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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย         :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Multimedia Technology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย)     :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)   
ช่ือย่อ (ไทย)      :  วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Multimedia Technology) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  :  B.Sc. (Multimedia Technology) 
 

3. วิชาเอก 
               ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 132 หน่วยกิต 
 

มคอ.2 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
5.3 ภาษาท่ีใช้  

การจัดการเรียนการสอน , เอกสาร, ต ารา เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/ญี่ปุ่น) 
5.4 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 คณะกรรมการนโยบายวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
           ครั้งท่ี 68-2/2562 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2562 
 สภาสถาบันอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
                ครั้งท่ี 94-4/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

7. การขอรับการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
       หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2. นักเขียนโปรแกรมเกม 
3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
4. ผู้สร้างเอนิเมชั่น 2 มิต ิ
5. ผู้สร้างเอนิเมชั่น 3 มิต ิ
6. นักวาดภาพดิจิทลั 
7. ผู้ตัดต่อวีดิทัศน์ 
8. ผู้ออกแบบเนื้อหาออนไลน ์
9. นักออกแบบกราฟิก 
10. ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์ดิจิทลั 
11. ผู้ประกอบธรุกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
12. ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.นายนิติรัตน์ ตัณฑเวช 
(อาจารย์) 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 
- บธ.บ. (การตลาด)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 

3-1005-00354-XX-X 

2. ดร.ฐิติพร เลิศรตัน์เดชากุล 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์) 

- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) The 
University of Tokyo, Japan, 2006 
- M.Eng. (Electronic Engineering) The University of 
Tokyo, Japan, 2003 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

3-1006-02084-XX-X 

3.ดร.ประมุข  บุญเสี่ยง 
(อาจารย์) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557 
- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

3-1104-01470-XX-X 

4.นางสาวอภิชญา  นิ้มคุ้มภัย 
(อาจารย์) 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546 

3-1101-02348-XX-X 

5.นายภูวดล ศริิกองธรรม 
(อาจารย์) 

- วท.ม (วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์, 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมช่ันและเกม) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย์, 2552 

1-1014-01191-XX-X 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่เลขท่ี 1771/1 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ประกอบด้วย อาคารเรียน ห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านมัลติมิ
เดีย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้ และศูนวิทยบริการย์ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังอาจใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของ
สถานประกอบการต่างๆ เป็นที่ท าการการเรียนการสอน ผ่านรูปแบบการดูงาน การฝึกงาน การปฏิบัติการ การท าโครงงาน การวิจัย 
และสหกิจศึกษา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีมัลติมีเดยีเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนและพฒันาในองค์การสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญในโลกปัจจุบัน 

สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านนี้ จึงได้ออกแบบหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียนี้ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบมัลติมีเดีย ได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ท่ีมีการ
พัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะทางด้านมัลติมีเดีย การมี

เครือข่าย  ไร้สายความเร็วสูง การใช้งานอินเตอร์เน็ตในทุกงานรอบๆตัวเรา ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกลงมากและเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก เทคโนโลยีมัลติมีเดียมีการใช้งานอย่างความกว้างขวางครอบคลุมการด าเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ของ
ภาคเอกชน และภาครัฐ นักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพทะทางด้านมัลติมีเดียที่จะท างานให้แก่องค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรได้ สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้แก่องค์กรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  มีความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และรองรับการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจที่มีการน าเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาประยุกต์ใช้ มี
ผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ทางธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ  ที่มีความเข้าใจในน าเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือท่ีสร้างความสามารถในกิจกาจธุรกิจและเกิดนวัตกรรมใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศและธุรกิจท่ีก าลังเติบโต และค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สถาบันอยู่ใน

ระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของสถาบันที่มีไว้ดังนี้ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 

• ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
• บริการวิชาการแก่สังค ม 
• พัฒนาองค์การธรรมาภิบาล 
• เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 
• ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
• ประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม 
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13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
       (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  และกลุ่มวิชาภาษา 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 รายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิตอล อาร์ต และแอนิเมชั่น 

13.3 การบริหารจัดการ  
 ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก การด าเนินงานด้านวิชาการอยู่

ภายใต้กฏเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการของสถาบันฯ  ในการควบคุมดูแลด้านเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและตารางสอบ โดยมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ โดยเน้น

การศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เทคโนโลยีมัลติมีเดียมีลักษณะเป็นการผสมผสานกันขององค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสาร 
และความรู้ทางด้านศิลปะเข้าด้วยกัน โดยน าเสนอผลงานผ่านวิทยาการ ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสื่อสาร ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานความรู้
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะเป็นส าคัญ บุคลากรในสายอาชีพมัลติมีเดียจึงเป็นที่ต้องการสูงของวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนิเมชั่น
และมัลติมีเดีย  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพ 
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เป็นนักพัฒนา/ออกแบบผลิต และบริหารโครงงานมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร์แอนิเมช่ันและกราฟฟิก โดยเน้นการศึกษาควบคู่กับฝึกปฏิบัติจริง สามารถท างานด้านแอนิเมช่ัน เช่น ธุรกิจการค้าทาง
อินเตอร์เนต ธุรกิจที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฆษณา หรือท างานในสายงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การพัฒนาเว็บไซต์ 
ตลอดจนงานอ่ืนๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1.2.1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
1.2.2 มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา /เปลี่ยนแปลง  กลยุทธ ์ หลักฐาน /ตัวบ่งชี้  
- ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด 
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) ท่ีทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตร 

- รายละเอียดของหลักสตูร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานการประชุมกรรมการ

หลักสตูร 
- เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้ประเมนิ 

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกิจ และ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม 

- วิจัยและประเมินผลสหกิจศึกษา 
- ศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนหลักสตูร วิเคราะห/์สังเคราะห์

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ ครอบคลุมการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะบณัฑติทั้ง 5 ด้าน 

- รายงานผลการวิจยั/บทความวิจัย 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้เรียน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกช้ันปี ในแต่ละปี

การศึกษา 
- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ที่มีต่อ

หลักสตูร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียน ในแต่ละปี
การศึกษา 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนวิจัย และบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะหเ์ชิงลึก ไปปฏิบัติงาน
จริง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการเรยีนการสอน
ให้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ  

- ส่งเสริมการวิจยัเป็นทีม เพื่อให้เกดิการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์วิจัยจากนักวจิัยรุ่นเก่าไปสู่การบ่ม
เพาะนักวิจัยรุ่นใหม่  

- สนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์บริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 

- จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิสูงขึ้น 
- จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสตูรต่าง ๆ ทั้งที่จัด
ภายในและภายนอก 

- จ านวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์  

- จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ระบการศกึษาเป็นแบบระบบทวิภาค  ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วา่ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2554 

ภาคเรียนท่ี 1  ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  -  ตุลาคม      ระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี 2 ตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน –   มีนาคม   ระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

          ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือน   เมษายน  - พฤษภาคม  ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คือ 
       -  วันจันทร์-วันศุกร์    ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.   
       -  วันเสาร์-วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
      โดยช่วงเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เป็นดังนี้ 
          ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน – ตุลาคม 
          ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน – มีนาคม 
          ภาคฤดูร้อน         ตั้งแต่เดือน  เมษายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า  หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว 
 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว โดยเปน็การเทียบโอนผลการเรียนตาม
หน่วยกิตเป็นรายบุคคล 
           2.2.3  สภาพความเป็นนักศึกษาและสามารถปฏิบัตตินอยู่ในระเบียบของสถาบันฯ และสังคม 

2.2.4  เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ  
หรือติดยาเสพติด  

2.2.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯ จะได้ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษาแรกเข้าบางคนมีพื้นฐานอ่อนทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ได้เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานอ่อนทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  ด้วยการจัดให้มีการเรียน

ปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 110 110 110 110 110 

ช้ันปีท่ี 2  100 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 3 - - 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 90 90 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 110 210 300 390 390 

จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำ - - - 90 90 

หมำยเหต  จ ำนวนนักศึกษำที่ออกกลำงคันคิดในอัตรำร้อยละ 10 
 

รายได้ 

ปี 2563 2564 2565 2566 2567 
ค่ำหน่วยกิต 12,474,000 18,117,000 20,493,000 20,493,000 20,493,000 
ค่ำธรรมเนียม 1,155,000 1,677,500 1,897,500 1,897,500 1,897,500 
รวมรำยได้ 13,629,000 19,794,500 22,390,500 22,390,500 22,390,500 

       รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด ำเนินกำร      
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 6,237,000 9,058,500 10,246,500 10,246,500 10,246,500 

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร 5,775,000 8,387,500 9,487,500 9,487,500 9,487,500 
ทุนกำรศึกษำ 594,000 792,000 792,000 792,000 792,000 
         รวม(ก) 12,606,000 18,238,000 20,526,000 20,526,000 20,526,000 

ข.งบลงทุน      
   ครุภัณฑ์ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

         รวม(ข) 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
รวม(ก)+(ข) 13,706,000 19,338,000 21,626,000 21,626,000 21,626,000 
จ ำนวนนักศึกษำ 210 305 345 345 345 
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว นศ. 65,267 63,403 62,684 62,684 62,684 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นหลัก 
 แบบทำงไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) 
 แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต 
 อื่น ๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตเพือ่

เข้าศึกษาต่อ พ.ศ. 2552  และข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า          132   หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  36    หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์             3         หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์             3         หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์      6         หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาภาษา                    24       หน่วยกิต     

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า       90    หน่วยกิต 
 

2.1 วิชาพื้นฐาน                   28        หน่วยกิต 
2.2 วิชาบังคับสาขา                         34       หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือก 

2.2.1 แผนสหกิจศึกษา                         21    หน่วยกิต 
2.2.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน                            24 หน่วยกิต 

2.4 วิชาประสบการณภ์าคสนาม 
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา                                     7    หน่วยกิต 

2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน                      4      หน่วยกิต    
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า           6    หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

       1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36        หน่วยกิต  
1.1 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3    หน่วยกิต 

         โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  HUM-125    ศิลปะการใช้ชีวิต                                                                      3(3-0-6) 
                   Arts of life                                                   
 HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย 

Thai Traditional Arts 
3(3-0-6) 

  HUM-127 จุดเปลีย่นโลก 
World's Great Turning Point 

3(3-0-6) 

  HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น 
Live Well 

3(3-0-6) 

  HUM-129 ทราบศิลป ์
Knowing Master Arts 

3(3-0-6) 

  HUM-130
  

มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น 
Having Money, Spending Money 

3(3-0-6) 

             
1.2 )  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต 

     โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
SOC-125 

 
การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ 
Career Preparation 

1(1-0-2) 

  SOC-126 
 

คนใจสิงห ์
Lion Heart People 

3(3-0-6) 

SOC-127 
 

รู้ทันการเมือง 
Political Awareness 

3(3-0-6) 

SOC-128 
 

กฎหมายสามญัประจ าบ้าน 
Live Life Laws 

3(3-0-6) 

SOC-129 
 

สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

SOC-130 
 

ญี่ปุ่นปัจจุบัน 
Japan Today 

3(3-0-6) 

SOC-131 
 

สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมยัใหม ่
Innovative Solutions Management 

3(3-0-6) 

SOC-132 
 

อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา  
Asean-Japanology 

3(3-0-6) 

SOC-133 
 

พ้นพิบัติสารพัดภัย 
Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters 

3(3-0-6) 

SOC-134 
 

เปิดโลกไทย-นิจ ิ
Thai-Nichi Society 

3(3-0-6) 
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SOC-135 
 

เท่าทันสื่อ 
Media Literacy 

3(3-0-6) 

SOC-136 
 

กินดีอยู่ด ี
Healthy living 

3(3-0-6) 

SOC-137 
 

สตาร์ทอัพศึกษา 
Startup Studies 

3(3-0-6) 

SOC-138 
 

ท่องเทคโนโลย ี
Technology Tour 

3(3-0-6) 

 
1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Science and Technology 
  3(3-0-6) 

MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

  3(3-0-6) 

 
1.4)  กลุ่มวิชาภาษา         24   หน่วยกิต 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 

Business Japanese 1 
  3(3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 
Business Japanese 2 

  3(3-0-6) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 
Business Japanese 3 

  3(3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 
Business Japanese 4 

  3(3-0-6) 

JPN-301 
 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 
Business Japanese 4 

  3(3-0-6)  
 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication  

  2(2-0-4) 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
English Language Skill Development 

  2(2-0-4) 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

  2(2-0-4) 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 
TOEIC Preparation 

  3(3-0-6) 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่      90    หน่วยกิต 

2.1)  วิชาพ้ืนฐาน จ านวน 28    หน่วยกิต 
 INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 

Internet Technolog 
  3(3-0-6) 

 INT-301 ระบบฐานข้อมลู 
Database System 

  3(3-0-6) 

 INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 
Database System Laboratory 

  1(0-3-2) 

 MSC-127 คณิตศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีมลัติมีเดยี 
Mathematics for Multimedia Technology 

  3(3-0-6) 

 MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ 
Basic Drawing 

  3(2-3-6) 

 MTE-104 แอนิเมชั่นเบื้องต้น   3(2-3-6) 
 Introduction to Animation  
 MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดยี 

Fundamental of Multimedia Programming 
  3(2-3-6) 

 MTE-106 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 
Introduction to Multimedia Technology 

  3(3-0-6) 

 MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้ทางมัลติมเีดีย 
Object-Oriented Programming for Multimedia 

  3(2-3-6) 

 MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย 
Multimedia Computer Network and Communication 
System 

  3(3-0-6) 

  
2.2) วิชาบังคับสาขา   จ านวน 34   หน่วยกิต 

MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล 
Digital Commerce 

3(3-0-6) 

MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
3D Animation 

3(2-3-6) 

MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
Mobile Device Application Development  

3(2-3-6) 

MTE-204 การออกแบบส่วนตดิต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้ 
User Experience and Interface Design 

3(3-0-6) 

MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค ์
Web Creative Design and Development 

3(2-3-6) 

MTE-206 การเลา่เรื่องเชิงสรา้งสรรค์ทางมัลติมีเดยี 
Creative Storytelling in Multimedia 

3(3-0-6) 
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MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง 
Advanced 3D Animation 

3(2-3-6) 

MTE-307 การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทลั 
Digital Video Production 

3(2-3-6) 

MTE-414 การออกแบบกราฟิก 
Graphic Design  

3(2-3-6) 

MTE-415 การพัฒนาเกม 
Game Development  

3(2-3-6) 

MTE-432 การประมวลผลภาพดิจติอลส าหรบัมัลตมิีเดยี 
Digital Image Processing for Multimedia 

3(3-0-6) 

MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ 
Business Application Program  

1(0-3-2 ) 

 
2.3)    วิชาเลือก 

2.3.1)  แผนสหกิจศึกษา                                              21       หน่วยกิต 
2.3.2)  แผนฝึกงานและท าโครงงาน                                24        หน่วยกิต 
             

โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
MTE-418 การสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง (VR/AR) 

Virtual and Augmented Reality 
3(3-0-6) 

MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ 
3D Visual Effects 

3(2-3-6) 

MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมีเดยี 
Multimedia Scoring and Sound 

3(2-3-6) 

MTE-430 การออกแบบตัวละคร 3 มิต ิ
3D Characters Design 

3(2-3-6) 

MTE-431 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอรส์ าหรับมัลติมีเดีย 
Computer Vision for Multimedia 

3(3-0-6) 

MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 1 
Special Topic in Multimedia Technology 1 

3(3-0-6) 

MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 2 
Special Topic in Multimedia Technology 2 

3(3-0-6) 

MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์  
Applied Web Design and Development 

3(2-3-6) 

MTE-439 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
Creative Conceptual Design 

3(3-0-6) 

MTE-440     จิตรกรรมดิจิทัล 
Digital Painting 

3(2-3-6) 

MTE-442     การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏบิัติการไอโอเอส 
iOS Application Development 

3(2-3-6) 
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MTE-450 การออกแบบอินโฟกราฟิกส ์
Infographic Design 

3(3-0-6) 

MTE-451 การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดโีอ 
Color Grading for VDO 

3(3-0-6) 

MTE-452 การออกแบบและวาดการต์ูนแนวญี่ปุ่น 
Japanese Cartoon Design and Drawing 

3(3-0-6) 

MTE-453 การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี 
Multimedia Technology Creation 

3(3-0-6) 

MTE-454  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ
2D Animation 

3(3-0-6) 

MTE-455   การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ 
2D Game Design and Development 

3(3-0-6) 

MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน ์
Web Development for Online Business 

3(3-0-6) 

MTE-457 การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
Multimedia Design for Human Resource Development             

3(2-3-6) 

MTE-458 การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานต่างประเทศทางเทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี 
Preparation for Abroad Working in Multimedia Technology 

3(3-0-6) 

BIS-306 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

BIS-407 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Innovation 

3(3-0-6) 

BIS-408 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Consultancy 

3(3-0-6) 

BIS-411 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT 
IT Team Leadership 

3(3-0-6) 

BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

3(3-0-6) 

BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Entrepreneur 

3(3-0-6) 

DTM-201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
Principle of Photography for Communication 

3(2-3-6) 

DTM-203 เทคโนโลยีการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ดิจทิัลเบื้องต้น 
Introduction to Production Technology for Digital Printed 
Media 

3(2-3-6) 

DTM-205 จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัการสื่อสารมวลชน 
Ethical Codes and Legal for Mass Communication 
 
 

3(3-0-6) 
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DTM-211 เทคโนโลยีการผลติสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ดิจิทัลเบื้องต้น 
Introduction to Production Technology for Digital Advertising 
and Public Relation Media 

3(2-3-6) 

DTM-301 การบริหารงานธุรกิจสื่อและการบนัเทิงแบบญี่ปุ่น 
Japanese Media and Entertainment Business Administration 

3(3-0-6) 

DTM-302 สื่อใหม่กับสังคม 
New Media and Society 

3(3-0-6) 

DTM-303 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
Innovation and Creative Industry Management 

3(3-0-6) 

DTM-304 การตลาดดจิิทัล 
Digital Marketing 

3(3-0-6) 

DTM-413 เทคโนโลยีการผลติภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทัศน ์
Production Technology for TV Commercial Movies 

3(2-3-6) 

DTM-431 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
Corporate Identity Design 

3(3-0-6) 

ITE-411 การจัดการองค์ความรู ้
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

ITE-425 ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์
Event-Driven Programming 

3(2-3-6) 

ITE-431 วิธีการวิจัย 
Research Methodology                                                                                             

3(3-0-6) 

ITE-433 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
Internet of Things 

3(3-0-6) 

ITE-434 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด 
Hybrid Mobile Application Development 

3(3-0-6) 

ITE-435 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework 
Developing Applications with .NET Framework 

3(3-0-6) 

  

               ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนรายวิชาในกลุม่วิชากิจกรรมเสรมิหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยให้นับหน่วยกติรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี ้

  กลุ่มวิชากจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
MTE-497 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี 

Extra Curriculum Activity in Information Technology 
  3(3-0-10) 

 กลุ่มวชิาภาษาส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที 

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

ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที 
English for Information Technology People 

  3(3-0-6) 
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2.4)    วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
           2.4.1)  แผนสหกิจศึกษา                                          7     หน่วยกิต 

MTE-491 เตรียมสหกจิศึกษา  
Pre-cooperative Education 

  1(1-0-2) 

MTE-492 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 
 

6(0-40-10) 

                                         2.4.2)  แผนฝึกงานและท าโครงงาน                                4        หน่วยกิต 
MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 

Multimedia Technology Practice 
1(0-40-10) 

MTE-494 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 1 
Multimedia Technology Project 1 

 1(0-3-2) 

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 2 
Multimedia Technology Project 2 

 2(0-6-3) 

            
              3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปดิสอนในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
           3.1.4.1 แผนการศึกษาส าหรับแผนสหกิจศึกษา 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
INT-105 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) 
MSC-127 คณิตศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีมลัติมีเดยี 3(3-0-6) 
MTE-104 แอนิเมชันเบื้องต้น 3(2-3-6) 
MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดยี 3(2-3-6) 

  รวม 17(15-6-34) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ 3(2-3-6) 
MTE-106 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้ทางมัลติมเีดีย 3(2-3-6) 
MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล 3(3-0-6) 
MTE-414 การออกแบบกราฟิก 3(2-3-6) 

  รวม 20(17-9-40) 

 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) 
MSC-112 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MTE-204 การออกแบบส่วนตดิต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้ 3(3-0-6) 
MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-3-6) 
MTE-206 การเลา่เรื่องเชิงสรา้งสรรค์ทางมัลติมีเดยี 3(3-0-6) 
 XXX-xxx มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6) 

  รวม 20(19-3-40) 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 3(3-0-6) 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6) 
INT-301 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 
MTE-201 ระบบสื่อสาร และเครือข่ายมลัตมิเีดีย 3(3-0-6) 
MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ 3(2-3-6) 
MSC-202 สถิติ และความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 

 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 3(3-0-6) 
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-6) 
MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ข้ันสูง 3(2-3-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 

  รวม 18(16-6-36) 

 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MTE-307 การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทลั 3(2-3-6) 
MTE-415 การพัฒนาเกม 3(2-3-6) 
MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (4) 3(3-0-6) 
XXX-xxx มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (2) 3(3-0-6) 

  รวม 18(16-6-36) 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ 1(0-3-2) 
MTE-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (5) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (6) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (7) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

  รวม 14(13-3-28) 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MTE-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) 
  รวม 6(0-40-10) 
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3.1.4.2 แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาแผนฝึกงานและโครงงาน 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
INT-105 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6) 
MSC-127 คณิตศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีมลัติมีเดยี 3(3-0-6) 
MTE-104 แอนิเมชันเบื้องต้น 3(2-3-6) 
MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดยี 3(2-3-6) 

  รวม 17(15-6-34) 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ 3(2-3-6) 
MTE-106 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้ทางมัลติมเีดีย 3(2-3-6) 
MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล 3(3-0-6) 
MTE-414 การออกแบบกราฟิก 3(2-3-6) 

  รวม 20(17-9-40) 

 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 3(3-0-6) 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 2(2-0-4) 
MSC-112 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
MTE-204 การออกแบบส่วนตดิต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้ 3(3-0-6) 
MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-3-6) 
MTE-206 การเลา่เรื่องเชิงสรา้งสรรค์ทางมัลติมีเดยี 3(3-0-6) 
 XXX-xxx มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6) 

  รวม 20(19-3-40) 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 3(3-0-6) 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6) 
INT-301 ระบบฐานข้อมลู 3(3-0-6) 
INT-302 ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 
MTE-201 ระบบสื่อสาร และเครือข่ายมลัตมิเีดีย 3(3-0-6) 
MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ 3(2-3-6) 
MSC-202 สถิติ และความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 

  รวม 19(17-6-38) 

 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 3(3-0-6) 
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-6) 
MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ข้ันสูง 3(2-3-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (1) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (2) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 

  รวม 18(16-6-36) 

 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MTE-307 การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทลั 3(2-3-6) 
MTE-415 การพัฒนาเกม 3(2-3-6) 
MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (4) 3(3-0-6) 
XXX-xxx มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (2) 3(3-0-6) 

  รวม 18(16-6-36) 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 1(0-40-10) 

  รวม 1(0-40-10) 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ 1(0-3-2) 
MTE-494 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 1 1(0-3-2) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (5) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (6) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

  รวม 11(9-6-22) 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 2 2(0-6-3) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (7) 3(3-0-6) 
XXX-xxx วิชาเลือกสาขา (8) 3(3-0-6) 

  รวม 8(6-6-15) 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย ์
3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

ชื่อ – นำมสกลุ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เลขประจ ำตัวประชำชน 
1.นายนิติรัตน์ ตัณฑเวช 
(อาจารย์) 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 
- บธ.บ. (การตลาด)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545 

3-1005-00354-XX-X 

2. ดร.ฐิติพร เลิศรตัน์เดชากุล 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

- Ph.D. (Advanced Interdisciplinary Studies) The University of 
Tokyo, Japan, 2006 
- M.Eng. (Electronic Engineering) The University of Tokyo, 
Japan, 2003 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543 

3-1006-02084-XX-X 

3.ดร.ประมุข  บุญเสี่ยง 
(อาจารย์) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557 
- วท.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

3-1104-01470-XX-X 

4.นางสาวอภิชญา  นิ้มคุ้มภัย 
(อาจารย์) 

- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546 

3-1101-02348-XX-X 

5.นายภูวดล ศริิกองธรรม 
(อาจารย์) 

- วท.ม (วิศวกรรมเว็บ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์, 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมช่ันและเกม) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2552 

1-1014-01191-XX-X 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 
     ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าท่ีหลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา 
ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1. รศ.ดร.รัตติกร วรากลูศิริพันธ ์ - D.Eng. (Electrical & communication Engineering) 

Tohoku University 
- M.Eng. (Electrical & communication Engineering) 

Tohoku University 
- B.Eng. (Electronics) Kyoto Universty  

3-1022-01936-XX-X 

2. รศ.ดร.อรรณพ  หมั่นสกลุ - ปร .ด).เทคโนโลยีสารสนเทศ( , มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557.  
- วท .ม).โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์( , มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2550.  
- ป .บัณฑิต)เทคโนโลยีนิวเคลียร์( , จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 

2544.  
- อส .บ).เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง( , มหาวิทยาลยัพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ, 2543.  

3-9601-00335-XX-X 

3. ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร - Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering) Tokyo 
Institute of Technology, Japan, 1994 

- M.Eng.(Electrical and Electronics Engineering) Tokyo 
Institute of Technology, Japan, 1991 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2531 

3-1002-01989-XX-X 

4. ผศ. ดร.นรังสรรค์ วิไลสกลุยง - ปร .ด) .เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559 

- บธ .ม) .บริหารธรุกิจ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2547 
- วศ .ม) .วิศวกรรมระบบเชิงเลข (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย , 2529 
- วศ .บ) .วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2526 

3-1004-00696-XX-X 

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

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2527 

3-3014-00839-XX-X 

6. ดร.ปราณิสา อิศรเสนา - M.I.S) .Information Systems Management (University of 
Dallas, USA, 1997 

- M.B.A) .Business Administration (St .Louis University, 
USA, 1995 

3-1008-00589-XX-X 

7. อาจารย์นุชนารถ พงษ์พานิช
  

- วท .ม) .การจัดการระบบสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยมหิดล ,  2545  
- วท .บ) .เทคโนโลยสีารสนเทศ (มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระ

เกียรติ, 2539 

3-1101-01505-XX-X 

8. ผศ.ตรรีัตน  เมตต์การุณ์จติ - วศ .ม) .วิศวกรรมไฟฟ้า(  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
- วศ.บ ) .วิศวกรรมไฟฟ้า ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2540 

3-1006-00092-XX-X 

9. อาจารย์สลิลา  ชีวกิดาการ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2544 

- วท.บ. วิทยาศาสตร์(คณติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 

3-9098-00085-XX-X 
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10. อาจารย์อดิศักด์  เสือสมิง - วท .ม.   (เทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2542 

3-1009-01849-XX-X 

11. ดร.บุษราพร  เหลืองมาลารัตน์ - ปร.ด (คณติศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557 

- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2548 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542 

3-1009-03588-XX-X 

12. อาจารย์สรมย์พร เจริญพิทย ์ - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute 
of Technology, Japan, 2014 

- วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ)มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550 

- วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2544 

3-1299-00061-XX-X 

13. อาจารย์ธันยพร  กณิกนันต ์ - Master of Business Administration )MBA, General 
Management(, Assumption University, 2014  

- วท .บ) .คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

3-1009-01621-XX-X 

14. อาจารย์อมรพันธ์  ชมกลิ่น - วท.ม) .เทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557 

- คบ).คอมพิวเตอร์ศึกษา (สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2538 

3-6406-00079-XX-X 

15. อาจารย์ณปภัช  วิชัยดิษฐ์ - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2556 

- บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์, 2550 

1-8015-00002-XX-X 

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

3-1001-00604-XX-X 

17. อาจารย์โอฬาร รื่นช่ืน - ศป .ม) .คอมพิวเตอร์อาร์ต  ( มหาวทิยาลัยรังสิต, 2553 
- ศศ .บ) .ดุริยางคศาสตร์ สากล  (มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2546 

3-4515-00049-XX-X 

18. อาจารย์ลลติา ณ หนองคาย -  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น, 
2557 
-  วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น, 
2554 

1-4399-00094-XX-X 

19. อ.สาเรศ วันโสภา - วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2559 
-  วส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี, 
2553 

1-3212-00045-XX-X 

20. อาจารย์รุ่งภพ ปรีชาวิทย ์ - วท .บ.  (เทคโนโลยสีารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น, 
2556 

1-1033-00067-XX-X 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกการฝึกงานและ
โครงงานแทนสหกิจศึกษาได้ 

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอข้อมูล แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน

งานได้ 
4.2 ช่วงเวลา  

  สหกิจศึกษา    ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีท่ี 4 
  ฝึกงาน          ภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ตามข้อก าหนดในคู่มือการท าโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 เป็นการท าโครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย เพื่อใช้งานทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อจัดท าเป็นข้อก าหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ (Software Specification) ที่สามารถน าไปสู่การสร้างระบบมัลติมีเดียในแขนงที่
ตนเองสนใจและสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้  

โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานทางด้านมัลติมีเดียที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้แล้ว โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียในแขนงต่างๆ  และต้องมีการสอบปากเปล่าโดย
คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

5.2 ผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็น

ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของช้ันปีท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
เตรียมข้อมูลของโครงงาน ศึกษาความเป็นไปได้ ความต้องการของผู้ใช้ จัดเตรียมเครื่องมือและซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา มี

การก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา การรายงานความก้าวหน้า จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานและมี
ตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
รายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอผลงานและสาธิตการท างานของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา โดยโครงงาน
ดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของซอฟท์แวร์ โดยการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากวา่ 
3 คน 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปท่ีสถาบันฯ คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้น

ในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็น
ผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกลา่ว 
ช้ีให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสทิธ์ิ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น 
การประกอบวิชาชีพท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 

(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกีย่วข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ
อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกตไ์ดอ้ย่างเหมาะสมในการประกอบ
วิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบการด าเนินงาน 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้เทคโนโลยีใหม่ และมีความสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

การมอบหมายงานท่ีต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการน าเสนอ
ผลงานท่ีได้ศึกษา การท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรา้งสรรค์ 
เช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน โครงงานแนวใหม่ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นระบบและ
เหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร  
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม การปฏิบัติการ การท าโครงงานในวิชาเรียน 
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ท างานเป็นหมู่คณะ 

(6) มีสามารถตดิต่อสื่อสารกับผู้อืน่ได้เป็นอยา่งดี สามารถน าเสนอ
ข้อมูลและรายงานได้ด ี

การน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน หรือ
โครงงานแนวใหม่ 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
ในการสื่อสารได้ด ี

การท ากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เช่น การรับส่ง
ข้อความผ่านไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  ด้วยภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาอังกฤษ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศให้ตรง
ตามความต้องการ 

มอบหมายงานที่ต้องมีการวิ เคราะห์ระบบ ท าความเข้าใจ
กระบวนการธุรกิจ หรือน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดย
ใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง 
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู๋รายวิชา (Curriculum mapping) 
   แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือ

รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้ 
 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยส์ุจรติ  
  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 
  1.3 สุภาพอ่อนน้อม มีน้ าใจ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1 มีกฎกติกาเพื่อสร้างวินัย และพฤติกรรมทีดีในทุกรายวิชา เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ พฤติกรรมระหว่างเรียน การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เป็นต้น  

  2.2 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความส าคัญและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตามกฎที่วางไว ้เช่น การตรงต่อเวลา การเข้าเรียน  
การส่งงาน การมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน เป็นต้น 
3.2 ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรยีนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 
    2. ด้านความรู ้

  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.1 มีความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาที่ศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

หรือการท างานได้ 
1.2 มีความตระหนักรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1 บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  2.2 เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.3 จัดบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ  

3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
3.1 ประเมินผลจากการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรม/การปฏิบัติ เช่น การสอบสนทนา การสอบสมัภาษณ์ เป็นต้น 
3.3 ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย เช่น รายงาน การบ้าน เป็นต้น 

 
    3. ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.1 มีกระบวนการคิดมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

1.2 มีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
1.3 รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1 ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผล เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ค้นคว้าและน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานท่ีหรือสถานการณ์จริง 
2.3 จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิด การท างาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล โดย
อาจารย์ภายในหรือผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินผลจากการทดสอบ 
3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมผู้เรยีน เช่น การแสดงความคิดเห็น การโตเ้ถียง เป็นต้น 
3.3 ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย เช่น รายงาน การบ้าน เป็นต้น 

    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1 เคารพความเสมอภาค เคารพสิทธิของผู้อื่น 
1.2 ตระหนักรู้ และส านึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม ดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1 ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 

  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.1 ประเมินผลจากการท างานเปน็กลุ่ม 
3.2 ใช้ผลประเมินตนเองและผู้อื่นของนักศึกษา 
3.3 ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
3.4 ประเมินผลจากพฤติกรรมผู้เรยีน 

    5. ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้
ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน 
1.2 เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง และสถานการณ์ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ และการค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ 

  2.2 ฝึกให้ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล แล้วน าเสนอผลงานด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ 
2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  
3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ประเมินผลจากงานท่ีมอบหมาย 
3.2 ประเมินผลจากการน าเสนอ 
3.3 ประเมินผลจากการทดสอบ 
3.4 ใช้ผลประเมินตนเองและผู้อื่นของนักศึกษา 
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2.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ● ความรับผิดชอบหลัก     O ความรับผดิชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์             
HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต ○ 🌑 ○ 🌑 ○ 🌑  ○ ○ ○  ○ 
HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย ○ 🌑 🌑 🌑 ○   ○  🌑   
HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก ○ 🌑  🌑 ○ ○ ○ 🌑     
HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น ○ 🌑 🌑 🌑 ○ 🌑  ○ 🌑    
HUM-129 ทราบศิลป ์ ○ 🌑  🌑   ○   ○   
HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น ○ 🌑 ○ 🌑 ○ 🌑 ○ ○ ○ ○ ○  
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์             
SOC-125 เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ○ 🌑 ○ 🌑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SOC-126 คนใจสิงห์ 🌑 🌑 ○ 🌑 ○ 🌑 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SOC-127 รู้ทันการเมือง 🌑 🌑  🌑 ○ 🌑  ○ ○ 🌑   
SOC-128 กฎหมายสามัญประจ าบ้าน 🌑 🌑  🌑 ○ 🌑   🌑 🌑   
SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย ○ 🌑 ○ 🌑 ○     ○   
SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน ○ 🌑  🌑 ○   ○     
SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม ่ ○ 🌑  🌑 ○  ○ ○ ○ ○ ○  
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา ○ 🌑  🌑 ○   ○   ○  
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 

SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย ○ 🌑  🌑 ○ 🌑 ○  ○ ○ ○  
SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจ ิ ○ 🌑 ○ 🌑 ○     ○   
SOC-135 เท่าทันสื่อ ○ 🌑  🌑 ○ 🌑 🌑 ○ ○ ○ 🌑  
SOC-136 กินดีอยู่ด ี ○ 🌑  🌑 ○ 🌑  ○   ○  
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา ○ 🌑  🌑 ○ ○ ○ ○  ○ ○  
SOC-138 ท่องเทคโนโลย ี ○ 🌑  🌑  ○ 🌑 🌑   🌑  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             
MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ○ 🌑  🌑 ○  🌑 ○ ○ ○ 🌑 🌑 
MSC-202 สถิติและความน่าจะเปน็ ○ 🌑  🌑 ○  🌑 ○ ○ ○ 🌑 🌑 
กลุ่มวชิาภาษา             
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ○ 🌑  🌑   ○  ○   🌑 
ENL-112 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ○ 🌑  🌑   ○  ○   🌑 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน ○ 🌑  🌑 ○  🌑  ○   🌑 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC ○ 🌑  🌑        🌑 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 ○ 🌑 ○ 🌑     ○   🌑 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 ○ 🌑 ○ 🌑     ○   🌑 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 ○ 🌑 ○ 🌑     ○   🌑 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 ○ 🌑 ○ 🌑  ○   ○  ○ 🌑 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 ○ 🌑 ○ 🌑  ○   ○  ○ 🌑 
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
1.คุณธรรม จริยธรรม  

          1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มี

ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ  อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกการสอนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 7 ข้อดังนี ้

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง

กายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท าดี 
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

2.1 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม

กิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

2.ความรู้  
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็น   สิ่งที่

นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ในส่วนงานท่ีได้รับมอบหมายให้ตรงตามข้อก าหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้งาน 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาที่ศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดย 
การทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการค้นคว้า การท าโครงงานรวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน

สภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้  มีการจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกึปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

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

 3. ทักษะทางปัญญา  

            1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

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

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
(4) ท าโครงงานเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขัน 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบท่ีให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด

ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจาก
กลุ่มค าตอบท่ีให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดย
ใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

ประเมินจากผลงานการท าโครงงานเข้าประกวด 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมา
เป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น 
อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณต์่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือใน

บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
(3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง

ของตนเองและของกลุ่ม 
(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้า

หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

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

 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติงานที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม ประเมินจากการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

         1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือแสดงสถติิประยุกต์ต่อปัญหา           
          ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์   
     (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
     (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม   

             การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในช้ันเรียนอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา 
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  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

               จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่

เกี่ยวข้อง 
       ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มี

การน าเสนอต่อช้ันเรียน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรบัผดิชอบหลกั     o  ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอที                             

ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที 
                            

BIS-306 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
                            

BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                            

BIS-408   การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            

BIS-411 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT 
                            

BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
                            

BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

DTM-201  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
                             

DTM-203 เทคโนโลยีการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ดิจทิัลเบื้องต้น 
                             

DTM-205 จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัการสื่อสารมวลชน 
                            

DTM-211 เทคโนโลยีการผลติสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ดิจิทัล
เบื้องต้น 

                            

DTM-301 การบริหารงานธุรกิจสื่อและการบนัเทิงแบบญี่ปุ่น 
                            

DTM-302 สื่อใหม่กับสังคม 
                            

DTM-303  การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
                             

DTM-304  การตลาดดจิิทัล 
                             

DTM-413 เทคโนโลยีการผลติภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทัศน ์
                             

DTM-431 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 
                            

INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

INT-301 ระบบฐานข้อมลู 
                            

INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล                             

ITE-411 การจัดการองค์ความรู ้
                            

ITE-425 ปัญญาประดิษฐ ์
                            

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์
                            

ITE-431 วิธีการวิจัย 
                            

ITE-433 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
                            

ITE-434 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด 
                            

ITE-435 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework 
                            

MSC-112  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                            

MSC-127 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีมลัติมีเดยี 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

MSC-202  สถิติและความน่าจะเป็น 
                            

MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ 
                            

MTE-104                                                                     แอนิเมชันเบื้องต้น  
                            

MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดยี 
                            

MTE-106 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น 
                            

MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้ทางมัลติมเีดีย 
                            

MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล   
                            

MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย 
                            

MTE-202       ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
                            

MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
                            

MTE-204 การออกแบบส่วนตดิต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้ 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค ์
                            

MTE-206 การเลา่เรื่องเชิงสรา้งสรรค์ทางมัลติมีเดยี 
                            

MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง 
                            

MTE-307    การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทลั                                              
                            

MTE-414     การออกแบบกราฟิก   
                            

MTE-415     การพัฒนาเกม 
                            

MTE-418 การสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง (VR/AR) 
                            

MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ 
                            

MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม 
                            

MTE-430 การออกแบบตัวละคร 3 มิต ิ
                            

MTE-431 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอรส์ าหรับมัลติมีเดีย 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทลัส าหรับมัลตมิีเดยี                             

MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 1                             

MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 2                             

MTE-435  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต ์                             

MTE-439  การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ                             

MTE-440 จิตรกรรมดิจิทัล                             

MTE-442  การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏบิัติการไอโอเอส                             

MTE-450  การออกแบบอินโฟกราฟิกส ์                             

MTE-451 การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดโีอ                               

MTE-452 การออกแบบและวาดการต์ูนญี่ปุน่                               

MTE-453 การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี                             

MTE-454 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ                             
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

MTE-455 การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ 
                            

MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน ์
                            

MTE-457 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
                            

MTE-458 การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานต่างประเทศทาง

เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
                            

MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ 
                            

MTE-491 เตรียมสหกจิศึกษา                             

MTE-492 สหกิจศึกษา 
                            

MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 
                            

MTE-494 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 1 
                            

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยมีัลตมิีเดีย 2  
                            

MTE-497 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี 
                            



สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีป่ ุ่ น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563  43 

 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ระบบการให้คะแนนใช้ระบบตัวเลขโดยเทียบกับระดับคะแนน (Grade) และแต้มคะแนน (Grade Point)  ดังนี ้

          ระดับคะแนน              ความหมาย    แต้ม 

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

S    พอใจ (Satisfactory)  
U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory)  
Re   การลงทะเบยีนซ้ า (Regrade) 

 

ทั้งนี้ส าหรับการส าเร็จการศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาด าเนินการโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่นักศึกษาเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ(ในระบบทะเบียนของสถาบัน)  มอีาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรือประธานหลักสูตรพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิตและสหกิจศึกษา ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบ
วงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1)  ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ต าแหน่งงานท่ีตรงกับสาขา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 



สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดยี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   44 
 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น 

(3)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
(5)  การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ 

ที่ก าหนดในหลักสูตร ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7)   ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบและติดตั้งใช้งาน     (ข)
จ านวนโปรแกรมที่พัฒนาและน าไปใช้งานหรือวางขาย, (ค) จ านวนรางวัลทางวิชาชีพ,  (ง) จ านวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่สถาบันก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปี ตามความที่ระบุไว้ตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
 3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษา

ต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่สถาบัน ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครแูก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสตูรที่

สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(2) การเพิม่พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่สังกัด 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดสรรให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
 

 

 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
        ☒ มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูร  
        อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
        ในการบริหารหลักสตูร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาคเป็นประธาน และ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเป็นกรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายปฏิบตัิให้แก่คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรยีนการสอนร่วมกับ
อาจารยผ์ู้สอน ท าการติดตามและรวบรวมข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยการท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยอาจารย์
และนักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็นผู้น า
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้  มี
แนวทางการ เรี ยนที่ ส ร้ า งทั้ งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพท่ีทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพระดับสากลเช่น ACM 
IS2009 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ า
วิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ป็ น ผู้ มี
ป ระสบการณ์หลายปี  มี จ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ทางวิชาการและหรือเป็นผู้เช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 

6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไป
ดู งานในหลักสู ตรหรื อวิ ชาการที่
เกี่ยวข้อง ท้ังในและต่างประเทศ 

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

8. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์  อุปกรณ์  เครื่ องมือวิจั ย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกปี
ก ารศึ กษา เพื่ อ เป็นข้ อมู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

- หลักสู ตรที่ ส ามารถอ้ า งอิ งกั บ
มาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและ
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง 

- จ านวนและราย ช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย์ 

- จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอน ครูปฏิบัติการและ
ผู้ช่วยสอนโดยนักศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ภายในคณะฯ
ทุกป ี

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี  

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี  
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2. บัณฑิต 
☒ คุณภาพบัณฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลพัธ์การเรียนรู้ 

☒ บัณฑติมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

☒ ผลงานวิจยัของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

☒ อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................ 
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานกัศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑติให้สอดคล้องกับความต้องการ 
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตตอย่างต่อเนื่อง 
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรทีไ่ด้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม 
 

3. นักศึกษา 
☒ การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

☒ มีการควบคมุการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

☒ มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู ่การส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 
     นักศึกษา) 
 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................. 
 

