercles    ซึ่งจะตอง Login เขาใชงานโดยเปดดูรหัสผานไดจากเว็บไซตศูนย

วิทยบริการ http://library.tni.ac.th    

18. ฐานขอมูล Springer Open  

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารและงานวิจัยของตางประเทศ  มีเนื้อหาสหสาขาวิชา  โดยใหบริการในรูปแบบ

อิ เล็ กท รอนิ กส ฉ บั บ เต็ ม  (fulltext) ส าม ารถ เข า ใช งาน ฐาน ข อมู ล ได ที่ เว็ บ ไซต ศู น ย  วิท ยบ ริก าร  ห รื อ 

http://www.springeropen.com/  ซ่ึงสามารถสืบคนจากภายนอกเครือขายอินเทอรเน็ตสถาบันฯ ได 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคัญของสาขาระบบสารสนเทศ คือเคร่ืองมืออุปกรณหองปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร และซอฟทแวรระบบสารสนเทศ เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญใน

การทํางานจริงในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ 

อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิดความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง 

รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต และส่ือการสอนสําเร็จรูป เชน วิดิทัศนวิชาการ 

โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ันตองมีทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 

(1) มีหองเรียนที่มี ส่ือการสอนและอุปกรณที่ ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบ
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ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการ

สําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

(3) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชประกอบการ

สอนท่ีพรอมใชปฏบิัติงาน 

(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของ

ในจํานวนที่เหมาะสม  

(5) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวน

นักศึกษาในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:2  

(6) มีเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอ

จํานวนนักศึกษาในอัตราสวน เปนอยางนอย 1:1  

(7) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมงตอวัน 

โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอรควรมีการ

ปรับเปล่ียนรุนใหมอยางสม่ําเสมอทุก ๆ 5 ป 

(9) อาจารยมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามขอกําหนดขางตนโดย 

(1) จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษาในใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

     (1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

         ระดับปริญญาโท 

(2) มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

(3) มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมีประสบการณ

ทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 
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3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  

สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 

สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวาการเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมง

นั้น  อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรงในรายวิชานั้น 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

       บุคคลากรสายสนับสนุนอยางนอยควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวของกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรูดาน

คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  

(1) มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในธุรกิจและอุตสาหกรรมดาน

ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เก่ียวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการ

สอนอยางตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน โดย

อาจรวมมือกับอาจารยตางสาขาหรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาเดินทางไป

เสนอผลงานทางวิชาการ ตีพิมพใน Proceedings และ Journals รวมท้ังการอาจลดภาระงานสอนให

เหมาะกับเวลาที่ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู และการทําวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงานอาจสนับสนุนใหอาจารยเขา

รวมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในชวงปดภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยไดมีประสบการณจริงใน

การพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑทางระบบสารสนเทศ วิธีในขอนี้ควรดําเนินการเมื่อขอ 4 ขางตน

ไมสามารถทําได 

(3) บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชส่ือ

การสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัต ิ

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา  

    คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทาง

วิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได  

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถย่ืนคํารองขอดูกระดาษคําตอบใน

การสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดภายในระยะเวลาหน่ึงหลังการสอบ
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เปนไปตาม ระเบียบสถาบัน 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต  

(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม 

(2) มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ 

(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตตอยางตอเนื่อง 

(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
         ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทัง้หมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือมีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป  และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชกําหนดดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป  

ตัวบงชี้และเปาหมาย ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

 X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง 
X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 
X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

  
X 
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สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนด

เปาหมายการดําเนินงานที่ สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผล

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF 

ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ที่ระบุไวในแตละป 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  

 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 

พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมิน

จากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ

นักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเมื่อรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมี

ความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีได

สอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ

เวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการสอนในทุก

รายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทําทุกๆ 4 ป โดยจะประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถ

ปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกท้ัง

ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินที่ 

ไดรับการแตงตั้งจากสถาบัน 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา

กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ใน

การปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ัน จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้

เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก  ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ข  คําอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ภาคผนวก ง  คําส่ังสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ที่ 081/2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคผนวก จ  ประวัติและรายชื่อผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก. 

 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทยญ่ีปุนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
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ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เปนไปดวยความเหมาะสม  อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546        สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ในการประชุมคร้ังที่ 

33-6/2553 เมื่อวันจันทรท่ี 6 กันยายน 2553 มีมติใหออก ขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

ขอ 2. ใหยกเลิกขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และใหใชขอบังคับน้ีตั้งแตวันท่ี

ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3. ในขอบังคับน้ี เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน  

" สถาบัน "    หมายถึง     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

“อธิการบดี “  หมายถึง     อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

“คณบดี “   หมายถึง     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

" ผูอํานวยการหลักสูตร "  หมายถึง     ผูอํานวยการหลักสูตรของสาขาวิชา     

  ขอ 4. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่งหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย และบรรลุผลตามเจตนารมณของขอบังคับน้ี 

 

หมวด  1 

ระบบการศึกษา  

 

ขอ 5. ระบบการศึกษา 

 5.1 สถาบันจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึงๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และสถาบันอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนเพ่ิมอีกได โดยมีระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต

มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

 5.2 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิต มีวิธีการกําหนดหนวยกิตดังน้ี  

5.2.1    การศึกษาท่ีเปนการบรรยายหรือสัมมนา ใชเวลาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาใหนับเปน 1 หนวยกิต 

5.2.2  การศึกษาท่ีเปนการปฏิบัติ ใชเวลาไมนอยกวา 30-45 ชั่วโมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา ใหนับเปนหน่ึง 1 หนวยกิต 

5.2.3  การศึกษาท่ีเปนการฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือการฝกอ่ืนๆ ปกติใชเวลาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

5.2.4  การคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ เปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดยมีอาจารย

ประจํารายวิชาเปนผู ใหคําปรึกษาใช เวลาไมนอยกวา 45 ชั่ วโมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาหรือเทียบเทาใน

หองปฏิบัติการและนอกหองเรียนใหนับเปน 1 หนวยกิต 

5.2.5  การทําโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไมนอยกวา 45 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

5.2.6  วิทยานิพนธท่ีใชเวลาในการคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

5.2.7  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอ่ืนๆ สถาบันฯ อาจกําหนดหนวยกิต โดยใช

หลักเกณฑอ่ืนไดตามเหมาะสม 

 



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  52 

 

 5.3   จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสม เพ่ือใหครบตามความตองการของหลักสูตรของแตละสาขาวิชา เรียกวาหนวยกิตสะสม 

ขอ 6. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 6.1  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท 

6.1.1 หลักสูตรปริญญาโท ประกอบดวยการศึกษารายวิชา และการทําสารนิพนธหรือการทํา  วิทยานิพนธยกเวนหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ันกําหนดไวเปนอยางอื่น 

    6.1.2 หลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตร ตองมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 36 หนวยกิต  โดยแบง 

          การศึกษาออกเปน 2 แผน คือ  

แผน ก. แบบ ก 2  เปนแผนการศึกษาท่ีตองทําวิทยานิพนธ จํานวนหนวยกิตในการทําวิทยานิพนธตอง อยางนอย 12 หนวย

กิต และศึกษางานรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

แผน ข.  เปนแผนการศึกษาท่ีไมตองทําวิทยานิพนธ แตจะตองทําสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต แตไมเกิน 6 หนวยกิต และจะตองมีการสอบประมวลความรู  

 6.2  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก 

   6.2.1  หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบดวยการศึกษารายวิชา และ การทําวิทยานิพนธ ยกเวนหลักสูตรของ

สาขาวิชาน้ันกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 6.2.2 หลักสูตรปริญญาเอกทุกหลักสูตร ตองมีหนวยกิตการศึกษาไมนอยกวา 48 หนวยกิต  มีแผนการศึกษาเปนแบบ

เดียว คือ 

แบบ 2    เปนแผนการศึกษาท่ีตองทําวิทยานิพนธ  เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง และ

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวนหนวยกิตในการทําวิทยานิพนธตองอยางนอย 36 

หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอื่นอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 

ขอ 7. ระยะเวลาการศึกษา 

7.1  หลักสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร 

7.2  หลักสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร 

 

หมวด 2  

การรับเขาศึกษา  

 

ขอ 8.  คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษา 

8.1 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตรปริญญาโท  และไมตํ่ากวาระดับปริญญาโทสําหรับหลักสูตรปริญญา

เอก จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตาม

เกณฑกําหนดของหลักสูตร 

8.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษน้ันเกิดจากความผิด อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอัน

เปนลหุโทษ 

8.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 

8.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 

8.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร 

 

    ขอ 9. การพิจารณารับเขาศึกษา 

9.1 ผูอํานวยการหลักสูตรเปนผูเสนอจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตละหลักสูตรวิชา และแตละปการศึกษาใหคณบดีคณะท่ีหลักสูตร

สังกัด และอธิการบดีเห็นชอบตามลําดับ กอนท่ีจะเสนอใหสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  

9.2 คณะกรรมการหลักสูตรเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 8 เขาเปนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู ซ่ึง

อาจเปนการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมี

ผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดแสดงหลักฐานวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
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9.3 ผูอํานวยการหลักสูตรอาจพิจารณารับผูมีพ้ืนความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรี เขาศึกษาในวิชาใดวิชาหน่ึงหรือหลายวิชา หรือทําการ

วิจัยโดยไมรับปริญญาไดเปนกรณีพิเศษ 

9.4 สถาบันจัดทําประกาศรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือก โดยเสนอใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายลงนาม 

ขอ 10.  ประเภทของนักศึกษา 

 10.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีผูอํานวยการหลักสูตรรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.2 

 10.2 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลท่ีผูอํานวยการหลักสูตรรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 9.3 

 

หมวด 3  

คณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 

ขอ 11. อาจารย 

11.1 อาจารยหลักสูตรระดับปริญญาโท จะตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของผูอํานวยการหลักสูตร  

คณาจารยของหลักสูตรระดับปริญญาโทแบงเปน 2 ประเภท คือ อาจารยประจําและอาจารยพิเศษมีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษา 

 11.1.1 อาจารยประจํา คือ พนักงานของสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับปริญญาโทมีจํานวนไมนอยกวา 5 

คน ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี 

ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ 

ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และอาจารยผูสอนที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 

ก. ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย มีประสบการณดานการสอน   

    และการทําวิจัย ท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือ 

ข. เปนผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  และมีประสบการณดาน         

การสอนและการทําวิจัย ที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีความ 

ชํานาญพิเศษ ที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

11.1.2  อาจารยพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตร   ระดับปริญญาโท โดย

ปฏิบัติงานบางเวลา และมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใดตามขอ 11.1.1 

 11.2 อาจารยหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะตองไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของผูอํานวยการ

หลักสูตร คณาจารยของหสักสูตรระดับปริญญาเอก แบงเปน 2 ประเภท คือ อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ มีหนาที่ใหคําปรึกษา สอน สอบ และ

ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

11.2.1 อาจารยประจํา คือ พนักงานของสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจํานวนไมนอยกวา 5 

คน ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี 

ก. มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ 

ข. ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวาศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและอาจารยผูสอนท่ี

มีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

ก. ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมต่ํากวารองศาสตราจารย มีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัย ท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ 

ข. เปนผูทรงคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา  และมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่ไมใชสวน

หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีความชํานาญพิเศษท่ีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา

เหมาะสม 

11.2.2  อาจารยพิเศษ คือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยของหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดย

ปฏิบัติงานบางเวลา และมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใดตามขอ 11.2.1 

 

ขอ 12.   อาจารยท่ีปรึกษา 
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อาจารยท่ีปรึกษา คือ อาจารยประจําสถาบันท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

หลักสูตรทําหนาท่ี แนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการจัดแผนการเรียน และเร่ืองอื่นๆ  ท้ังน้ีผูอํานวยการหลักสูตรอาจเปล่ียนแปลง

อาจารยท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

 

ขอ 13.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ อาจารยท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการหลักสูตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

หลักสูตร มีหนาท่ีใหคําปรึกษา และควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

13.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก เปนอาจารยประจํามีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  

ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี

ทําเพื่อรับปริญญา หรือ 

ข.  ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีทําเพ่ือรับปริญญา  

13.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง

ดังนี้  

ก.  มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ี

ทําเพื่อรับปริญญา หรือ 

ข.  ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือ มีผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือ จากท่ีทําเพ่ือรับปริญญา  

 

ขอ 14.  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ คือ ผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากการเสนอของผูอํานวยการหลักสูตร โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร มีหนาท่ีดําเนินการสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิเชนเดียวกันกับขอ13.1 อีกอยางนอย1 คน รวมเปนไมนอยกวา 3 คน  

 

ขอ 15.  คณะกรรมการสอบประมวลความรู  

คณะกรรมการสอบประมวลความรู คือ ผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยผูอํานวยการหลักสูตร โดยความเห็นชอบ  ของคณะกรรมการ

หลักสูตร ประกอบดวย ผูอํานวยการหลักสูตรเปนประธานโดยตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 2 คน และอาจมีอาจารยพิเศษท่ีสอนใน

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกของแตละปการศึกษา ทําหนาที่ดําเนินการพิจารณาขอสอบ และตัดสินการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ของนักศึกษา 

 

ขอ 16.  คณะกรรมการหลักสูตร 

16.1 ใหคณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรในสาขาวิชาที่จัดการเรียน

การสอน ผานบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งโดยมีกรรมการไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย  

16.1.1  ผูอํานวยการหลักสูตรเปนประธานโดยตําแหนง  

16.1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ 11.1.1 หรือ 11.2.1 ท้ังน้ี ผูอํานวยการหลักสูตรสามารถเสนอชื่อแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบันเปนกรรมการเพ่ิมเติมได 

16.2  ใหคณะกรรมการหลักสูตรมีวาระ 2 ป 

    16.3 วาระของกรรมการหลักสูตร จะสิ้นสุดลงกอนเวลาที่กําหนดในขอ 16.2 เมื่อ 

 16.3.1  ตาย 

16.3.2  ลาออก   

   16.3.3  ถูกปลดออกจากตําแหนงตามขอบังคับของสถาบัน 

   ในกรณีท่ีวาระกรรมการส้ินสุดลงกอนเวลาที่กําหนด คณบดีของคณะท่ีจัดการเรียนการสอน อาจเสนอแตงตั้งกรรมการทดแทน

ตามวิธีการในขอ 16.1 ท้ังนี้โดยใหวาระของกรรมการท่ีตั้งขึ้นทดแทนสิ้นสุดลงพรอมกับวาระของณะกรรมการชุดท่ีคงอยู 

16.4 คณะกรรมการหลักสูตรมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

  16.4.1  ดําเนินการในดาน 
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   -  การบริหารหลักสูตร 

   -  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

   -  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

  16.4.2  กําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

16.4.3  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตรงกับความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน  

16.4.4  กํากับดูแลคุณภาพการเรียนการสอนและการวัดผลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

16.4.5  ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอนในแตละภาคเรียน  

16.4.6  ประเมินผลการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ผลงานทางวิชาการอ่ืนของคณาจารยผูสอนในหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  

16.4.7  จัดทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา สรรหาอาจารย  ติดตามและประเมินผล

หลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไกการควบคุมคุณภาพหลักสูตร  

 

ขอ 17.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตร 

17.1 คณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา อาจเสนอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตรใน

สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน ผานบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งโดยมีกรรมการไมเกิน 5 คน ประกอบดวย  

17.1.1  ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบันจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกทานหน่ึงทําหนาที่

เปนประธาน 

17.1.2   ผูอํานวยการหลักสูตรเปนเลขานุการโดยตําแหนง 

17.2 ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตรมีวาระ 2 ป 

     17.3 วาระของกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตร จะส้ินสุดลงกอนเวลาที่กําหนดในขอ 17.2 เมื่อ 

 17.3.1  ตาย 

17.3.2  ลาออก   

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการส้ินสุดลงกอนเวลาที่กําหนด คณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอน อาจเสนอแตงตั้งกรรมการทดแทนตามวิธีการใน

ขอ 17.1 ท้ังน้ี โดยใหวาระของกรรมการท่ีตั้งขึ้นทดแทนสิ้นสุดลงพรอมกับคณะกรรมการชุดท่ีคงอยู 

17.4 คณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตรมีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความชวยเหลือคณะกรรมการหลักสูตรในเร่ือง 

17.4.1  ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 

17.4.2  คุณภาพการเรียนการสอน เชน แผนการสอน เน้ือหารายวิชา เอกสารตํารา และการสอบวัดผล 

17.4.3  คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

17.4.4  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

ขอ 18.  ผูอํานวยการหลักสูตร 

18.1  ใหคณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูครคนหน่ึงเปน

ผูอํานวยการหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน ผานบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเสนอใหอธิการบดีแตงตั้ง 

18.2  ผูอํานวยการหลักสูตรมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2  ป  

18.3  วาระของผูอํานวยการหลักสูตร จะสิ้นสุดลงกอนเวลาที่กําหนดในขอ 18.2 เมื่อ 

18.3.1  ตาย 

18.3.2  ลาออก   

18.3.3  ถูกปลดออกจากตําแหนงอาจารยตามขอบังคับของสถาบัน  

18.3.3 ใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูอํานวยการหลักสูตรตามท่ีเสนอโดยคณบดีของคณะท่ีดําเนินการเรียนการสอน 