       3.1 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
            3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา  
         คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา 
กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และ       
ทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้        
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 
            3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
                   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ       
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวิชาได้ภายในระยะเวลาหนึ่งหลงัการสอบเป็นไปตาม ข้อบังคับ      สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
            3.1.3 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานกัศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑติให้สอดคล้องกับความต้องการ 
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตตอย่างต่อเนื่อง 
(4) กิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรทีไ่ด้มสี่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม 
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4. อาจารย์ 
☒ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแตร่ะบบการรับอาจารย์ใหม่ 

☒ มีกลไกการคดัเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 

☒ อาจารย์ในหลักสตูรมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการ 
     ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

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

         4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเปน็ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2558 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมีประสบการณ์ท าวิจยัหรือ 
    ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
 

        4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
               คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้         
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
        4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
             สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สกอ. ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
      มีการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

☒ มีการออกแบบหลักสตูร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

☒ มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา 

☒ มีการประเมินผูเ้รียน ก ากับใหม้ีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

☒ มีผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
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6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
☒ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอ้มของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ 

               และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ 
               อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

☒ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

☒ มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
  
         6.1 ใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  
               ส าหรับอาคารเรียนเป็นอาคารเรยีนรวมสูง 7 ช้ัน 1 อาคาร อาคารสูง 6 ช้ัน 1 อาคาร และอาคารอ านวยการและห้องสมดุสงู 
6 ช้ัน ประกอบด้วยห้องบรรยายพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร 
อาทิ ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากอาคารเรยีนแล้วยังมี ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้ภาษาและห้องสมุดสถาบนั
ยังได้มโีครงการก่อสร้างอาคารเรยีนรวมสูง 7 ช้ัน อีก 1 อาคาร และก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา ประกอบด้วย สนามฟตุซอล บาสเกตบอล 
และกีฬาในรม่อีก 1 อาคาร 
          6.2 ห้องสมุด  
               ห้องสมุดของสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มีทรัพยากรสารนิเทศท่ีเกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศธุรกิจ และสาขาอ่ืน ๆ ที่
สถาบันเปิดสอน เพื่อให้บริการ ประกอบด้วย 
             

            รายการ รายละเอียด จ านวน 
หนังสือฉบับพิมพ์ - ภาษาไทย 

- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาญี่ปุ่น 

6,000 
4,000 

3,  00  

เล่ม 

วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ ์ - วารสารภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาญี่ปุ่น 

130 
30 
20 

ช่ือเรื่อง 

หนังสือพิมพ ์ - หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
- หนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น  

10 
3 
2 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

สื่ออ่ืนๆ ได้แกโ่สตทัศน์และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 1,000 รายการ 
              นอกจากน้ีนักศึกษาของสถาบันฯ ยังสามารถใช้บริการห้องสมุดของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งมีหนังสือและ
สื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรประมาณ 10,000 รายการ ตั้งอยู่ท่ี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ได้อีกด้วย 

(1) บริการยมืระหว่างห้องสมุด  
    ให้บริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมดุ สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ 

ด้านวิชาการ 
(2) บริการสืบค้นสารนิเทศ  

    ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (OPAC-Online Public Access Catalog) 

(3) การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ผ่านเครือข่าย Internet  
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            6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
              สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาระบบสารสนเทศ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ใหเ้กิดความเข้าใจ
หลักการ วิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เนต็ และสื่อ
การสอนส าเรจ็รูป เช่น วีดิทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถงึสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูส้อน ดังนั้นต้องมีทรัพยากร
ขั้นต่ าเพื่อจัดการเรยีนการสอน ดังนี้ 

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมยัเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบตัิงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที ่

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ  

(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อม 
ใช้ปฏิบัติงาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสบืค้นความรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ ตลอดจนมีหนังสือ  
ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดิสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม  

(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรยีนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอ่จ านวนนักศึกษาใน 
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:2  

(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรยีนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรยีนการสอนในวิชาปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาใน 
อัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1  

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนใหส้ามารถเข้าใช้ได้ไมต่่ ากว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน โดยมีปริมาณ 
จ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทกุเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมกีารปรับเปลี่ยนรุ่นใหม ่
อย่างสม่ าเสมอทุก ๆ 5 ป ี

(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
         6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
              มีการประเมินความเพยีงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย 

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนนุการเรยีนการสอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผ์ู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

         6.5 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
              บุคคลากรสายสนับสนนุควรมีวุฒิปรญิญาตรีที่เกี่ยวข้องกบัภาระงานท่ีรบัผิดชอบ และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         6.6 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
              (1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสรมิการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ให้อาจารย์มผีลงานวิจยัที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน การสนับสนุน
สามารถท าได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งการอาจลดภาระ
งานสอนให้เหมาะกบัเวลาที่ใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการท าวิจัย 
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               (2) ในกรณีที่อาจารยไ์ม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผา่นการท าวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับ
ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ได้มีประสบการณจ์ริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
ระบบสารสนเทศ วิธีในข้อนี้ควรด าเนินการเมื่อข้อ 4 ข้างต้นไม่สามารถท าได้ 
               (3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใช้สื่อการสอนได้
อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรยีมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ิ
 
7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 
   มีการก าหนดดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานดังน้ี 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 ะทบทวนการด าเนินงานมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม แล
หลักสตูร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ .3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

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

เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ .7 ปทีี่ผ่านมา 
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต  ็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่1 ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่จะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัว

ผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไมใ่นเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่า
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และอาจต้องออกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจ

ศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
สถาบันฯ 

 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธก์ารสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2554 
 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการประชุม
ครั้งท่ี 35-1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

 
หมวดที ่1 

ระบบการศึกษา 
 

ข้อ 6 ระบบการศึกษา 
สถาบันจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีการศึกษาออกเป็น  2 ภาคการศึกษา คือ 

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

ข้อ 7 "หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยท่ีแสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งสถาบันจัดให้แก่นักศึกษา  
7.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยาย 15 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต  

 

ภาคผนวก ก. 
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7.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง 30-45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ยกเว้นบางวิชาอาจจะ
ก าหนดเวลาให้เป็นอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

7.3 การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ปกติใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
หรือเทียบเท่า ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

7.4 การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษา หรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลักโดยมีอาจารย์
ประจ ารายวิชาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบัติการและ
นอกห้องเรียน ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

7.5 การท าโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
หมวดที ่2 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 8 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
8.1 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางการศึกษา  
8.2 ไม่ เป็นผู้ที่มีความประพฤติ เสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง หรือถูกคัด ช่ือออก หรือถูกไล่ออกจาก

สถาบันการศึกษาเดิมและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
8.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

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

8.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
และสมัครเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น 

8.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและสมัครเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  

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

 
หมวดที ่3 

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศกึษา 
 
ข้อ 9 การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีไทย -

ญี่ปุ่น ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
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หมวดที ่4 
การขึ้นทะเบียนนักศกึษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ 
ตามที่สถาบันก าหนด  

10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันต่อเมื่อได้ท าการขึ้น
ทะเบียนและลงทะเบียนโดยได้ช าระเงินค่าข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

10.3  ส าหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาในสถาบัน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ พร้อมกับ
การขึ้นทะเบียนนักศึกษา  

10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนดจะต้องแจ้ง
เหตุขัดข้องให้งานรับสมัครนักศึกษาของทางสถาบันทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษามิฉะนั้นจะถือ
ว่าสละสิทธ์ิ  

10.5 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันสามารถขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ได้ โดยข้อปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของสถาบัน 

ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียน  
11.1 สถาบันจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาค

การศึกษานั้น ๆ  
11.2 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  สถาบันอาจประกาศปิดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ การประกาศปิดวิชาบางวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะต้องกระท าภายในเจ็ดวัน
แรกของภาคการศึกษาปกติหรือสามวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน และคืนค่าหน่วยกิตเต็มจ านวน 

11.3 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนให้กระท าตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
11.4 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในแต่ละภาคการศึกษาปกติของปีการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่

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

11.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนสูงหรือต่ ากว่าหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ตามข้อ 11.3.1โดยได้รับ
การอนุมัติจากคณบดี 

11.6 การลงทะเบียนเรียนแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องไม่มีเวลาเรียนและเวลาสอบตรงกัน 
11.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ท่ีจัดให้มีวิชาพื้นฐานความรู้มาก่อน (Prerequisite)  นักศึกษาจะ ต้อง

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

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

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

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

11.10.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่บังคับให้สอบและไม่มีผลการเรียน
การบันทึกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษในช่องผลการเรียนจะบันทึกสัญลักษณ์ "NC" เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้น     

11.10.3 สถาบันอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณบดีพิจารณารับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษ 

11.11 การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาที่เคยสอบ ได้แล้ว 
หรือวิชาใหม่ท้ังในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือวิชาที่สถาบันเปิดสอนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 

11.12 การบันทึกผลการศึกษาและคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า ตามข้อ 11.9 ให้
เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

11.13 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับนี้ ให้คณบดีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป 
 

หมวดที ่5 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต 

 
ข้อ 12  สถาบันอาจเปิดรับนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตในบางหลักสูตรได้ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาต่อหรือการขอศึกษาปริญญาที่

สอง ซึ่งสถาบันจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจะสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิ
ตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

 12.1 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบ 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

12.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีขอเทียบโอน 
(1) กรณีเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็นหรือเคยเป็น         
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ

สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 
(2) การเทียบโอนวิชาและหน่วยกิตเพื่อขอศึกษาปริญญาที่สอง ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

12.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดังนี้  
(1) ประธานหลักสูตรที่นักศึกษาขอเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อจะเป็นผู้พิจารณารายละเอียด

วิชา หรือทดสอบ เพื่อเทียบโอนหน่วยกิต ตามประกาศสถาบัน โดยความเห็นชอบของคณบดี 
(2) วิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตได้นั้นจะต้องเป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมี

เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของวิชาที่ขอเทียบโอน  
(3) การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรปรญิญาตร ีจะต้องสอบ

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

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

12.1.4 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาของสถาบันจะ
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของวิชาที่ศึกษาในสถาบันหลังรับโอนหน่วยกิตเท่านั้น  

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

12.1.6 ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ จะต้องติดต่อแสดงความจ านงกับงานรับสมัคร
นักศึกษาล่วงหน้า ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต  

12.2   การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  
12.2.1 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้ว สามารถเทียบความรู้เป็น รายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัด  
12.2.2   การเทียบประสบการณ์จากการท างานให้ค านึงถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
12.2.3   ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา เพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละ

รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์ การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตตามประกาศของสถาบัน โดย
ความเห็นชอบของคณบดี 

12.2.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S และการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อการส าเร็จการศึกษาจะค านวณเฉพาะผล
การศึกษาและวิชาที่ศึกษาในสถาบันเท่านั้น  

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

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

Exam)  
(3) หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา /อบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่นที่ ไม่ใช่

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

12.2.6 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน จะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และสถาบันจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที ่6 
นักศึกษาพิเศษ 

 
ข้อ 13 การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

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

13.3  นักศึกษาพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและขอรับผลการเรียนให้ใช้ระเบียบสถาบันเกี่ยวกับ
การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

13.4 การเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติของ
สถาบัน ยกเว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาพิเศษเป็นรายกรณี  
 

หมวดที ่7 
การขอเพ่ิมวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา 

 
ข้อ 14 การขอเพ่ิมวิชา (Adding) ให้กระท าได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในสัปดาห์

แรกของภาคฤดูร้อน       
ข้อ 15 การขอลดวิชา (Dropping) ให้กระท าได้ภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายในหนึ่ง

สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษาและได้รับคืนเงินค่า หน่วยกิตเต็มจ านวนโดยให้
โอนเป็นเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเพิ่ม หรือโอนเงินไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปท่ีลงทะเบียนเรียน หรือตามวิธีท่ีอื่น ๆ 
ที่สถาบันก าหนด 

ข้อ 16 นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก สามารถขอลดรายวิชาได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 
15 โดยจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน 

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

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

 
หมวดที่ 8 

ค่าหน่วยกิต 
 

ข้อ 18 ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  
 

หมวดที่ 9 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข้อ 19 ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 

นับจากภาคการศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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หมวดที่ 10 
การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 20  การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบทุกประเภท ได้แก่ การสอบย่อย สอบกลางภาค และ

สอบปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถือว่านักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครั้งนั้น และนักศึกษาจะขาดสอบปลายภาคไม่ได้ มิ
เช่นนั้นจะปรับให้ผลการศึกษาในวิชานั้นตก (F) 

ข้อ 21 การคิดคะแนนในแต่ละวิชาในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ สถาบันให้สิทธิอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะของรายวิชานั้น ๆ และต้องได้รับอนุมัติจากประธานหลักสูตร 

ข้อ 22 ผลการสอบแต่ละวิชาจะจัดออกเป็นล าดับขั้นซึ่งมีหน่วยคะแนนประจ าดังนี้ 
                                      

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

การให้ F จะกระท าได้ดังต่อไปนี้ 
22.1 นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก 
22.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
22.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก 

 
ข้อ 23  นอกจากล าดับขั้นดังกล่าวในข้อ 22  แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ ์

W (Withdrawal) หมายความว่า การขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติหรือถูกสถาบันเพิก
ถอนวิชาและไม่นับหน่วยกิต 

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

เรียนซ้ า เพื่อเปลี่ยน U เป็น S 
NC (No Credit) หมายความว่า การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษและไม่นับ

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

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

23.1.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 17 
23.1.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทุกวิชาโดยมีเหตุผลอันสมควร และได้รับ อนุมัติ

จากคณบดีคณะหรือประธานหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด  
23.1.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและสถาบันมีค าสั่งให้เพิกถอนวิชา 
23.1.4 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวิชา

นั้น 
23.1.5 นักศึกษาขอลาพักการศึกษาหลังจากพ้นช่วงเวลาที่ก าหนดตามหมวดที่ 12 เรื่องการลาพัก

การศึกษา 
23.1.6 นักศึกษาเปลี่ยนแผนการเรียนระหว่างแผนสหกิจศึกษาและแผนการฝึกงานภายหลังช่วง

เพิ่ม-ลดรายวิชา  
23.2 การให้ I จะกระท าได้ดังต่อไปนี้  

23.2.1 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาท างานท่ีเป็นส่วนประกอบของวิชา
นั้นยังไม่สมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

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

 
ข้อ 24 การประเมินผลการศึกษา 

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

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

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิ
ตของทุกวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  

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

ข้อ 25  การเข้าช้ันเรียนนักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนในวิชานั้น หากเวลาเรียนของ
นักศึกษาไม่ครบร้อยละแปดสิบในวิชาใด จะถูกตัดสิทธ์ิสอบปลายภาคพร้อมกับบันทึกผลการศึกษาเป็น W โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การเรียนซ้ าในกรณีที่สอบตก 
26.1 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาบังคับกลุ่มวิชาพื้นฐานสาขาและกลุ่มวิชาบังคับสาขา จะต้อง ลงทะเบียนเรียน

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

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือกวิชาอื่นแทนได้ 
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หมวดที ่11 

สถานภาพ การจ าแนกและการพ้นสถานภาพนักศกึษา 
 

ข้อ 27 สถานภาพนักศึกษาและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา  
การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ยกเว้นการจ าแนกสถานภาพ

เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ให้กระท าในภาคการศึกษาที่สองของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษาโดยสถานภาพนักศึกษาสามารถ
จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

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

ยังไม่พ้นสภาพนักศึกษา 
นักศึกษาสถานภาพพ้นสภาพ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ระบุในข้อ 27.1 และ นักศึกษาที่

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

28.1.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  ในภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา ตาม
ข้อ 27.1  

28.1.2 นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มนับ
จาก 

28.2  การพ้นสภาพเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 
28.2.1  นักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 19 แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตร 