18.4 ผูอํานวยการหลักสูตร มีหนาท่ีดังตอไปน้ี  

18.4.1 เปนประธานคณะกรรมการหลักสูตรในขอ 16 

18.4.2 วางแผนและกํากับดูแลการบริหารจัดการของหลักสูตร การเรียนการสอนของหลักสูตรคุณภาพการศึกษา ตลอดจน

คุณภาพของบัณฑิต 

18.4.3 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี และอธิการบดี    



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  56 

 

หมวด 4 

การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและเพิกถอนรายวิชา  

 

ขอ 19.  การลงทะเบียนเรียน 

19.1 ผูท่ีจะลงทะเบียนเรียนไดจะตองเปนผูท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาแลวเทานั้น 

19.2 การกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการในการลงทะเบียน ในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามท่ีสถาบันกําหนด 

19.3 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด 2 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาพิเศษ จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียน สําหรับภาคการศึกษาน้ัน 

19.4 คณะวิชาสามารถกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนของแตละวิชา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาน้ันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชานั้น 

19.5 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียน จะตองขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาน้ัน 

หากไมปฏิบัติดังกลาว สถาบันจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

19.6 การลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

19.7 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียมและหน้ีสินตางๆ (ถามี) ตามประกาศของ

สถาบัน 

19.8 นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกต ิ  

19.9 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาในภาคฤดูรอน จะตองลงทะเบียนรายวิชาไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต  

19.10 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 19.8 และ 19.9 ตองไดรับความเห็นชอบจาก

ผูอํานวยการหลักสูตร เวนแตในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวย

กิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่ําตามขอ 19.8   

19.11 กรณีท่ีมีเหตุอันควร สถาบันอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาใดก็ได  

 

ขอ 20.  การเพ่ิม และการเพิกถอนรายวิชา 

20.1 การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค

การศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา 

20.2 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา โดยใหมีผลดังน้ี  

 20.2.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชานั้นจะ

ไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

 20.2.2 ถาถอนเม่ือพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 10 สัปดาห หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน 3 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลกัษณ W 

20.2.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 20.2.2 แลวนักศึกษาจะถอน การลงทะเบียนเฉพาะ

รายวิชาไมได  

20.3  การขอคืนคาหนวยกิตจากการถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 

20.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา  หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิ

ตตํ่ากวาท่ีระบุไวในขอ 19.8 และ ขอ 19.9 จะทํามิไดเวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหลักสูตร 
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หมวด 5 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 21. การวัดและประเมินผล 

21.1 สถาบันดําเนินการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและประเมินผลอาจกระทําโดย

การสอบขอเขียน การมอบหมายงาน การนําเสนอผลงาน หรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด 

21.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมด หรือทํางาน

ในรายวิชานั้นจนเปนท่ีเพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนดจึงจะมีสิทธ์ิไดรับการวัดและประเมินผลเวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพเิศษจาก

ผูอํานวยการหลักสูตร เมื่อผูอํานวยการหลักสูตรเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบน้ัน เน่ืองจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูน้ันมิได 

21.3   การวัดผลการสอบประมวลความรูและการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยตองเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด 

21.4 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับขั้น (Numeric Grades) 

และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับดังตอไปน้ี  

 21.4.1 ระดับขั้นมี 6 ระดับ ดังตอไปน้ี  

ระดับขั้น             ความหมาย            คาระดับข้ัน  

    A       ดีเย่ียม   4.00  

    B+       ดีมาก   3.50  

    B       ดี   3.00 

    C+       พอใช   2.50  

    C       ออน   2.00 

    F       ตก   0 

21.4.2 สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังน้ี  

 VG หมายความวา ผลการสอบวิทยานิพนธและผลงานวิทยานิพนธอยูในระดับดีมาก 

 G หมายความวา ผลการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธอยูในระดับดี 

  P  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนท่ีนาพอใจ ในรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิต เชน รายวิชา

ปรับพ้ืนฐานท่ีอาจกําหนดไวในแตละหลักสูตร 

 NP  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นไมเปนท่ีนาพอใจในรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิต เชน รายวิชา

ปรับพ้ืนฐานท่ีอาจกําหนดไวในแตละหลักสูตร 

  S  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได  

  U  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให  

  W  หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน หรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 20.2.2 แหงขอบังคับน้ี หรือ

เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา  

 I  หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ

ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล

ไวกอนเน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยัง

ไมสมบูรณเม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย

ผูสอน หรือ ภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันเพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาหนับจากประกาศผลสอบ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน

หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ันอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 

แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาว

ยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ I จะเปล่ียนเปนระดับขั้น F หรือ

สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที  
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IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ

รายวิชาท่ีมีการเรียน หรือปฏิบัติงานตอเน่ืองกันมากกวาหน่ึงภาคการศึกษา 

สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน เมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชาน้ันส้ินสุด 

และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต

กรณี  

21.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาท่ีไดระดับข้ันตั้งแต B ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการ

กําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขน้ีถือเปนโมฆะ 

21.6  การนับหนวยกิต 

21.6.1  ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุกรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนตามหลักสูตรและมีการประเมินผลเปนสัญลักษณท่ีมีคาระดับข้ัน 

21.6.2 สําหรับรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และไมมีการประเมินผลเปนสัญลักษณท่ีมีคาระดับข้ัน  หาก

รายวิชานั้นกําหนดใหมีหนวยกิต และนักศึกษาไดรับเกรด S ใหนับจํานวน หนวยกิตรายวิชานั้นรวมในหนวยกิต

สะสม แตไมตองนํามาคํานวณแตมระดับข้ัน  

21.6.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงคร้ัง ใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตาม

หลักสูตรไดเพียงคร้ังเดียว โดยใหนําผลการศึกษาคร้ังที่ดีท่ีสุดมาใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

21.7 เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหน่ึงๆ สถาบันจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดงทะเบียนเรียนโดยจะคํานวณแตมเฉลี่ย 

(Grade-Point Average: GPA) ตามหลักเกณฑ ดังน้ี  

21.7.1 แตมระดับข้ันของรายวิชาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นกับคาระดับข้ันที่ไดจากการ

ประเมินผลรายวิชานั้น 

21.7.2 แตมเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ คาผลรวมของแตมระดับข้ันของทุกรายวิชาท่ีได

ศึกษามาตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาในสถาบัน หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับขั้น 

กรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้งใหนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตร

ไดเพียงคร้ังเดียว โดยใหนําผลการศึกษาคร้ังที่ดีท่ีสุดมาใชในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 

21.7.3 การคํานวณแตมระดับขั้นเฉลี่ย ใหคํานวณเปนคาท่ีมีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง  

21.7.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเปนระดับข้ันใหรอการคํานวณแตมระดับขั้น

เฉล่ียไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 

21.7.5 ใหนําเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุนเทาน้ัน มาคํานวณแตมระดับข้ันเฉล่ียสะสม 

 

ขอ 22. สถานภาพนักศึกษา 

22.1 สถาบันจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาสามัญแตละคนมาพิจารณา เพ่ือจําแนกสถานภาพในทุกภาคการศึกษา ยกเวนนักศึกษา

ท่ีเขาศึกษาในสถาบันยังไมครบสองภาคการศึกษาซ่ึงจะไดรับการพิจารณาจําแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง ท้ังน้ีไมนับภาค

การศึกษาที่ไดลาพักหรือถูกใหพัก 

22.2 นักศึกษาสามัญมีสถานภาพจําแนกได ดังน้ี  

22.2.1 นักศึกษาปกติ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือนักศึกษาท่ีไดรับการ

ประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ S ทุกภาคการศึกษา 

22.2.2 นักศึกษารอพินิจ ไดแก นักศึกษาสามัญท่ีสอบไดแตมระดับข้ันเฉล่ียสะสมต่ํากวา 3.00 แตไมต่ํากวา 2.50 หรือนักศึกษาท่ี

ไดรับการประเมินผลวิทยานิพนธในระดับ U แตยังไมพนสภาพนักศึกษา 

 

ขอ 23.  การพนสภาพนักศึกษา 

23.1 ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 กรณีท่ีนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันครบ 2 ภาคการศึกษาขึ้นไป 

23.2 นักศึกษาอยูในสภาพรอพินิจสามภาคการศึกษาติดตอกัน ยกเวนภาคฤดูรอน 

23.3 ไมสามารถศึกษาสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 7 

22.4 ถูกใหออกหรือไลออก เน่ืองจากตองโทษทางวินัย 

22.5 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
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23.6 ลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน  

23.7 ตายหรือลาออก 

23.8 ศึกษาสําเร็จตามหลักสูตร 

23.9 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา 

23.10 คณะกรรมการแพทยซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี วินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการหลักสูตรเห็นเปนเอกฉันทวา โรคน้ันเปน

อุปสรรคตอการศึกษาหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน 

 

ขอ 24.  นักศึกษาพิเศษ สิ้นสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแตละวิชาท่ีไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา เวนแตในกรณีท่ี

นักศึกษาพิเศษไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเพ่ือลงทะเบียนเรียนตามขอตกลงพิเศษระหวางสถาบันและองคการหรือสถาบันอ่ืน 

 

ขอ 25.  การลาพักการศึกษา 

25.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยท่ี

รายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในการศึกษานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

25.2 ในการขอลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาเขียนคํารองถึงคณบดีตนสังกัด ผานผูอํานวยการหลักสูตรพรอมแสดงเหตุผล ความ

จําเปนประกอบการพิจารณา เพ่ือใหคณบดีพิจารณาอนุมัติ หรือใหคณะกรรมการหลักสูตรวินิจฉัยตอไป 

25.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดตอกันไมได  

25.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในสถาบัน นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมได เวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑ หรือ

ระดมเขารับราชการทหารกองประจําการและ หรือไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

25.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 25.3 และ ขอ 25.4 ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 

25.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหลาพักตามอัตราท่ีสถาบันกําหนด ยกเวน

ภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 

25.7 หากคณะกรรมการแพทยซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งวินิจฉัยวานักศึกษาปวย และคณะกรรมการหลักสูตรเห็นวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาและหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน คณะกรรมการหลักสูตรอาจใหนักศึกษาผูน้ันลาพักการศึกษาเพื่อรับการบําบัดรักษา 

 

หมวด 6  

การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต  

 

ขอ 26.  การเทียบโอนวิชาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต 

26.1 การเทียบโอนวิชาเรียนและเทียบโอนหนวยกิตเพ่ือรับโอนนักศึกษา หรือเพ่ือศึกษาตอปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาท่ีสอง ตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการหลักสูตร โดยยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

26.1.1 มีคุณสมบัติตามขอ 8 

26.1.2 ตองศึกษาอยูในสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือ 

           ถูกใหพัก 

26.1.3 การสมัครขอเทียบวิชาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต ใหย่ืนคํารองถึงสถาบัน อยางนอย 2 เดือนกอนกําหนดวันลงทะเบียน

เรียน ของภาคการศึกษาท่ีจะขอเขาศึกษา พรอมท้ังใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร

ของสถาบันเดิมมายังสถาบันดวย 

26.2 เกณฑในการเทียบโอนรายวิชา 

26.2.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบและสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหการรับรองวุฒิแลว 

26.2.2  เปนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเทียบเคียงกันได หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุม ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบ 

26.2.3 เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ีขอเทียบรายวิชา 

26.2.4 เปนรายวิชาที่มีผลการศึกษาไดระดับขั้นไมต่ํากวา B หรือ S และ/หรือตามขอกําหนดเพ่ิมเติมของหลักสูตรท่ีรับเทียบ

โอน 
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26.2.5   การเทียบโอนหนวยกิต ใหเทียบโอนไดไมเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยกิตรวม แตไมรวมสารนิพนธ การคนควาอิสระ หรือ

วิทยานิพนธ  

 

หมวด  7  

การสอบประมวลความรู  

 

ขอ 27.  คุณสมบัติของผูสมัครสอบประมวลความรู  

27.1 เปนนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร แผน ข. 

27.2 ศึกษาและสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด 

27.3 ไดแตมระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 

27.4 มีความประพฤติดี ไมไดอยูในระหวางการถูกลงโทษเน่ืองจากผิดวินัยนักศึกษา 

 

ขอ 28.  การเปดสอบประมวลความรู  

28.1   การสอบประมวลความรู ประกอบดวย การสอบขอเขียนและ/หรือการสอบปากเปลา หรือการสอบอ่ืนใดตามประกาศของหลักสูตร ซ่ึง

แตละหลักสูตรอาจจะกําหนดใหมีการสอบท้ัง 2 ประเภทได  

28.2  ในการสอบขอเขียน หากการสอบแบงออกเปนหลายหมวด หากนักศึกษาสอบตกในหมวดใดหมวดหน่ึง ในการสอบคร้ังตอไป 

คณะกรรมการหลักสูตรอาจใหสอบเฉพาะหมวดท่ีสอบตกได 

28.3  ใหคณะกรรมการหลักสูตรเปนผูกําหนดรายละเอียดการสอบ และจํานวนคร้ังในการสอบตอป  

28.4  ใหผูอํานวยการหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูแตละคร้ังโดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามความในขอ 

15  

28.5  การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการในการสอบประมวลความรูใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเทากันใหประธานออก

คะแนนเสียงชี้ขาด 

28.6  ผลการสอบประมวลความรู คือ S (ผาน) หรือ U (ไมผาน)  

 

หมวด 8 

การทําสารนิพนธ 

 

 ขอ 29.  ข้ันตอนการเสนอสารนิพนธ 

 29.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ข. ท่ีตองทําสารนิพนธจะตองเสนอหรือเลือกหัวเร่ืองสารนิพนธและอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธท่ีเปน

อาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยประจํารวมสอน เสนอตอกรรมการหลักสูตร ผูอํานวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 

ทําการอนุมัติหัวเร่ืองสารนิพนธและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

 29.2  ใหผูอํานวยการหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซ่ึงประกอบดวย อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยประจํา

หลักสูตรเปนกรรมการรวมกันไมนอยกวา 2 คน 

 29.3  การเขียนและเรียบเรียงสารนิพนธตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือ การจัดทําวิทยานิพนธและ        

สารนิพนธของสถาบัน 

 29.4  การสอบสารนิพนธ 

29.4.1 นักศึกษาปริญญาโท แผน ข ท่ีทําสารนิพนธตองไดรับอนุมัติหัวเร่ืองสารนิพนธกอนการสอบไมนอยกวา    45 วัน 

29.4.2   การขอสอบสารนิพนธ นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบสารนิพนธพรอมกับสารนิพนธฉบับสอบ สงใหคณะกรรมการ

สอบสารนิพนธอานลวงหนา เปนเวลาไมนอยกวา 14 วัน กอนทําการสอบสารนิพนธ 

29.4.3 ผูอํานวยการหลักสูตรกําหนดการสอบสารนิพนธ และประกาศวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ใหผูสนใจทราบโดยท่ัวกัน 

 29.4.4 ผลการสอบสารนิพนธ คือ  

 S (Satisfactory)     = ผาน 

 U (Unsatisfactory)  = ไมผาน 
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29.4.5 คณะกรรมการสอบสารนิพนธอาจจะเสนอการแกไขสารนิพนธ ไมวากรณีใด ๆ นักศึกษาจะตองแกไขใหถูกตองตามมติ 

และเสนอใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธลงลายมือชื่อเห็นชอบในสารนิพนธ 

29.4.6 นักศึกษาท่ีทําการสอบสารนิพนธแลว แตยังไมสงสารนิพนธฉบับสมบูรณภายในวันอนุมัติผลประจําภาคการศึกษาใหถือ

วานักศึกษาผูน้ันไดสัญลักษณ I 

  29.4.7 ท่ีลงทะเบียนวิชาสารนิพนธแตไมไดสอบสารนิพนธกอนเร่ิมภาคปกติตอไป จะไดสัญญลักษณ U และตองลงทะเบียน

วิชาสารนิพนธใหม 

 

 

หมวด 9 

การทําวิทยานิพนธ  

 

ขอ 30.  ข้ันตอนการเสนอวิทยานิพนธ  

30.1  นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ท่ีตองทําวิทยานิพนธ จะตองเสนอหรือเลือกหัวเร่ืองเคาโครงวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 13 ยื่นตอคณะกรรมการหลักสูตร ผูอํานวยการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรทําการอนุมัติหัว

เร่ืองเคาโครงวิทยานพินธและแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 13 และเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 14 

30.2 ใหผูอํานวยการหลักสูตรกําหนดการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีไดรับการแตงตั้งตามขอ 30.1 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ หลังจากผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลว 

 30.3 การเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธ การขอเปลี่ยนแปลงหัวเร่ือง และเคาโครงวิทยานิพนธใหม นักศึกษาจะดําเนินการ

เชนเดียวกับขอ 30.1 และ 30.2  

30.4  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ท่ีตองทําวิทยานิพนธ อาจเปลี่ยนแผนการศึกษาเปนแผน ข ท่ีไมตองทํา

วิทยานิพนธได โดยการอนุมัติของคณบดี โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูอํานวยการหลักสูตร การอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษา

ถือเปนการอนุมัติใหเพิกถอนวิทยานิพนธโดยปริยาย ท้ังนี้ ตองกระทํากอนการสอบวิทยานิพนธ 

30.5 การเขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ ตองเปนไปตามขอกําหนดในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของสถาบัน 

30.6 การสอบวิทยานิพนธ  

30.6.1 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ท่ีตองทําวิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธกอนการสอบวิทยานิพนธ ไม

นอยกวา 1 ภาคการศึกษา 

30.6.2 การขอสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธพรอมกับวิทยานิพนธฉบับสอบจํานวนเทากับ

จํานวนกรรมการคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพ่ือใหกรรมการหลักสูตรทําการตรวจสอบ และสงให

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อานลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 14 วัน กอนทําการสอบวิทยานิพนธตอไป 

30.6.3 ผูอํานวยการหลักสูตรกําหนดการสอบวิทยานิพนธ และประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบใหผูสนใจไดทราบ

โดยท่ัวกัน  

30.6.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจจะเสนอการแกไขวิทยานิพนธไมวาในกรณีใดๆ นักศึกษาจะตองแกไขใหถูกตอง

ตามมติ และเสนอใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหความเห็นชอบตอไป สําหรับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณน้ัน

จะตองมีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามจํานวนท่ีสถาบันกําหนด 

30.6.5 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธใหถือคะแนนเสียงขางมาก หากคะแนนเทากันใหประธาน

ออกคะแนนเสียงชี้ขาด 

30.6.6 ผลการสอบวิทยานิพนธ คือ  

      VG (Very Good) = ดีมาก 

      G (Good)  = ดี 

      S (Satisfactory) = ผาน 

      U (Unsatisfactory) = ไมผาน 
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30.6.7 วิทยานิพนธท่ีมีผลการสอบตั้งแต S ขึ้นไปจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หน่ึงของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี

รายงานการประชุม (Proceeding) 

30.6.8 นักศึกษาท่ีทําการสอบวิทยานิพนธแลวแตยังไมสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ภายในวันอนุมัติผล ประจําภาคการศึกษา ใหถือ

วานักศึกษาผูน้ันไดสัญลักษณ I 

30.6.9 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยาพนธครบทุกหนวยกิตตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแลวแตไมไดสอบวิทยานิพนธกอนเร่ิมภาค

ปกติตอไป จะไดสัญญลักษณ U และตองลงทะเบียนใหม 

 

 

หมวด 10 

เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 31.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

31.1 นักศึกษาปริญญาโทตามแผน ก 1 แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ และวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยตองดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

31.2 นักศึกษาปริญญาโทตามแผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปาก

เปลาในสาขาวิชาน้ัน และไดสงสารนิพนธฉบับสมบูรณแลว 

 

ขอ 32.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

นักศึกษาปริญญาเอกตาม แบบ  2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีสถาบันกําหนด สอบผาน

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ    สวนหน่ึงของผลงานไดรับการ

ตอบรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน 

 

 
หมวด 11 

เกียรตินิยม 

 

ขอ 33. นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

33.1 ตองเปนนักศึกษาท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 2 

33.2 มีแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.75 ขึ้นไป 

33.3 สอบไดไมต่ํากวา “B” ในทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน หรือตองไมมีผลการศึกษา “U” 

33.4 ตองมีผลการสอบวิทยานิพนธอยูในระดับ “ดีมาก” หรือ “VG (very good)”  

33.5 สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตรปกติ 
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หมวด 12 

นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตในการสอบ 

ขอ 34. นักศึกษาท่ีกระทําทุจริตในการสอบจะตองไดรับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดไดตัดสินซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด

ประกอบดวย  รองอธิการบดี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการหลักสูตร และผูแทนจากงานทะเบียนและวัดผล 1 คน และมติของคณะกรรมการ

วินิจฉัยความผิดใหถือเปนท่ีสุด  

ขอ 35.  การทุจริตในการวัดผล เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใดใหลงโทษ ปรับตกทุกวิชาท่ีทุจริต 

และใหพักการศึกษาไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาหรือใหพนสภาพการเปนนักศึกษา แลวแตกรณี 

 

หมวด 13 

ขอบังคับ มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา 

ขอ 36. เพ่ือใหนักศึกษาทุกคนมีความประพฤติท่ีดีงามและมีความต้ังใจตอการศึกษาเลาเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

36.1 ประพฤติตนเปนผูเคารพตอขอบังคับของสถาบันหรือคําสั่งโดยชอบของอาจารยและเจาหนาท่ีของสถาบันโดยเครงครัด 

36.2 แตงกายถูกตองตามขอบังคับของสถาบัน หากเปนเวลาปดทําการนักศึกษาประสงคจะ เขามาในบริเวณสถาบันจะตองแตงกาย

สุภาพเรียบรอย อน่ึงนักศึกษาตองพกบัตรประจําตัวนักศึกษาดวยทุกคร้ังที่เขาในสถาบัน 

36.3 ตองแสดงความสุภาพออนโยน และสัมมาคารวะตอคณาจารยและผูอาวุโส 

36.4 ตองสงใบลาท่ีอาจารยผูสอนวิชาน้ันๆ ทุกคร้ังท่ีปวยติดตอกันเกินกวาสามวันนับตั้งแตวันท่ีเร่ิมไมมาเรียน 

36.5 ไมเลนหรือมีสวนเก่ียวของไมวาในกรณีใดๆ ในการเลนการพนันหรือมีอุปกรณสําหรับเลนการพนันไวในครอบครองเปนอันขาด  

36.6 ไมพกอาวุธหรือมีไวในครอบครอง ซึ่งอาวุธหรือสิ่งซึ่งสามารถใชเปนอาวุธหรืออาจใชตางอาวุธภายในบริเวณสถาบัน 

36.7 หามนําสิ่งเสพติดตองหามตามกฎหมายทุกประเภท รวมท้ังสุราเมรัยและเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลเขามาในบริเวณสถาบัน พรอมท้ัง

จะตองไมทําตนเปนผูเสพติดสุราเมรัย เคร่ืองดองของเมา และสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ท้ังสิ้น 

36.8 ไมลักขโมยหรือมีสวนเก่ียวของไมวากรณีใดๆ หรือมีไวซ่ึงส่ิงของที่ไดมาจากการลักขโมย รวมท้ังตองไมกระทําการใดๆ อันเปน

การยุยง สงเสริม สนับสนุนเพื่อใหเกิดการลักขโมยท้ังสิ้น 

36.9 ไมมีสวนพัวพันหรือรวมกระทําความผิดในทางอาญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของสถาบันสําหรับนักศึกษาผูท่ีมีสวน

เก่ียวของพัวพันหรือเปนผูกอเหตุเปนคดีถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะตองรีบรายงานพฤติการณน้ันๆตออาจารยท่ีปรึกษาของตนทันที                     

36.10  ไมกระทําหรือสอใหเห็นดวยพฤติการณใดๆ ก็ตาม วาเปนผูกระทําหรือผูนําหรือพยายามกระทํา หรือกระทําดวยประการ

ใดๆ  อันเปนการยุยงสงเสริมใหมีการกระทํา เพ่ือกอใหเกิดความเสียหายไมวาในทางใดๆ แกขอบังคับแบบแผนและวินัย ตลอดจนความสงบเรียบรอย 

ความเจริญและเกียรติคุณของสถาบัน 

36.11  ไมกระทําการหรือพยายามกระทํา หรือกระทําการดวยประการอ่ืนใดในการกอกวนหรือเขารวมในการทะเลาะวิวาทหรือทํา

รายรางกายไมวากับผูใดเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรางกาย จิตใจ เสรีภาพ ช่ือเสียง สิทธ์ิอยางหน่ึงอยางใด หรือเปนการกอกวนความสงบเรียบรอย

ขึ้น  

36.12  ถาไปในท่ีชุมชนหรือสาธารณสถาน ตองปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชนหามพูดตลกคะนอง หยาบคาย การใชวาจาและทาทางในการ

พูดหยอกลอกันตองใหสุภาพสมเกียรติศักด์ิและชื่อเสียงของสถาบัน 

36.13  ไมอยูในบริเวณสถาบันเกิน 24.00 น. หมายรวมถึงหามนักศึกษาคางแรมในสถาบันดวย เวนแตวาไดรับอนุญาตจากสถาบันใน

โอกาสท่ีมีกิจกรรมตางๆ  

36.14  นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปตางจังหวัดเพ่ือทํากิจกรรมนักศึกษาเปนหมูคณะใหเสนอโครงการตอผูบริหาร

หนวยงานกิจการนักศึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจโครงการเดินทางใหเปนท่ีเรียบรอยเสียกอน แลวรายงานตามลําดับข้ันเมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะออก

เดินทางได   

36.15  นักศึกษาท่ีประสงคจะจัดหรือแสดงการละเลนใดๆในท่ีสาธารณะในนามของนักศึกษาสถาบัน ใหเสนอผูบริหารหนวยงาน

กิจการนักศึกษาแลวรายงานตามลําดับขั้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนท่ีจะจัดการแสดง  

36.16 นักศึกษาประสงคจะจัดพิมพหนังสือ ตํารา หรือสิ่งพิมพใดๆ ตองเสนอผูอํานวยการหลักสูตร เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะพิมพ

ได  
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ขอ 37. ใหรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายมีสิทธ์ิและอํานาจจะพิจารณากําหนดโทษนักศึกษาผูฝาฝนขอบังคับหรือกระทําผิดขอบังคับน้ีหนัก

เบาตามควรแกกรณีเปนรายบุคคล ดังน้ี  

37.1  ตักเตือน ส่ังสอน หรือแจงใหผูปกครองทราบเปนลายลักษณอักษร 

37.2  ใหทําทัณฑบนตัดคะแนนความประพฤติ   

37.3  ส่ังใหพักการเรียน                      

37.4  ระงับสิทธ์ิเขาสอบไล       

37.5  ตัดสิทธ์ิในการรับปริญญาบัตรเมื่อสําเร็จการศึกษา                      

37.6  จําหนายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา          

หมวด 14 

การใหปริญญา 

 

ขอ 38. การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 

นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา จะตองสําเร็จการศึกษาตามเกณฑในขอ 31 และ ขอ 32 และตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

38.1 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัย ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหน่ึง 

38.2 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญา ตามที่สถาบันกําหนด 

 

ขอ 39. การอนุมัติใหปริญญา 

        เมื่อส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ สถาบันจะเสนอรายช่ือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 38 เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภาสถาบัน  

    

ประกาศ  ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

 
.                         (นายสุพงศ ชยุตสาหกิจ) 

       นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
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ภาคผนวก  ข. 

 

คําอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน                                

ENL-600 ภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                         ไมนับหนวยกิต 

             Advanced Level English 

วิชาบังคับกอน:   ไมมี 

พัฒนายกระดับทักษะความสามารถของผูเรียนในดานการอาน พูด ฟง และ เขียนภาษาอังกฤษใหอยูในระดับข้ันสูงใชการไดใน

ระดับดีโดยมีการจัดการเรียนรูสื่อการสอนและเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและมีการสอบวัดระดับ

ความสามารถของผู เรียนในทักษะท้ัง 4 ดานควบคูไปพรอมการพัฒนาใหสูงข้ึนเปนลําดับ โดยวางเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนใหอยูในระดับมาตรฐาน สามารถผานการสอบวัดของแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี

ยอมรับได 

 

MIT-502 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน                                  ไมนับหนวยกิต 

   Introduction to Database Systems 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ทฤษฎีและการออกแบบระบบฐานขอมูล โดยเนนเรื่องแบบจําลองเอกสารและแบบจําลองเชิงสัมพันธ เน้ือหาครอบคลุมโครงสราง

ระบบฐานขอมูล การจําลองขอมูลเชิงความหมาย ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ภาษาการสืบคน (คิวรี) และการประมวลผลคิวรี การ

ออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ 

 

MIT-503   เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน                                          ไมนับหนวยกิต               

    Introduction to Computer Networks 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

หลักการพื้นฐานเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสารขอมูล สถาปตยกรรมเครือขาย การแบงระดับช้ันการทํางานเครือขายแบบโอ

เอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลระดับแอพลิเคชัน สถาปตยกรรมแอพลิเคชัน โพรโทคอลระดับทรานสปอรต รูปแบบการสงขอมูล

ใหนาเช่ือถือ การควบคุมความคับค่ัง โพรโทคอลระดับเครือขาย เครือขายเซอรกิตสวิทชิงและแพ็คเก็ตสวิทชิง โพรโทคอลอินเตอร

เน็ต รูปแบบการหาเสนทาง โพรโทคอลระดับดาตาลิงก การควบคุมการเขาถึงส่ือ ระบบหมายเลขท่ีอยูบนเครือขาย เทคโนโลยี

อีเทอรเน็ต เครือขายทองถ่ิน เครือขายเสมือน เครือขายพื้นท่ีกวาง เครือขายทองถิ่นแบบไรสาย โพรโทคอลและฟงกชั่นการทํางาน

ระดับกายภาพ 

 

MIT-504 การโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องตน                                                  ไมนับหนวยกิต 

            Introduction to Python Programming 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

โครงสรางของภาษาไพธอน ตัวแปรและประเภทขอมูล การรับคาและการแสดงผล ตัวดําเนินการ คําสั่งเลือกเง่ือนไข คําสั่งวนซ้ํา 

ฟงกชัน คลาสและออบเจ็ค และการประยุกตใชภาษาไพธอนสําหรับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การเขียน

โปรแกรมประเภทปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และการทํางานประเภทการแสดงผลขอมูล (Data Visualization) 
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2. หมวดวิชาบังคับ                                              

MIT-701   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     3(3-0-6) 

    Research Methodology in Information Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

พื้นฐานระเบียบวิธีวิจัย ฝกทักษะการนําเสนอและการเขียนเชิงเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทางวิชาชีพโดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆ การสืบคนงานวิจัย การนําเสนอโครงการ รายงาน การนําเสนอผลงาน การ

เขียนรายงานอยางเปนทางการ การใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การศึกษาปญหา แนวคิด วิธีการและเทคนิค ท่ีเก่ียวของกับการ

วิจัยโดยท่ัวไปในสาขาเทคโนโลยีสารเทศ และท่ีใชกันมากในการวิจัยระบบสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศ 

 

MIT-702    การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ                                    3(3-0-6) 

               Information System Analysis and Design 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กระบวนการ เคร่ืองมือ และวิธีการสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดการวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจในปจจุบัน แบบจําลองการวิเคราะหระบบ แบบจําลองการออกแบบระบบ ความสําคัญของกระบวนการ

ควบคุมในขั้นตอนการวางแผน วิเคราะห จัดสราง และทดสอบระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพ่ือแกปญหาการจัดการดานธุรกิจ และ

ยกตัวอยางกรณีศึกษาตางๆ ท่ีนาสนใจ 

 

MIT-703   เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและจัดการขอมูล                            3(3-0-6) 

    Business Information Technology and Data Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ภาพรวมของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการท่ีเก่ียวของกับระบบ การวางแผน การออกแบบ การจัดหา การดําเนินงาน 

การบริหาร และการจัดการ สถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบ ระบบจัดเก็บขอมูล การจัดการขอมูล เชน เครือขายจัดเก็บ

ขอมูล บริการจัดเก็บขอมูลผานเครือขาย และการสํารองขอมูล การจัดการในวงจรชีวิตของขอมูล การประมวลผลของระบบแบบ

ตาง ๆ เชน การทําคลัสเตอร การทําระบบเสมือน สภาพแวดลอมของระบบตาง ๆ เชน สภาพแวดลอมทางกายภาพของระบบ การ

พิจารณาฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ การทําใหระบบทํางานไดอยางตอเน่ืองและการกูคืนระบบ การประเมินความเส่ียง การ

ประเมินคาระบบ 

 

MIT-704   ระบบโครงสรางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร                                         3 (3-0-6) 

   Information Technology Infrastructure 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการบริหารจัดการเครือขายและโครงสรางพื้นฐานไอทีเบ้ืองตน องคประกอบ การทํางานของเครือขาย การจัดการระบบ

เครือขาย ความม่ันคงปลอดภัยสถาปตยกรรมการจัดการเครือขาย โพรโทคอลและมาตรฐานการจัดการเครือขาย การจัดการ

เครือขาย การจัดการโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรแบบเสมือน การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

การเช่ือมตอทุกสรรพสิ่งผานอินเทอรเน็ต และระบบเครือขายอัตโนมัต ิ
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MIT-705     สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       1(0-3-2) 

      Information Technology Seminar 

วิชาบังคับกอน : MIT-701 

เสนอและอภิปรายประเด็นหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีในอนาคต 

 

3. หมวดวิชาเลือก  

3.1) กลุมวิชาระบบสารสนเทศ การวิเคราะหทางธุรกิจ และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

MIT-711 การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศข้ันสูง                                               3(3-0-6) 

            Advanced Strategic Planning for Information Systems   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวิเคราะหและวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศข้ันสูง กลยุทธการใชัขอมูลของระบบสารสนเทศขององคกร ผลกระทบของ

ระบบสารสนเทศ จุดแข็งและกลยุทธ การวางแผนระบบสารสนเทศ โครงสรางและงบประมาณ การบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศ การประเมินผลการลงทุน การดําเนินงานของระบบสารสนเทศ การหาทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารบุคคลากร การบริหารความเส่ียง แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน กลยุทธระบบสารสนเทศ และความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศข้ันสูง 

 

MIT-712 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขั้นสูง                                              3(3-0-6) 

            Advanced Enterprise Resource Planning Systems   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะหความตองการทางธุรกิจ กระบวนการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ การบูรณาการ

ระบบ การออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การตลาดและการขายดิจิทัล การจัดการหวงโซอุปทาน การบัญชีและการเงิน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ และโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจข้ันสูง 

 

MIT-713 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง                                                          3(3-0-6) 

             Advanced Information Technology Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวิเคราะหจุดคุมทุน การจัดองคกรในโครงการ การวิเคราะหความเปนไปได และการคัดเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ 

การจัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน และกําหนดการในโครงการ การประมาณตนทุนและการจัดงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร

ในการ ทํางาน การควบคุมและติดตามงาน การจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการ ระบบสารสนเทศท่ีใชในการจัดการโครงการ 

 

MIT-714 วิทยาการขอมูล และการวิเคราะห      3(3-0-6) 

            Data Science and Analytics 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความสําคัญของขอมูลและการจัดการสารสนเทศ  ระบุขอมูลท่ีตองนํามาใชในองคกร  แบบจําลองขอมูลระดับสูง (Conceptual 

data modeling) ธุรกิจอัจฉริยะ (business Intelligence) และสวนประกอบของมัน ขอมูลขนาดใหญ (big data) และการ

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (big data analytics) 
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MIT-715 การสรางภาพนิทัศนจากขอมูล                   3(3-0-6) 

            Data Visualization 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับแนวคิดและเทคนิคท่ีใชทางดานการวิเคราะหขอมูลและวิชวลไลเซชัน การวิเคราะหขอมูลเปนวิทยาการ

ของการสํารวจขอมูลดิบโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะคนพบความรูโดยการวิเคราะหขอเท็จจริงปจจุบันและในอดีต สาระสําคัญเชิงลึกที่

ถูกคนพบจากขอมูลจะถูกส่ือสารแลวจึงถูกแสดงผลในรูปแบบวิชวลไลเซชัน หัวขอท่ีครอบคลุม ไดแก การวิเคราะหเพื่อการ

พยากรณหรือคาดการณ การคนพบรูปแบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับเดตาวิชวลไลเซชันท่ีมีประสิทธิภาพ และการใชเคร่ืองมือ

ตางๆ สําหรับการวิเคราะหขอมูล 

 

MIT-716 หัวขอพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี                   3(3-0-6) 

             Special Topics in Business Information System and Technology Management 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

หัวขอพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออ่ืน ๆ ท่ี

ทันสมัย 

 

MIT-717 วิชาเรื่องเฉพาะทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี                             3(3-0-6) 

            Selected Topic in Business Information System and Technology Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

วิชาเร่ืองเฉพาะทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการจัดการเทคโนโลยี และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออ่ืน 

ๆ ท่ีทันสมัย 

 

3.2) กลุมวิชาวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย 

MIT-721    การประมวลผลขอมูลภาพ และ คอมพิวเตอรวิทัศน     3(3-0-6) 

               Image Processing and Computer Vision 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความรูเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในการประมวลผล การวิเคราะห การรูจําหรือเขาใจ ขอมูลภาพ การสรางภาพและการแทนภาพ 

การประมวลผลภาพลักษณฐานสอง ภาพแบบไบนารี การเพิ่มความคม ปรับปรุงภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเดน

ออกจากภาพ สีและเงา แสง การรูจําวัตถุ  และการประยุกตใช 

 

MIT-722   คอมพิวเตอรกราฟก และแอนนิเมชัน      3(3-0-6) 

              Computer Graphics and Animations 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กราฟกแบบราสเตอรและแบบเวกเตอร การจัดเก็บขอมูลรูปทรงวัตถุแบบสองและสามมิติ กระบวนการสรางภาพสามมิติ เทคนิค

การฉายภาพและการแปลง เทคนิคดานแสงและแสงเงาสามมิติ เทคนิคการสรางลวดลายของพ้ืนผิวสามมิติ เทคนิคการสรางภาพ

สามมิติ แนวคิดพื้นฐานการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอรแบบสองและสามมิติ เทคนิคการประมวลผลหลังการสราง

ภาพกราฟก หนวยประมวลผลกราฟก มาตรฐานการเช่ือมตอสําหรับการโปรแกรมดานคอมพิวเตอรกราฟก ภาษาโปรแกรมและ
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สคริปสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ ซอฟตแวรเพื่อการสรางโมเดลและภาพคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติ การ

สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธเบ้ืองตน การใชงานซอฟตแวรสรางภาพกราฟกสามมิต ิ

 

MIT-723    การออกแบบส่ือสรางสรรค       3(3-0-6) 

               Creative Media Design 

วิชาบังคับกอน ไมมี 

การออกแบบส่ือสรางสรรค และเรียนรู พัฒนาความเชี่ยวชาญในการวาดภาพ การพิมพการออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบ

โฆษณาการถายภาพ การพัฒนาเว็บการออกแบบ การเคลื่อนไหว การผลิตวิดีโอ การออกแบบเชิงโตตอบ และการออกแบบ 3 มิติ 

 

MIT-724   การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 

              Human-Computer Interaction 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการและสวนประกอบของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรกระบวนการออกแบบ ตัวแบบของผูใชในการ

ออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบการสนทนาโตตอบ ตัวแบบของระบบ การสนับสนุนการทําใหเกิดผล เทคนิคการ

ประเมินผล และกรุปแวร การออกแบบข้ันสูงสําหรับประสบการณของผูใช พฤติกรรมมนุษย วิธีการตางๆ  ในการศึกษาและแปล

พฤติกรรมมนุษย การวิเคราะหกิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล 

 

MIT-725 การประมวลผลขอมูลสารสนเทศมัลติมีเดีย      3(3-0-6) 

             Multimedia Information Processing 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การประมวลผลขอมูลสารสนเทศมัลติมีเดีย เพื่อจุดประสงคในการดึงขอมูลดิจิทัลหรือสารสนเทศออกจากรูปภาพท้ังภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหวได การเพิ่มความคม ปรับปรุงภาพ การประมวลผลขอมูลสารสนเทศมัลติมีเดียโดยใชขอมูลเชิงเวลา พื้นฐานของ

การสแกนพิกเซล แบบจําลองสี การแบงสวนภาพ ตัวดําเนินการทางสัณฐาน การดึงรูปทรงทางเรขาคณิตจากรูปภาพสองมิต ิฮิสโต

แกรมของรูปภาพ การสกัดคุณสมบัติเชิงภาพ การรูจํา และการติดตามวัตถุ 

 

MIT-726 หัวขอพิเศษทางระบบสารสนเทศทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย            3(3-0-6) 

             Special Topics in Multimedia Engineering and Technology 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออื่น ๆ ท่ี

ทันสมัย 

 

MIT-727 วิชาเรื่องเฉพาะทางระบบสารสนเทศทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย  3(3-0-6)            

Selected Topic in Multimedia Engineering and Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

วิชาเร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนามัลติมีเดีย และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออื่น ๆ ท่ี

ทันสมัย 
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3.3) กลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและการรักษาความปลอดภัย 

MIT-731 การวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง                    3(3-0-6) 

            Advanced Computer Network Analysis and Design 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูงอยางเปนระบบ การวิเคราะหความตองการ การวิเคราะหการไหลของขอมูล การเลือกใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การออกแบบการเช่ือมตออุปกรณเครือขาย การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการ การวางแผน

โพรโตคอลสื่อสารขอมูล คุณภาพการใหบริการ การจัดสรรไอพีแอดเดรส และการทดสอบประสิทธิภาพของเครือขายคอมพิวเตอร    

 

MIT-732 โครงขายพืน้ฐานแบบอัตโนมัติ                                                           3(3-0-6) 

              Infrastructure Automation  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การสื่อสารขอมูลพื้นฐาน อุปกรณและตัวกลางสําหรับการส่ือสาร การสื่อสาร ขอมูลแบบแอนะล็อก การส่ือสารขอมูลแบบดิจิทัล 

เครือขายเฉพาะท่ี เครือขายบริเวณกวาง พื้นฐานและประเภทของเครือขาย โปรโตคอล สมรรถนะของเครือขาย ความม่ันคงของ

เครือขาย การควบคุมเครือขาย และ การออกแบบระบบเครือขาย 

 

MIT-733 ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร และการจัดการความเปนสวนตัว   3(3-0-6) 

            Cybersecurity and Privacy Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ระบบมาตรฐานความม่ันคงของคอมพิวเตอร รูปแบบการโจมตีของผูเจาะระบบความ

ปลอดภัย การประเมินและการจัดการความเส่ียง การปองกันระบบเครือขายและคอมพิวเตอร การตรวจสอบและดูแลรักษาความ

ปลอดภัย รูปแบบการเขารหัสขอมูลการสํารองขอมูลและการกูขอมูล 

 

MIT-734 เครือขายไรสาย            3(3-0-6) 

            Wireless Communications 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ภาพรวมของเครือขายและระบบโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี พื้นฐานการส่ือสารเคล่ือนท่ี สถาปตยกรรมและองคประกอบของระบบ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี การทํางานของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี เทคโนโลยีจีเอสเอ็ม ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ แอลทีอี และเทคโนโลยีใน

อนาคต บริการขอมูลในระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี กลไกความปลอดภัยในระบบส่ือสารเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน 

 

MIT-735 วิศวกรรมขอมูล                                                                    3(3-0-6) 

             Data Engineering 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

หลักปฏิบัติเบ้ืองตนของวิทยาการขอมูล การสรางโมเดลการทํานาย การแบงสวนแบบมีผูสอน ฟงกชันดิสคริมิแนนต การวิเคราะห

การปฏิบัติงานของโมเดล การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพการปฏิบัติงานของโมเดล การทํานายโดยใชการ

รวมหลายหลักฐาน การทําเหมืองและแทนขอความอักษร ความคลายคลึงและเพ่ือนบานท่ีใกลท่ีสุด การจัดกลุมและทําเหมือง

ขอมูลแบบไมมีผูสอน เทคนิคและงานตาง ๆ ในวิทยาการขอมูล กลยุทธเชิงธุรกิจและวิทยาการขอมูล 

 



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  72 

 

MIT-736 หัวขอพิเศษทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ               3(3-0-6) 

             Special Topics in Information Technology Infrastructure and Security 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

หัวขอพิเศษทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือ

หัวขออ่ืน ๆ ท่ีทันสมัย 

 

MIT-737 วิชาเรื่องเฉพาะทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(3-0-6) 

            Selected Topic in Information Technology Infrastructure and Security 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

วิชาเร่ืองเฉพาะทางโครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือ

หัวขออ่ืน ๆ ท่ีทันสมัย 

 

3.4) กลุมวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และซอฟตแวร 

MIT-741 อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิงข้ันสูง                        3(3-0-6) 

             Advanced Internet of Things 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

การทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร พอรตอินพุต เอาทพุต พอรตอนุกรม และการส่ือสารแบบอนุกรม การแปลงจากสัญญาณ

อนาลอกเปนสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณอนาลอก การสื่อสารผานอีเทอรเน็ต เซนเซอร แนะนํา

อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบปฎิบัติการของอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรสเวอรช่ันหก ไอพี

แอดเดรสเวอรชั่นหกบนเครือขายไรสายสวนบุคคลแบบกําลังงานตํ่า โปรโตคอลของอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง โปรโตคอล 

MQTT โปรโตคอล CoAP การจําลองแบบอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิง การสื่อสารระหวางอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพส่ิงกับ

โครงขายแบบกลุมเมฆ 

 

MIT-742 ปญญาประดิษฐขั้นสูง                                                           3(3-0-6) 

             Advanced Artificial Intelligence 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

นิยามของปญญาประดิษฐ ตรรกศาสตรเชิงประพจน พรีดิเคตลอจิกลําดับท่ีหน่ึง การแกปญหาสําหรับเกมและการคนหา การใช

เหตุผลแบบคลุมเครือ การประมวลผลภาษา ระบบผูเช่ียวชาญ การเรียนรูของเคร่ืองจักร การทําเหมืองขอมูล โครงขายประสาท

เทียม และการเรียนรูเชิงลึก 

 

MIT-743 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม           3(3-0-6) 

            Digital Transformation and Innovation Management 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การจัดการสภาพแวดลอมองคกร การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ความคิดสรางสรรคและโอกาส การเปล่ียนแปลงองคกร 

นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ คุณภาพและสมรรถนะท่ีเปนเลิศ กระบวนการจัดการการเปล่ียนแปลง การพัฒาเพื่อ

การเปล่ียนแปลงระดับองคกรและระดับบุคคล 
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MIT-744 การวิเคราะหเทคโนโลยีกําเนิดใหม           3(3-0-6) 

            Emerging Technologies and Technology Emergence 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การวิเคราะหเทคโนโลยีเกิดใหม โดยการใชเทคนิคทางดานการติดตามเทคโนโลยีการพยากรณเทคโนโลยีและการประเมินผล

กระทบ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับผูจัดการฝายเทคโนโลยีนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีของ

องคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

MIT-745 การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา                                                3(3-0-6) 

            Web and Application Development of Mobile Devices 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับอุปกรณพกพา ไดแก มือถือแบบสมารทโฟน 

แพด และแทบเลต การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณพกพาโดยการทํางานจริงบนเคร่ืองจําลอง 

 

MIT-746 หัวขอพิเศษทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                     3(3-0-6) 

             Special Topics in Information Technology and Innovation Development 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

หัวขอพิเศษทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออื่น ๆ ท่ีทันสมัย 

 

MIT-747 วิชาเรื่องเฉพาะทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                               3(3-0-6) 

            Selected Topic in Information Technology and Innovation Development 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

วิชาเร่ืองเฉพาะทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจ หรือหัวขออื่น ๆ ท่ีทันสมัย 

 

3.5) กลุมวิชาหัวขอพิเศษ 

MIT-751   หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                 3(3-0-6) 

              Advanced Topics in Information Technology 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง   

 

 

MIT-752   หัวขอข้ันสูงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2                                3(3-0-6) 

              Advanced Topics in Information Technology 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หัวขอและความกาวหนาทางวิชาการท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ซ่ึงมีหัวขอไมซํ้ากับวิชา MIT-751 หัวขอข้ันสูง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
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MIT-753   สัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ                      3(3-0-6) 

              Oversea Seminar in Information Technology 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

สัมมนาวิชาการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตางประเทศ รวมท้ังศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และองคการในตางประเทศ 

โดยนักศึกษาตองนําเสนอและจัดทํารายงานการศึกษาการศึกษาดูงานดวย ท้ังน้ีหากมีการศึกษาดูงานไมเต็มระยะเวลาของภาค

การศึกษา นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานตอยอด และ/หรือ มีสวนรวมในการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ ตามท่ีสถาบัน

กําหนด ในภาคการศึกษาน้ันๆ 

 

MIT-754   สหกิจศึกษาตางประเทศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ        3(3-0-6) 

              Oversea Cooperative Education in Information Technology 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

โปรแกรมความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตางๆ ไปประยุกตใชในการปฎิบัติงานจริงท่ีหนวยงานน้ันๆ 

โดยโครงการของนักศึกษาท่ีทําระหวางปฎิบัติงานจะตองเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวรวมกัน ระหวางคณะฯ และหนวยงานท่ีไป

ปฏิบัติงาน โดยเม่ือปฏิบัติงานครบแลวนักศึกษาจําเปนท่ีจะตองนําเสนอผลงานของโครงการตอคณะกรรมการสอบ 

 

4.  วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (สารนิพนธ) 

MIT-801   วิทยานิพนธ                                                                            12(0-0-36) 

              Thesis 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การทําวิจัยและเขียนวิทยานิพนธสําหรับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยูในความดูแลของอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

MIT-802    การศึกษาคนควาอิสระ                                                  6(0-0-18) 

               Independent Study 

วิชาบังคับกอน: ไมมี   

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ในหัวขอท่ีนาสนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโครงการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาเรียบเรียงเขียนเปนรายงานและนําเสนอในการสอบสัมภาษณ 

 

MIT-803 การสอบวิทยานิพนธ                                                                              0(0-0-0)                

             Thesis Examination 

วิชาบังคับกอน :   เม่ือศึกษาและสอบผานทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแลวและมีคะแนนสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

การสอบเพื่อพิจารณาความสามารถของนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ก (แบบ ก 2)  ในการทําวิจัย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ี

นักศึกษาทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน  ท้ังในดานการพูดการเขียน ความรอบรูในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ 

เร่ืองท่ีทําวิจัย ความสามารถเชิงความรู ความเขาใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

 

 

 



สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (10 ธนัวาคม 2563)  75 

 

MIT-804   การสอบประมวลความรู                                                       0(0-0-0)  

              Comprehensive Examination 

วิชาบังคับกอน :   เม่ือศึกษาและสอบผานทุกวิชาตามโครงสรางหลักสูตรแลวและมีคะแนนสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

การสอบประมวลความรูท้ังหมวดวิชาบังคับและ หมวยวิชาเลือกท่ีนักศึกษาไดศึกษาตลอดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน

แผน ข โดยการสอบประกอบไปดวย การสอบขอเขียน และ/หรือ มีการสอบปากเปลาเมื่อนักศึกษา เม่ือนักศึกษาไดสอบขอเขียนแลว               