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

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

 
หมวดที ่12 

การลาพักการศึกษา 
 

ข้อ 29 การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะไม่ 
29.1 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาพักการศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพ นักศึกษาต่อ

งานทะเบียนและประมวลผลโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี และช าระเงินค่ารักษาสถานภาพตามจ านวนภาคการศึกษาท่ีขอลา
พัก ภายในวันท่ีสถาบันก าหนด 
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29.2  นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
29.2.1 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่า รักษาสถานภาพ   นักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาปกติจนกว่าจะพ้นสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 
29.2.2 การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ขอลาพักการศึกษาทุกครั้งรวมอยู่ในระยะเวลา

การศึกษาตามข้อ 19 ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ขอลาพักการศึกษา เนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร   
29.2.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัวเพื่อขอคื

สภาพนักศึกษาต่องานทะเบียนนักศึกษา ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน 
29.2.4 ในกรณีที่นักศึกษาต้องการขยายช่วงเวลาของการลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องท าเรื่องขอนุมัติ

ใหม่ตามข้อ 29.1 ทุกครั้ง 
29.3   การขอลาพักการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาหรือนอกช่วงเวลาที่สถาบันก าหนดต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ 
29.3.1  ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในสองสัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาทุกภาค

การศึกษาปกติ วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
29.3.2  ถ้านักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายหลังก าหนด เวลาในข้อ 29.3.1 และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา โดยไม่คืนค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา 
29.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรกท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามข้อ 29 

จะไม่ได้รับค่าบ ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตคืน ส่วนการบันทึกผลให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาตามที่ระบุ
ในข้อ 29.3 
  

หมวดที ่13 
การย้ายคณะ และการเปลี่ยนหลกัสูตร 

 
ข้อ 30 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

30.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือหลักสูตรเดิมไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

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

30.3 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะ หรือเปลี่ยนหลักสูตรนักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบและอยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี  

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

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

30.6 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันก าหนด นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิต 
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30.7 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตที่ประสงค์จะย้าย คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูก
สถาบันให้พักการศึกษา 

30.8 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวโดยยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดีที่
เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษานั้น ๆ  

30.9 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดงความจ านงว่า
วิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ววิชาใด จะน ามาค านวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยผ่านการอนุมัติจากคณบดีคณะหรือประธาน
หลักสูตรที่นักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่จะค านวณ เมื่อคะแนนของคณะหรือภาควิชาใหม่ได้
แสดงผลการเรียนแล้ว  

30.10 นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่สถาบันก าหนด  
  

หมวดที ่14 
นักศึกษาท่ีกระท าทุจริตในการสอบ 

 
ข้อ 31 นักศึกษาที่กระท าทุจริตในการสอบจะต้องได้รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดได้ตัดสินซึ่งคณะกรรมการ

วินิจฉัยความผิดประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้แทนจากงานทะเบียนและวัดผล 1 คน โดยมติของคณะกรรมการวินิจฉยั
ความผิดให้ถือเป็นที่สุด  

 
หมวดที ่15 

การส าเร็จการศึกษา 
 

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

เลือกสาขา รวมกันจะต้องมีระดับตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน  
32.4 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ 
32.5 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 

ข้อ 33 การให้ปริญญาเกียรตินิยม  
33.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

33.1.1 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยไม่เคยมีผลสอบวิชาใด
ได้ล าดับขั้น  F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาใดตามขอ้ 11.9 และข้อ 26 และลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่เกิน 150 
หน่วยกิต 

33.1.2 สอบไดห้น่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ท้ังนี้ ให้นับรวมภาคการศกึษาที่ได้รับ
อนุมัติให้พักยกเว้นนักศึกษาที่ลาพกัเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 

33.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
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32.2.1 เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 3.49 โดยไม่เคยสอบ
วิชาใดได้ล าดับ ขั้น F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ าในวิชาใด ตามข้อ 11.9 และข้อ 26 และได้ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นไม่
เกิน 150 หน่วยกิต  

32.2.2  สอบได้หน่วยกิตครบภายในสี่ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ลาพัก ยกเว้นนักศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 

33.3 นักศึกษาที่ขอเทียบโอน นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้จบ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและนักศกึษาเรียนข้ามสถาบัน ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตนิิยม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักศึกษาท่ีไปในโครงการ
แลกเปลี่ยนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสถาบันและเทียบโอนหน่วยกิตกลับมา 

ข้อ 34  การให้อนุปริญญา นักศึกษาท่ีจะยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญาได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้  
34.1 มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับปริญญาที่จะได้รับ และไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับสถาบัน 
34.2 ศึกษาและสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี และจ าเป็นต้องยุติการศึกษา โดย

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

35.1 โดยปกติสภาสถาบันจะพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปีละ 3 ครั้ง คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

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

 
หมวดที ่ 16 

การศึกษาข้ามสถาบัน 
 

ข้อ 36 นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีลงทะเบียนรายวิชา เพื่อศึกษากับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยขอรับผลการศึกษาเพื่อโอนหน่วยกิต  

ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้แก่  
37.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
37.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อส านักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อ

ขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
37.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนต้องช าระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม ตามระเบียบของ   

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกประการ  
ข้อ 38 คุณสมบัติของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท่ีมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ได้แก่  
38.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเป็นภาคสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา และสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมิได้เปิดสอนวิชานั้น หรือเป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่ตอ้งเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ท าให้การเรียนไม่เป็นไปตามเวลาในหลักสูตร  

38.2 สถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรอง หรือสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 

38.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว ต้องยื่นค าร้องที่ส านักทะเบียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์เพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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38.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้ามสถาบัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคัการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 

38.5 เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามให้สถาบันท่ีนักศึกษาไปลงทะเบียน ส่งผลการศึกษาโดยตรงมา
ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพือ่ด าเนินการโอนหน่วยกิต ตามขั้นตอนต่อไป  

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  

  ประกาศ ณ วันท่ี  6 มกราคม พ.ศ. 2554                                                 
 
 

 
(นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ) 

           นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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BIS-306 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 (Introduction to Data Science)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 
        แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลการออกแบบการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหาข้อมูล การ
เตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและสร้างรูปแบบการน าเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพ การวิเคราะห์ด้วยวิธีการและ
อัลกอริธึมต่าง ๆ ส าหรับการประมาณและการท านายเชิงสถิต ิการจ าแนกประเภทการวิเคราะห์กลุม่และสรุปผลเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์
ที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจริยธรรมของนักวิทยาการข้อมูล 
 
BIS-407 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 
 (Information Technology Innovation and New Technology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 
          เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีผลต่อสังคมและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยีที่ท าให้เกิด
โลกอิเล็กโทรนิกส์ นวัตกรรมใหม่ของระบบสารสนเทศ เว็บเซอร์วิส เครื่องมือ Web2.0  องค์กรข้อมูล Virtual Team 
เศรษฐศาสตร์ของสินค้าและบริการดิจิตอล การค้นหาข้อมูล การบริหารองค์ความรู้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทิเช่น สังคมออนไลน์ (Online Communities) และการน าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
เหล่านี้มาใช้กับการรีเอนจิเนียริ่งทางการด าเนินการทางธุรกิจ 
 

BIS-408  การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)  
 (Information Technology Consultancy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
           ความหมายของการท างานอย่างที่ปรึกษา การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดกระบวนการในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุมีผล 
เพื่อให้สามารถพูดตอบโต้ รวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปรึกษาด้วยเกิดความเชื่อมั่น ไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการล าดับเรื่องราว การจับประเด็นส าคัญ การเสนอแนะแนวทาง การสร้าเส้นทางของความคิดให้กับผู้ที่มาปรึกษา การสรุป
ความคิด และศิลปะในการน าเสนอความคิด มีการจัดการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการ
ของการเป็นท่ีปรึกษาอย่างแทจ้ริง 
 
  

ภาคผนวก ข. ค าอธิบายรายวิชา 
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BIS-411  ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT       3(3-0-6)  
 (IT Team Leadership) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
           คุณลักษณะ บุคลิกภาพ และค่านิยมที่เหมาะสมของความเป็นผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT การพึ่งพาตนเอง คุณค่าด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม การแสดงออกอย่างเหมาะสม ทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอ การแสดงบทบาทภาวะผู้น าตามโอกาส
และความจ าเป็น ความศรัทธาในทีมงาน ทักษะในการบริหารทีม การท างานเชิงกลยุทธ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย 
 
BIS-414  ระบบธรุกิจอัจฉริยะ        3(3-0-6)  
 (Business Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
           แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการและองค์ประกอบของธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนา
คลังข้อมูล การสร้างและใช้งาน Cube , การสร้างรายงาน และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
 
BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                              3 (3-0-6) 
           (Information Technology Entrepreneur) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของ
ผู้ประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ การหาโอกาสของธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของธุกิจใหม่ การเขียนแผน
ธุรกิจ การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การปรับตัวเพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 
DTM-201 การถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร                                               3 (2-3-6) 
           (Principle of Photography for Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            การใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล เรียนรู้เทคนิคการใช้งานกล้องถ่ายภาพ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพเพื่อสือ่
ความหมาย การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารส าหรับน าไปใช้ในงานให้เหมาะสมกับสื่อที่
น าไปใช้ 
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DTM-203 เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเบื้องต้น                                             3 (2-3-6) 
             (Introduction to Production Technology for Digital Printed Media) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            วัตถุประสงค์ของสิ่งพิมพ์ การวางแผน การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ระบบการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ทุกประเภทใน
รูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทได้  รวมทั้งศึกษา
ศิลปะการออกแบบและทฤษฎีการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 
 
DTM-205 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับการสื่อสารมวลชน                                             3 (3-0-6) 
             (Ethical Codes and Legal for Mass Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            ศึกษาการแสดงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ เรียนรู้ปรัชญา กฎหมายเบื้องต้น ศึกษาการละเมิด
ท าให้ผู้อื่นเสียช่ือเสียง กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายสื่อใหม่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียนรู้จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชน 
 
DTM-211 เทคโนโลยีการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ดิจิทัลเบื้องต้น                                           3 (2-3-6) 
             (Introduction to Production Technology for Digital Advertising and Public Relation Media) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            ศึกษาความหมายของโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์โจทย์ 
การวิเคราะห์ผู้บริโภค การเขียนบทโฆษณา การออกแบบโฆษณาในรูปแบบดั้งเดิมและดิจิทัล หลักการประชาสัมพันธ์ อิทธิพลและ
ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ต่อสังคม กลุ่มผู้บริโภค กระบวนการประชาสัมพันธ์ และจริยธรรมของโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
 
DTM-301 การบริหารงานธุรกจิสือ่และการบันเทิงแบบญี่ปุ่น                                             3 (3-0-6) 
             (Japanese Media and Entertainment Business Administration) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์การบริหารองค์การ ลักษณะธรรมชาติและองค์ประกอบของการจัดองค์การสื่อมวลชน 
เรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสื่อและการบันเทิงของญี่ปุ่น และศึกษาความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจสื่อและการบันเทิง โดย
ครอบคลุมถึงสภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจสื่อและการบันเทิง การบริหารจัดการองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการตลาด การบริหารการผลิต การจัดการทางการเงิน และครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของ
ญี่ปุ่นและสังคมโดยรอบ 
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DTM-302 สื่อใหม่กับสังคม                                                          3 (3-0-6) 
             (New Media and Society) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสื่อใหม่ ความส าคัญของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ผลกะทบของสื่อใหม่ และการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงาน
สารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต การเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อ
ใหม่ เทคนิคการน าเสนอผ่านสื่อใหม่ บทบาทของสื่อใหม่ต่อสังคม 
 
DTM-303 การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                                             3 (3-0-6) 
             (Innovation and Creative Industry Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประกอบการ และการบริหารกิจการ เพื่อการริเริ่มกิจการที่
เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสรรค์ทั้งแบบจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมทั้งแนวคิด “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ผ่านมิติของผลิตผล
ทางศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ และรูปแบบท่ีหลากหลายของการสื่อสาร 
 
DTM-304 การตลาดดิจิทัล                                                3 (3-0-6) 
             (Digital Marketing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดยุคดิจิทัล โอกาสปัญหาและกลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานทางการตลาด ลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ความส าคัญของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการสร้างตราสินค้า การสร้างประสบการณ์
ของลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารเฉพาะบุคคล และเป็นช่องทางใน
การจัดจ าหน่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 
DTM-413 เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์                                             3 (2-3-6) 
             (Production Technology for TV Commercial Movies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเรื่องกระบวนการถ่ายท าภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ การก ากับการแสดง การบันทึกเสียง การตัดตอ่ 
เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ การควบคุม องค์ประกอบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ภาพในขั้นตอนหลังกระบวนการถ่ายท า ฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาง
โทรทัศน ์
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DTM-431 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร                                               3 (2-3-6) 
             (Corporate Identity Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
            กระบวนการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ด้วยการออกแบบเครื่องหมายการค้า การใช้สี การออกแบบลวดลาย การ
ออกแบบอักษร เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบกราฟิกต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์
องค์กร เช่น หัวจดหมาย ซองจดหมาย นามบัตร บรรจุภัณฑ์ ใบปลิว แผ่นพับ เว็บไซต์ โปสเตอร์ 
 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         2(2-0-4)  

(English for Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ       2(2-0-4)  

(English Language Skill Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี

          การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ อภิปรายและ
การแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์ท่ีก าหนด การอ่านข้อความเพ่ือศึกษารายละเอียดและเขียนสรุปใจความ
ส าคัญได้ 
 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน         2(2-0-4)  

(English for Work)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบททางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การท างาน เช่น เขียนประวัติส่วนตัว เขียนจดหมายสมัครงาน และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 
 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC         3 (3-0-6) 

(TOEIC Preparation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ค าศัพท์ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เทคนิคการฟังและการอ่าน การวิเคราะห์แนวข้อสอบ การฝึกท าข้อสอบ 
TOEIC 
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ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที           3(3-0-6) 
(English for Information Technology People)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี 

ค าศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนเพื่อการใช้งานในบรบิททางเทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต                3(3-0-6) 
   (Arts of Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 พฤติกรรมมนุษย์ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ วรรณกรรม เป็นต้นเพื่อให้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้   
 
HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย        3(3-0-6) 
   (Thai Traditional Arts) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 ศิลปะประเพณีนิยมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปะการแสดง ดนตรี เป็นต้นการพิจารณาในเชิงอนุรักษ์
และสร้างสรรค์ศิลปะประเพณีนิยม ค่านิยมจากอดีตพัฒนามาสู่ศิลปะประเพณนีิยมร่วมสมัย และแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่อนาคต 
 
HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก         3(3-0-6)    
              (World's Great Turning Point) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม ความคิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ต่างๆ และวิถีชีวิตของมนุษยชาติ 
 
HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น         3(3-0-6) 
               (Live Well)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 มารยาทและการวางตัวในการเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างกันทางด้านเช้ือ
ชาติ วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 . 
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HUM-129 ทราบศิลป ์         3(3-0-6) 
   (Knowing Master Arts) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 นานาอารยวิจิตรศิลป์ช้ินเอกของโลก อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม คีตศิลป์ 
 

HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น         3(3-0-6) 
   (Having Money, Spending Money) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจด้านการเงินในชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินส่วนบุคคล การลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์ ภาษี เป็นต้น 
 

INT-105   เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็         3(3-0-6) 
 (Internet Technology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาพรวมของระบบเปิด โปรโตคอลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นท์ หลักการท างานของบราวเซอร์ การเขียนเว็บเพจ มาตรฐานเอชทีเอ็มแอล สี ภาพ และสื่อประสม 
เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เช่น จาวา ฐานข้อมูลแบบออนไลน์  อินเตอร์เน็ตไร้สาย เสิร์ชเอ็นจิน อีเมล์  เทคโนโลยีบรอด
แบนด์ เป็นต้น 
 
INT-301  ระบบฐานข้อมูล         3(3-0-6) 

 (Database System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่: ไม่มี 

ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาหน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล  แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ภาษาในการค้นคืนข้อมูล   การควบคุมการท างานของโพรเซสหลายๆ โพรเซสที่
ท างานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูล 

 
INT-302  ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล         1(0-3-2)  

(Database Systems Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :   ไม่มี 

ฝึกทักษะในการเขียนค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาเอสคิวแอล  การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่
จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็นต้น  การฝึกเขียนค าสั่งแบบสตอร์  โพรซีเยอร์ และทริกเกอร์  การฝึกใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบฐานข้อมูล  การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล  การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล  การฝึกการกู้กลับข้อมูล 
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ITE-411  การจัดการองค์ความรู ้        3(3-0-6) 
(Knowledge Management) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่   : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้ การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการต่างๆ ของ
การจัดการองค์ความรู้ การสร้างและการใช้ความรู้  การบริหารจัดการต้นทุนด้านความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ทั้งวิธีปฏิบัติ กระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการ
องค์ความรู้ 
 

ITE-425   ปัญญาประดิษฐ์                                                                                     3(3-0-6) 
             (Artificial Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่   :  ไม่มี 
 เรียนรู้ประวัติความเป็นมา หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ , การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine 
Learning) ทั้งชนิดการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (Unsupervised Learning) รวมถึง
การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning), การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning), การประยุกษ์ใช้งานจริงของปัญญา
ประดิษย์ รวมถึงอนาคตและผลกระทบที่จะเกิดจากปัญญาประดิษฐ์ 
 
ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์                                                            3 (2-3-6) 
           (Event-Driven Programming) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT-108 หรือ ITE-207 หรือ INT-301 หรือ MTE-107 หรือ BIS-103  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่   :  ไม่มี 
 เป็นการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่เป็นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้การออกแบบโปรแกรม
แบบแยกส่วนการท างาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อน
โดยเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ท าให้สามารถมองเห็นภาพการท างานแบบเชิงเหตุการณ์ได้  ความหมายของเหตุการณ์ 
ล าดับของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลการสร้างส่วนประสานการติดต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับงานธุรกิจ 
 
ITE-431    วิธีการวิจัย                  3 (3-0-6) 
               (Research Methodology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่   :  ไม่มี 
 ค้นคว้าในกระบวนการขั้นต้นของการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การระบุปัญหา การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทิศทาง
ความเป็นไปของงานที่จะท าการวิจัย เทคนิคต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
ผลการวิจัย 
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ITE-433  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (IoT)                                    3(3-0-6) 

             (Internet of Things) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  INT-108 หรือ MTE-107 หรือ BIS-103 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่    :  ไม่มี 
 เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่สร้างสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ง  (Things) ที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ซึ่งส่งผลให้สามารถพัฒนาระบบท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนได้จริง เช่น Smart Home, Smart Farm, Smart 
City, Smart Transportation, Smart Healthcare, และอื่นๆ โดยเบื่องหลังเทคโนโลยีนี้คือการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 
การสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว อุปกรณ์เซนเซอร์ และข้อมูล เข้า
ด้วยกัน ด้วยเทคโนโนยี IoT ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์เครื่องใช้หรือบริการ ให้สามารถรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
แสดงผล ควบคุมหรือทางานร่วมกันได้ ส่งผลให้เราสามารถสรา้งสรรค์ผลงานหรอืบริการใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการต่อยอด
ธุรกิจเดิม หรือสร้างธุรกิจใหม่ๆ รายวิชานี้เน้นการปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาอาทิเช่น การเขียน
โปรแกรม คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค ใช้ในการสร้างระบบ IoT 
 
ITE-434  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด                     3(3-0-6) 
              (Hybrid Application Program) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  INT-108 หรือ MTE-107 หรือ BIS-103 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่    :  ไม่มี 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยอาศัยเฟรมเวิร์กที่ถูกสร้างมาจากหลากหลายภาษาที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมกับเฟรมเวิร์ก
โดยใช้เวลาน้อยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงไปใช้กับระบบปฏิบัติการอื่นๆ  ได้ รวมถึงการเช่ือมต่อ รับ-ส่ง และ
แสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล และเน้นให้ท าความเข้าใจถึงกระบวนการการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงเครื่องมือ และภาษา
โปรแกรมต่างๆ 
   
ITE-435  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework             3 (3-0-6) 
 (Developing Applications with .NET Framework) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT-108 Introduction of Object-Oriented Programming ,  
                                 INT-302 Database Laboratory System หรือ MTE-107 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่  : ไม่มี 
 เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย .NET Framework ตามเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน ฝึกการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของโปรแกรม การใช้คอนโทรลต่างๆ การใช้ตัวแปร, การใช้โอเปอร์เรเตอร์, การใช้เง่ือนไข กับเช่ือมต่อ
กับฐานข้อมูล บนเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1              3(3-0-6) 

(Business Japanese 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นระดับตน้ สอดแทรกบริบทในการท างานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน เพื่อใหส้ามารถโต้ตอบเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองอย่างง่ายๆ ได ้
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JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2              3(3-0-6) 
(Business Japanese 2)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นระดับกลางเพื่อการสื่อสาร สอดแทรกบริบทในการท างานภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมญี่ปุ่น การพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถโต้ตอบเรื่องราวต่างๆ รอบตัวอย่างง่ายๆ ได้ 
 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3          3(3-0-6) 

(Business Japanese 3)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
          ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นระดับกลางเพื่อการสื่อสาร สอดแทรกบริบทในการท างานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น การพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถโต้ตอบและแสดงความคดิเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ รอบตัวที่ซับซ้อนข้ึนได ้
 
JPN-202  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4         3(3-0-6) 
 (Business Japanese 4)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
               ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นระดับสูงเพื่อการสื่อสาร  สอดแทรกบริบทในการท างานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น  เพื่อให้
สามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องในอนาคตได้ 
 
JPN-301  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5         3(3-0-6) 
 (Business Japanese 5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
          ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นระดับสูงถึงช้ันกลางระดับต้นเพื่อการสื่อสาร  สอดแทรกบริบทในการท างานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ญี่ปุ่น การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ  

โดยเฉพาะเรื่องที่ตนเองมีความสนใจได้  
 

JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอท ี                    3(3-0-6) 
(Japanese for Information Technology People) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาญีปุ่่นเบื้องต้น 
โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ และการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะแหล่งข้อมลูที่เป็นภาษาญี่ปุ่น 
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MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                 3(3-0-6) 
(Science and Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สรรพศาสตร์  และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามแต่ละสาขาวิชาของผู้เรียน คุณค่าและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
MSC-127 คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยีมลัติมเีดีย                                               3(3-0-6) 
 (Mathematics for Multimedia Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่ม ี
 ฟังก์ชัน ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิต เมทริกซ์ เวกเตอร์ เซต็ ตรรกศาสตร์ ระบบเลขฐาน อนุพันธ์ ปริพันธ์ ตรีโกณมติิ 
ทฤษฎีกราฟ การประยุกต์ใช้คณติศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีมลัติมเีดยี 
 

MSC-202 สถิติและความน่าจะเปน็        3(3-0-6)   
    (Statistics and Probability) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
 ศึกษาถึงความหมายและวิธีการทางสถิติ ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น       ตัวแปรสุม่และการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างพร้อมท้ังการทดสอบสมมตุิฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนและการวางแผนการ
ทดลองเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงเส้นอยา่งง่าย 

    
MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ        3(2-3-6) 

 (Basic Drawing)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 การร่างภาพทางเรขาคณติ การรา่งภาพทิวทัศน การร่างภาพโครงสรางทางสถาปัตยกรรม การรา่งภาพทางธรรมชาติการ
ออกแบบ การวาดตัวละคร และทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ 
 
MTE-104 แอนิเมชันเบื้องต้น                  3(2-3-6) 

 (Introduction to Animation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

ศึกษาความรู้พื้นฐานการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวตลอดจนเทคนิคในการท างานเเอนิเมช่ัน เข้าใจถึงหลักการท า
ภาพเคลื่อนไหว และการแสดงออกด้วยท่าทางของตัวละครที่ถูกสร้างขึ้น โดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวแบบภาพ 2 มิติ 
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MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดีย              3(2-3-6) 
 (Fundamental of Multimedia Programming)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพรวมแนวคิดในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การเขียนผังงานเพื่อ
อธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การควบคุมการไหลของโปรแกรม ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ นิพจน์ทางตรรก ไวยากรณ์ 
ตัวช้ี การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโดยน าโปรแกรมเชิงวัตถุมาประยุกต์ใช้ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ โครงสร้าง
ของข้อมูลและอัลกอริธมึต่างๆ ได้แก่ แถวล าดับ(Array) รายการโยง(List) การเรียกซ้ า(Recursive) แผนภูมิต้นไม้(Tree) การค้นหา
ข้อมูล(Searching) การจัดเรียงข้อมูล(Sorting) ฝึกการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาโดยอัลกอริธึม การดีบัก การทดสอบ
โปรแกรม 
 
MTE-106 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบือ้งต้น        3(3-0-6) 

 (Introduction to Multimedia Technology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 ศึกษารูปแบบลักษณะและองค์ประกอบประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดียความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวเสียงและวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
 
MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นทางมัลตมิีเดยี      3(2-3-6) 

 (Object-Oriented Programming for Multimedia)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ การสร้างแบบจ าลองซอฟแวร์
เชิงวัตถุด้วย UML ไวยกรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ประเภทข้อมูลโอเปอเรเตอร์ และนิพจน์ หลักการของออบเจ็กค์ คลาส เอน
แคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ การวิเคราะห์ปัญหา การน าทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจริง ด้วย
เครื่องมือในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการเขียนโปรแกรมที่ได้ และการประยุกต์โดยใช้
แนวคิดเชิงวัตถุเพื่อการสร้างงานทางมัลติมีเดีย 
 
MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล         3(3-0-6) 

 (Digital Commerce)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจสมัยใหม่ และการท าธุรกิจออนไลน์ ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ บนระบบดิจิทัล 
อาทิเช่น เว็บ โมบายแอพพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการวิเคราะห์ถึง การท าการตลาดออนไลน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การวางแผนและกลยุทธ์การท าธุรกิจ แนวโน้มของสื่อดิจิทัลกับธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล 
จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจออนไลน์ 
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MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย       3(3-0-6) 
 (Multimedia Computer Network and Communication System)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 ศึกษาพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมตามแบบจ าลองของโอเอสไอ ล าดับชั้นโพรโตคอลอินเทอร์เน็ต การเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลในช้ันแอพพลิเคช่ันเลเยอร์ หลักการส่งข้อมูลแบบเช่ือถือได้ โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี การก าหนด
เส้นทางในเครือข่าย โพรโทคอลที่ใช้ในการก าหนดเส้นทาง โพรโตคอลเข้าถึงหลายทาง เครือข่ายพื้นที่ท้องถื่นไร้สาย การท างาน
ของอุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองงานทางด้านมัลติมีเดีย 
 
MTE-202  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ                                                                    3(2-3-6) 
              (3D Animation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่มี 
 หลักพ้ืนฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์อลักอริธึมและเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคมุการเคลื่อนไหว
ของวัตถุท่ีสร้างขึ้นการสร้างโมเดล3 มิติของวัตถุรูปแบบต่างๆการเรนเดอร์และฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 
 
MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่            3(2-3-6)                          
             (Mobile Device Application Development )                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอ 
ดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท าให้เกิดผลของส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ การท าให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมูล 
 
MTE-204 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้                  3(3-0-6)            
              (User Experience and Interface Design)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่มี 
           เรียนรู้หลักการออกแบบ User Interface และ User Experience ศึกษารูปแบบการตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อการ
พัฒนาส่วนติดต่อกับมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบ 
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MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค์                  3(2-3-6)            
              (Web Creative Design and Development)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่มี 
           เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นกา ร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเนื้อหา ฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซตโ์ดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การเขียน
โปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ และการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
MTE-206 การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ทางมัลติมีเดีย                  3(3-0-6)            
              (Creative Storytelling in Multimedia)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่มี 
           เรียนรู้แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบบ และวิธีการในการกระตุ้นพลังความคิดทางด้านบวกเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางมัลติมีเดีย เพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
 
MTE-304  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง                              3(2-3-6)            
              (Advanced 3D Animation)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  MTE-202  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่มี 
 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาอัลกอริธึมและเทคนิคทางโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว
ของวัตถุท่ีสร้างขึ้น การสร้างโมเดล 3 มิติ ของวัตถุรูปแบบต่าง ๆ ให้สมจริง การเรนเดอร์ และฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 
มิติ ข้ันสูง 
 
MTE-307 การผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัล        3(2-3-6) 
             (Digital Video Production) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่      :  ไม่มี 
 ศึกษาทฤษฎีฝึกปฏิบัติเทคนิคขั้นพื้นฐานการผลิตงานวีดิทัศน์ด้วยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่โดยเน้นขั้นตอนผลิตงาน
วีดิทัศน์ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการการผลิตรายการและหลังการผลิตรายการตลอดจนศึกษาประเภทและรูปแบบของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อลักษณะการผลิตงานวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัลและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานมัลติมีเดียต่อไป 
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MTE-414 การออกแบบกราฟิก                                              3(2-3-6)                       
             (Graphic Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่  :  ไม่มี 
 หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทฤษฎีสีและการออกแบบการออกแบบและตกแต่งภาพบิทแม
พการออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์  การใช้ฟอนท์ที่เหมาะสมและฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
คอมพิวเตอร์ 
 
MTE-415 การพัฒนาเกม                                                                   3(2-3-6)                       
             (Game Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่    :  ไม่มี 
 ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกมองค์ประกอบในการพัฒนาเกมการออกแบบระบบเกมเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาเกมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกม 
 
MTE-418  การสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง (VR/AR) 3(3-0-6) 
              (Virtual and Augmented Reality) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพ้ืนฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือส าหรับการสร้างความจริง
เสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน 
 
MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ                         3(2-3-6) 
              (3D Visual Effects)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 การรออกแบบฉากหรือเหตุการณ์ที่จะต้องมีตัวละครหรือวัตถุที่สร้างจากซอฟต์แวร์สามมิติ น ามาผสมกับภาพท่ีถ่ายจาก
กล้องดิจิตอลเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมจริงกับเหตุการนั้นๆ 
 
MTE-429  ดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม  3(2-3-6) 
              (Multimedia Scoring and Sound) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี                   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี  
 บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง หลักเบื้องต้นในการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบ
ในสื่อประสม เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง เทคนิคการประสานจังหวะในงานสื่อประสม และการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม 
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MTE-430 การออกแบบตัวละคร 3 มิติ 3(2-3-6) 
              (3D Characters Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
 การออกแบบตัวละครส าหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์  การ์ตูน แบบ 3 มิติ สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มี
เสน่ห์ ตอบสนองความต่อต้องการ ให้มี บุคคลิกลักษณะ นิสัย จุดเด่น-จุดด้อย และเป็นผู้อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกก าหนดขึ้นไปตาม
เรื่องราว 
 
MTE-431  ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ส าหรับมัลติมีเดีย 3(3-0-6)                  
              (Computer Vision for Multimedia)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 ระบบการได้มาของแสงและภาพส าหรับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพต่อเนื่อง การมองภาพ 3 มิติ 
การวิเคราะห์ภาพ การแบ่งย่อยขององค์ประกอบภาพ การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท การคาดคะเนการเคลื่อนไหว วิธีการ
เรียนรู้แบบไม่ต้องการตัวช้ีแนะและการจ าแนกกลุ่ม การประยุกต์ใช้ภาพ 3 มิติ เช่น ส าหรับทางการแพทย์ ขอบเขตของข้อมูลและ
การวิเคราะห์พื้นท่ีผิวสัมผัส การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ 
 
MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทัลส าหรับมัลติมีเดีย                                 3(3-0-6)                          
              (Digital Image Processing for Multimedia)                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
 พื้นฐานของภาพเอกสาร การขยายภาพในมุมมองต่าง ๆ การอบรมแมคแลป ภาพสมบูรณ์ และการตกแต่งภาพ การตัด
ต่อ และแปลงภาพในโดเมน การน าเสนองานภาพ การประมวลผลภาพแบบโมรโพลอจิคอล ส่วนประกอบของภาพ ค าอธิบายและ
การน าเสนอภาพ การรู้จ าออพเจ็กต์ การค้นคืนข้อมูลภาพ 
 
MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1     3(3-0-6)    
              (Special Topic in Multimedia Technology 1)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านมัลติมีเดียตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตร/คณบดี 

 
MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2      3(3-0-6)    
              (Special Topic in Multimedia Technology 2)  
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านมัลติมีเดียตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและได้รับความเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตร/คณบดี 
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MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์                                  3(2-3-6) 
             (Applied Web Design and Development)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่  : ไม่มี 
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Tableless layout โดยการใช้ div , span และ css เพื่อ
น าไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บขั้นประยุกต์กับงานใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 
MTE-439 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ              3(3-0-6) 
             (Creative Conceptual Design) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และวิจารณ์ การสร้างสรรค์อารมณ์ร่วมในช้ินงาน ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์
ของความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน าไปพัฒนาการ
ผลิตผลงานมัลติมีเดียในด้านต่างๆ 
 
MTE-440 จิตรกรรมดิจิทัล              3(2-3-6) 
              (Digital Painting) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
 ศึกษาการวาดภาพแบบของการน าความคิด จินตนาการ มาน าเสนอเป็นรูปภาพ ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวโดยการรวม
เทคนิคการวาดเส้น สีน้ํา สีอะคริลิก สีน้ํามัน สีชอล์ค มาผสมผสานใช้กับเครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันเป็นเทคนิคศิลปะใน
แนวดิจิทัล เป็นกระบวนการในการออกแบบงานสร้างของสื่อต่างๆ สื่อบันเทิง มัลติมีเดีย 
 
MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส               3(2-3-6)                       
             (iOS Application Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่     :  ไม่มี 
 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น ไอโฟน และไอแพด การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การแสดงผล
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 
MTE-450  การออกแบบอินโฟกราฟิก                                                   3(3-0-6) 
                (Infographic Design) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่:  ไม่มี 
      การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจ
ง่ายในเวลารวดเร็ว ชัดเจน น่าสนใจ สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ 
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MTE-451  การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดีโอ                  3(3-0-6) 
               (Color Grading for VDO) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
      การใช้สีแก้ปัญหาของภาพวีดิโอ เรียนรู้วิธีการลดปัญหาการถ่ายงานวิดีโอท่ีมีความหลากหลาย อาทิเช่น งานโฆษณา 
มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น หรือสื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  ตลอดจนเรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการช่วยปรับสีในงาน
วีดิโอให้มีความเรียบเสมอกัน 
 
MTE-452 การออกแบบและวาดการ์ตูนแนวญี่ปุ่น                  3(3-0-6) 
              (Japanese Cartoon Design and Drawing) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่มี 
      การออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน สไตล์การออกแบบการ์ตูนญี่ปุ่น โดยการใช้เส้น รูปทรงและการให้แสงเงา การ
จัดช่องภาพสี หรือ ขาวด า ในการล าดับเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่จะสื่อสาร 
 
MTE-453 การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 

  (Multimedia Technology Creation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

ศึกษาแนวคิด หลักการและการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร การออกแบบโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การ
ประมวลภาพ การท าภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการน าเสนอข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาประกอบกัน 

 
MTE-454 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  3(3-0-6) 

  (2D Animation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 ศึกษาการสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติในขั้นสูง ตลอดจนเทคนิคในการท างานเอนิเมชันในข้ันสูง เข้าใจถึง
หลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ศึกษากระบวนการท าเเอนิเมชันตั้งแต่ขั้นวางโครงเรื่องจนถึงกระบวนการใส่เสียง และการเขียน
โปรแกรมควบคุมภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
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MTE-455 การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ              3(3-0-6) 
              (2D Game Design and Development) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่มี 
 การสร้างเกมในระบบแกนพิกัด 2 มิติ ทั้งแบบมุมมองแบบ Side View และ Top Down (Bird eye View) การท า 
Sprite วัตถุต่างๆในเกม การ input Mouse และ Keyboard เพื่อควบคุมการเล่นเกม การเคลื่อนที่ของตัวละคร  การก าหนดตัว
แปร การก าหนดเงื่อนไขต่างๆในระบบเกม 
 
MTE-456  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน์              3(3-0-6) 
              (Web Development for Online Business) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์ การออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มี
ความน่าสนใจ และการฝึกเขียนโปรแกรมเว็บเพื่องานทางธุรกิจออนไลน์ 
 
MTE-457 การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                         3(2-3-6) 
              (Multimedia Design for Human Resource Development) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
 การออกแบบมัลติมีเดียส าหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประเภทของบทเรียนมัลติมีเดีย ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้
ส าหรับออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย การ
ประเมินผลบทเรียน และฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 
MTE-458 การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานต่างประเทศทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                         3(3-0-6) 
              (Preparation for Abroad Working in Multimedia Technology) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
 เรียนรู้การเตรียมตัวทางด้านเอกสาร รวมถึงแนวทางการสอบวัดระดับทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้
ในยื่นสมัครขอท างานในบริษัทต่างประเทศ เรียนรู้กฏข้อระเบียบ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อการท างานทางสายงานเทคโนโลยี
มัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ                        1(0-3-2)                          
              (Business Application Program)                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
                    การฝึกปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานในภาคธุรกิจ อาทิเช่น โปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร โปรแกรม
ด้านการค านวณเพื่อการสร้างรายงาน และโปรแกรมช่วยการน าเสนอในการประชุมให้มีความน่าสนใจ 
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MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา                                    1(0-0-2)                         
              (Pre-Cooperative Education)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
                    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และจริยธรรมที่จ าเป็นก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 
 
MTE-492 สหกิจศึกษา                                         6(0-40-10) 
              (Co-operative Education)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
                    การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม หรือ
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ท ารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมี
การน าเสนอผลงาน 
 
MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย          1(0-40-10)    
              (Pre-Cooperative Education)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี  
                    ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรที่ทางสถาบันเห็นชอบ 
ไม่ต่ ากว่า 320 ช่ัวโมง และต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 
 
MTE-494 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1          1(0-3-2)  
              (Multimedia Technology Project 1)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
                    โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ก าหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียน
รายงานการศึกษาและต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
MTE-495 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2           2(0-6-3)  
              (Multimedia Technology Project 2)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  MTE-494 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่มี 
                    โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ก าหนดโดยสาขวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
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MTE-497  กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(3-0-10) 
                (Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology ) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือด้านอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 
 

SOC-125  การเตรยีมความพร้อมสู่วิชาชีพ           1(1-0-2) 
 (Career Preparation) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

หลักการแนวคิดและการวิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการท างาน กระบวนการและขั้นตอนของการ
สมัครงาน เข้าใจระบบการท างาน Career Path  ของสถานประกอบการ  และระเบียบข้อบังคับในการท างาน  สร้างความรู้และ
เข้าใจเรื่องประเภทของสถานประกอบการในงานอุตสาหกรรม ธุรกิจประเภทต่างๆ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ  จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่จ าเป็นก่อนเข้าท างาน   
 
SOC-126  คนใจสิงห์         3(3-0-6) 
              (Lion Heart People) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 หลักการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น วิธีคิดเพื่อให้สามารถท างานภายใต้สภาวะกดดันทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรวิธีการจัดการอารมณ์ของตนและเพื่อนร่วมงาน การสร้างมโนทัศน์เชิงบวกในการท างานเพื่อเพิ่มคุณค่าในตน 
  
SOC-127  รู้ทันการเมือง         3(3-0-6) 
  (Political Awareness) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลและการเมืองการปกครอง วาทกรรมทางการเมืองการปกครอง จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
  
SOC-128  กฎหมายสามัญประจ าบ้าน        3(3-0-6) 
   (Live Life Laws) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการด ารงชีพ เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบและไม่เอาเปรียบ
ใครในมุมกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี กฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น 
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SOC-129   สังคมและวัฒนธรรมไทย        3(3-0-6) 
   (Thai Society and Culture) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 สภาพพื้นฐานทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ เช่น ครอบครัวและประชากร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
การปกครอง การศึกษาศีลธรรม ศาสนา และค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ ของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิธีการแก้ไข 
 . 
SOC-130  ญี่ปุ่นปัจจุบัน          3(3-0-6) 
   (Japan Today) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน เหตุการณ์ส าคัญที่ปรากฏในสื่อของญี่ปุ่น การเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ในการท างานข้าม
วัฒนธรรม 
  
SOC-131  สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม่       3(3-0-6) 
  (Innovative Solutions Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ การผสมผสานองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อคาดการณ์รูปแบบการจัดการนวัตกรรมในอนาคต 
  
SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา                   3(3-0-6) 
  (Asean-Japanology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 ภูมิหลังความเป็นมาของอาเซียนความสัมพันธ์อาเซียนกับญี่ปุ่น กลไกการด าเนินความสัมพันธ์ ภาพรวมความร่วมมือใน
ด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนกับญี่ปุ่น ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจความ
ซับซ้อนท่ีสัมพันธ์กันท้ังโลก 
  
SOC-133  พ้นพิบัติสารพัดภัย                                           3(3-0-6) 
  (Avoiding Natural Disasters) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 ประเภทและสาเหตุของภัยธรรมชาติ สถานการณ์และความเป็นไปได้ในภาวะวิกฤติ วิธีเอาชีวิตรอด ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรับมือกับภัยพิบัติเชิงกลยุทธ์ได้ 
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SOC-134  เปิดโลกไทย-นิจ ิ         3(3-0-6) 
   (Thai-Nichi Society) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 ภูมิหลังความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 
เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้เช่ือมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น และเกิดความภาคภูมิใจในฐานะนักศึกษาตามค่านิยมของสถาบัน 
 
SOC-135 เท่าทันสื่อ         3(3-0-6) 
  (Media Literacy)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 ประเภทของสื่อวิธีการเข้าถึงสื่อ การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกรับข่าวสารได้
อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้สื่ออย่างขาดวิจารณญาณ 
  
SOC-136  กินดีอยู่ดี                                           3(3-0-6) 
  (Healthy living)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี
 แนวคิดและวิธีการดูแลสุขภาพในการด ารงชีวิตยุคปัจจุบันเช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง การออกก าลังกายอย่างเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีและมีความสุข 
  
SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา                                              3(3-0-6) 
             Startup Studies 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่ม ี

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเป็นเจา้ของธุรกิจใหม่ (Startup) นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบนัทักษะส าคัญที่
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจปจัจุบันผ่านกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
 
SOC-138  ท่องเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
             Technology Tour  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่ :  ไม่ม ี

ความส าคญัและลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคญัในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน  
 . 
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บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

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

 
1) ลดจ านวนหน่วยกติรวมทั้งหลักสตูรจากเดมิ 136 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 
 
2) การปรับเปลี่ยนเกิดจากการลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 94 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต โดยมีการปรับ

หน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี ้
2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน ปรับลดจากเดิม    29   หน่วยกิต เป็น 28 หน่วยกิต 
2.2. กลุ่มวิชาบังคับสาขา ยังคงเดิม เปน็  34   หน่วยกิต  
 

3) ในกลุ่มวิชาพื้นฐานมีการปรับเปลีย่น ดังนี้ 
3.1. ยกเลิกรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม  3  รายวิชา ดังนี ้

INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้    3(3-0-6) 
INT-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น   1(0-3-2) 
INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร ์    3(3-0-6) 

3.2. เพิ่มรายวิชา โดยรวมรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตเิป็นรหสัวิชาเดียวกัน ปรับชั่วโมงเรียน 
      ให้เหมาะสมและเพิ่มเนื้อหาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เป็น จ านวน 2 วิชา ดังนี ้

MTE-106 เทคโนโลยีมลัติมเีดียเบื้องต้น     3(3-0-6) 
MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้ทางมัลติมเีดีย  3(2-3-6) 

4) ในกลุ่มวิชาบังคับสาขามีการปรับเปลี่ยน ดังนี ้
4.1. ยกเลิกรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม  5  รายวิชา ดังนี ้

ITE-301  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์   3(3-0-6) 
ITE-302  ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต ์   1(0-3-2) 
ITE-305  การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์   3(3-0-6) 
MTE-303 การปฏสิัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย ์  3(2-3-6) 
MTE-306 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย    3(2-3-6) 

4.2. เพิ่มรายวิชา โดยรวมรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตเิป็นรหสัวิชาเดียวกัน ปรับชั่วโมงเรียนใหเ้หมาะสม และเพิ่ม
เนื้อหาในกลุ่มวิชาบังคับสาขา จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 

MTE-204 การออกแบบส่วนตดิต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้  3(3-0-6) 
MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค ์  3(2-3-6) 

 
4.3. เพิ่มวิชาใหม่เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยมากขึ้น จากการสรุปแบบสอบถามที่ท ากับสถานประกอบการ จ านวน 3 วิชา 

MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล     3(3-0-6) 
MTE-206 การเลา่เรื่องเชิงสรา้งสรรค์ทางมัลติมีเดยี  3(3-0-6) 
MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ   1(0-3-2) 

 

ภาคผนวก ค. 
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5) ในกลุ่มวิชาเลือกสาขามีการปรับเปลี่ยน ดังนี ้
5.1. ยกเลิกรายวิชา จ านวน  28  วิชา  

BIS-406  การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
BIS-410  การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล    3(3-0-6) 
BIS-413  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์    3(3-0-6) 
INT-201             ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1   3(3-0-6) 
INT-202              ปฏิบัติการระบบการสือ่สารและเครื อข่าย 1  1(0-3-2) 
INT-303             วิศวกรรมซอฟต์แวร ์    3(3-0-6) 
ITE-206  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส    3(2-3-6) 
ITE-406  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์   3(2-3-6) 
ITE-419  ระบบปฏิบตัิการ     3(3-0-6) 
ITE-423  ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์   3(3-0-6) 
ITE-426  การประมวลผลคลาวด ์    3(3-0-6) 
ITE-432  กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
MTE-302 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล   3(3-0-6) 
MTE-401 การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชันช้ันสูง  3(2-3-6) 
MTE-402 ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัการออกแบบเกม  3(3-0-6) 
MTE-422 การรู้จ ารูปแบบ     3(3-0-6) 
MTE-424 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย    3(2-3-6) 
MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ข้ันสูง    3(2-3-6) 
MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอร์แอคทีฟ   3(2-3-6) 
MTE-437 การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน ์   3(2-3-6) 
MTE-438 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์   3(2-3-6) 
MTE-441 การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระบันเทิง 3(2-3-6) 
MTE-443 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง  3(2-3-6) 
MTE-444 นวัตกรรมงานมัลติมีเดีย    3(2-3-6) 
MTE-445 การพัฒนาเกม 2 มิต ิ    3(2-3-6) 
MTE-447 การตัดต่อวีดิทัศน์     3(2-3-6) 
MTE-448 มัลตมิีเดยีเพื่อการศึกษา    3(2-3-6) 
MTE-449 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน ์  3(3-0-6) 
 

5.2. เพิ่มวิชาใหม่เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับความตอ้งการของสถาน 
 ประกอบการ จ านวน  21 วิชา ดังนี ้

BIS-306  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    3(3-0-6) 
DTM-203 เทคโนโลยีการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ดิจทิัลเบื้องต้น  3(2-3-6) 
DTM-205 จริยธรรมและกฎหมายส าหรบัการสื่อสารมวลชน  3(3-0-6) 
DTM-211 เทคโนโลยีการผลติสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ดิจิทัล       3(2-3-6) 

เบื้องต้น        
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DTM-301 การบริหารงานธุรกิจสื่อและการบนัเทิงแบบญี่ปุ่น  3(3-0-6) 
DTM-302 สื่อใหม่กับสังคม     3(3-0-6) 
DTM-303  การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  3(3-0-6) 
DTM-413 เทคโนโลยีการผลติภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทัศน ์ 3(3-2-6) 
ITE-425  ปัญญาประดิษฐ์     3(3-0-6) 
ITE-433  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)   3(3-0-6) 
ITE-434  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริด 3(3-0-6) 
ITE-435  การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework  3(3-0-6) 
MTE-450 การออกแบบอินโฟกราฟิกส ์    3(3-0-6) 
MTE-451 การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดโีอ   3(3-0-6) 
MTE-452 การออกแบบและวาดการต์ูนญี่ปุน่   3(3-0-6) 
MTE-453 การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี  3(3-0-6) 
MTE-454 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ    3(3-0-6) 
MTE-455 การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ   3(3-0-6) 
MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน ์   3(3-0-6) 
MTE-457 การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-3-6) 
MTE-458 การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานต่างประเทศทาง        3(3-0-6) 

เทคโนโลยีมลัติมเีดีย      
6) ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้มีความเหมาะสมและตามทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
 
7) ปรับล าดับในแผนการเรยีนให้มีเนือ้หาวิชาที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการเรยีนรู้ของนักศึกษาตลอดหลักสตูรให้มากข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
1.โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

                   
  1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต    1.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต   
                   
  2.  องค์ประกอบของหลักสูตร       2.  องค์ประกอบของหลักสูตร      
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
   2.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 หน่วยกิต     2.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 หน่วยกิต   
   2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  3 หน่วยกิต     2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  3 หน่วยกิต   
   2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต     2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต   
   2.1.4 กลุ่มวิชาภาษา  24 หน่วยกิต     2.1.4 กลุ่มวิชาภาษา  24 หน่วยกิต   
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต   
   2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  29 หน่วยกิต     2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  28 หน่วยกิต   
   2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา  34 หน่วยกิต     2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา  34 หน่วยกิต   
   2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยมีลัติมเีดีย       2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางเทคโนโลยมีลัติมเีดีย     
    2.2.3.1  แผนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต      2.2.3.1  แผนสหกิจศึกษา  7 หน่วยกิต   
    2.2.3.2  แผนฝึกงานและท าโครงงาน  4 หน่วยกิต      2.2.3.2  แผนฝึกงานและท าโครงงาน  4 หน่วยกิต   
   2.2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา        2.2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา      
    2.2.4.1  แผนสหกิจศึกษา  24 หน่วยกิต      2.2.4.1  แผนสหกิจศึกษา  21 หน่วยกิต   
    2.2.4.2  แผนฝึกงานและท าโครงงาน  27 หน่วยกิต      2.2.4.2  แผนฝึกงานและท าโครงงาน  24 หน่วยกิต   

  2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
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2.รายวิชา 
หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลการปรับปรุงแก้ไข 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   

    1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   3 หน่วยกิต     1.1  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                   3 หน่วยกิต   

 โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้     โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้      
HUM-101 ปรัชญา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-102 จริยศาสตร์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-103 อารยธรรมไทย  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-104 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-105 อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-106 มนุษย์กับศาสนา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-108 พุทธศาสน ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-109 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-110 ศิลปะประเพณีนิยม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-111 จิตวิทยามนุษย ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-112 มนุษย์กับเศรษฐกิจ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-113 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-114 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-115 การใช้เหตุผลและจริยธรรม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-116 พุทธธรรม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-117 ประวัติศาสตร์พลังขับเคลื่อนสังคม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-118 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-119 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-120 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-121 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
HUM-122 ภูมิลักษณ์ชุมชน  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
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HUM-123 สัมมาชีพชุมชน  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
     HUM-125  ศิลปะการใช้ชีวิต  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 
     HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 
     HUM-127 จุดเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 
     HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 
     HUM-129 ทราบศิลป์  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 
     HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 

    1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                3 หน่วยกิต     1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                3 หน่วยกิต   

 โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้     โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้      

SOC-101 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-102 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-103 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-104 เศรษฐกิจในไทยปัจจุบัน  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-105 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-106 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-107 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-108 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-109 บัญชีทั่วไป  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-110 วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-112 สัมมนาวิชาการด้านสังคมญี่ปุ่นยุคปัจจบุัน  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-113 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-114 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-115 กฎหมายทัว่ไป  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-116 การเมือง การปกครอง และกฎหมาย  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-117 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
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SOC-118 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  

3(3-0-6) 
 ยกเลิกรายวิชา      

SOC-119 หลักการจัดการสมัยใหม ่  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-120 การศึกษาขา้มวัฒนธรรม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-121 จิตวิทยาการปรับตวั  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-122 สัมมนาไทยคดีศึกษา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

SOC-123 สัมมนาญี่ปุ่นศึกษา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
SOC-124 อาเซียนศึกษา  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

     SOC-125 การเตรียมความพร้อมสูว่ิชาชพี  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-126 คนใจสิงห์  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-127  รู้ทันการเมือง  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-128 กฎหมายสามัญประจ าบ้าน  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมัยใหม ่  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภยั  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-134 เปิดโลกไทย-นิจ ิ  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-135 เท่าทันสื่อ  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-136 กินดีอยู่ด ี  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 

     SOC-138  ท่องเทคโนโลยี  3(3-0-6) เพิ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 
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    1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต     1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต   

MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  3(3-0-6) MSC-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  3(3-0-6)   

MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น  3(3-0-6) MSC-202 สถิติและความน่าจะเป็น  3(3-0-6)   
    1.4  กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต     1.4  กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต   
ENL-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
ENL-102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
ENL-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
     ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) เพิ่มรายวิชากลุ่มภาษา 
     ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) เพิ่มรายวิชากลุ่มภาษา 
     ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน  2(2-0-4) เพิ่มรายวิชากลุ่มภาษา 
     ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชากลุ่มภาษา 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1  3(3-0-6) JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1  3(3-0-6)   
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2  3(3-0-6) JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2  3(3-0-6)   
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3  3(3-0-6) JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3  3(3-0-6)   
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4  3(3-0-6) JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4  3(3-0-6)   
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5   3(3-0-6) JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5   3(3-0-6)   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต   
    2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 29 หน่วยกิต     2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 28 หน่วยกิต   
INT-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-107 
INT-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  1(0-3-2)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-107 
INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  3(3-0-6) INT-105 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  3(3-0-6)   
INT-106 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
INT-301 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) INT-301 ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6)   
INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล  1(0-3-2) INT-302 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล  1(0-3-2)   
MSC-127 คณิตศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(3-0-6) MSC-127 คณิตศาสตร์ ส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(3-0-6)   
MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ  3(2-3-6) MTE-103 พื้นฐานการวาดภาพ  3(2-3-6)   
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MTE-104 แอนิเมชั่นเบื้องต้น  3(2-3-6) MTE-104 แอนิเมชั่นเบื้องต้น  3(2-3-6)   
MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดีย  3(2-3-6) MTE-105 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมทางมัลติมีเดีย  3(2-3-6)   
     MTE-106 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น  3(3-0-6)   
     MTE-107 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นทางมัลติมีเดีย  3(2-3-6)   
MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย  3(3-0-6) MTE-201 ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย  3(3-0-6)   
            
    2.2  กลุ่มวิชาบงัคับสาขา 34 หน่วยกิต     2.2  กลุ่มวิชาบงัคับสาขา 34 หน่วยกิต   

ITE-301 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-205 

ITE-302 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์  1(0-3-2)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-205 

ITE-305 การบริหารโครงการซอฟต์แวร ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

     MTE-108 พาณิชย์ดิจิทัล  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ  3(2-3-6) MTE-202 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ  3(2-3-6)   

MTE-203 
การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่  3(2-3-6) MTE-203 การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-3-6)   

     MTE-204 การออกแบบสว่นติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

     MTE-205 การออกแบบและพัฒนาเวบ็เชิงสร้างสรรค์  3(2-3-6) เพิ่มรายวิชา 

     MTE-206 การเล่าเร่ืองเชิงสร้างสรรค์ทางมัลติมีเดีย  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

MTE-303 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพวิเตอร์กับ
มนุษย ์  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-204 

MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง  3(2-3-6) MTE-304 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง  3(2-3-6)   

MTE-306 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชาพื้นฐาน MTE-106 

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

MTE-414 การออกแบบกราฟกิคอมพิวเตอร ์  3(2-3-6) MTE-414 การออกแบบกราฟกิ  3(2-3-6) ปรับชื่อวิชาให้เหมาะสม 

MTE-415 การพัฒนาเกม  3(2-3-6) MTE-415 การพัฒนาเกม  3(2-3-6)   

MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(3-0-6) MTE-432 การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(3-0-6)   
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     MTE-490 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุรกิจ  1(0-3-2) เพิ่มรายวิชา 
            

    2.3  กลุ่มวิชาฝึกปฏบิัตทิางเทคโนโลยีมัลตมิีเดยี        2.3  กลุ่มวิชาฝึกปฏบิัตทิางเทคโนโลยีมัลตมิีเดยี      

2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต   

MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) MTE-491 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2)   

MTE-492 สหกิจศึกษา  6(0-40-10) MTE-492 สหกิจศึกษา  6(0-40-10)   
            

2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน 4 หน่วยกิต 2.3.2 แผนฝึกงานและท าโครงงาน 4 หน่วยกิต   

MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  1(0-40-10) MTE-493 ฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  1(0-40-10)   

MTE-494 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1  1(0-3-2) MTE-494 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1  1(0-3-2)   

MTE-495 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2  2(0-6-3) MTE-495 โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2  2(0-6-3)   
            

    2.4  กลุ่มวิชาเลือกสาขา                      2.4  กลุ่มวิชาเลือกสาขา                    

 - แผนสหกิจศึกษา                              24 หน่วยกิต  - แผนสหกิจศึกษา                              21 หน่วยกิต   

 - แผนฝึกงานและท าโครงงาน                27 หน่วยกิต  - แผนฝึกงานและท าโครงงาน                24 หน่วยกิต   
            
MTE-302 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-401 
การเขียนโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชนั
ชั้นสูง  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-402 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการออกแบบเกม  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-418 ความจริงเสมือน  3(3-0-6) MTE-418 การสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง (VR/AR)  3(3-0-6) แก้ไขชื่อวิชาให้เหมาะสม 
MTE-422 การรู้จ ารูปแบบ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-424 การประยกุต์ใช้งานมัลติมีเดีย  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-427 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขั้นสูง  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-455 แทน 
MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิต ิ  3(2-3-6) MTE-428 วิชวลเอฟเฟค 3 มิต ิ  3(2-3-6)   
MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมีเดีย  3(2-3-6) MTE-429 ดนตรีและเสียงประกอบในงานมัลติมีเดีย  3(2-3-6)   
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MTE-430 การออกแบบตวัละคร 3 มิต ิ  3(2-3-6) MTE-430 การออกแบบตวัละคร 3 มิต ิ  3(2-3-6)   

MTE-431 
ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
มัลติมีเดีย        3(3-0-6) MTE-431 ทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ส าหรับมัลติมีเดีย        3(3-0-6)   

MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1  3(3-0-6) MTE-433 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1  3(3-0-6)   
MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2  3(3-0-6) MTE-434 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2  3(3-0-6)   

MTE-435 
การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ขั้น
ประยุกต ์  3(2-3-6) MTE-435 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ขั้นประยุกต์  3(2-3-6)   

MTE-436 การเขียนโปรแกรมเว็บอินเทอรแ์อคทีฟ  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-437 การออกแบบและพัฒนาเกมออนไลน์  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-438 สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-439 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ  3(3-0-6) MTE-439 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบ  3(3-0-6)   
MTE-440 จิตรกรรมดิจิทัล  3(2-3-6) MTE-440 จิตรกรรมดิจิทัล  3(2-3-6)   

MTE-441 
การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการ
สาระบันเทิง  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-442 
การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัตกิารไอ
โอเอส  3(2-3-6) MTE-442 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัตกิารไอโอเอส  3(2-3-6)   

MTE-443 
การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขั้นสูง  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-444 นวัตกรรมงานมัลติมีเดีย  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา DTM-303 แทน 

MTE-445 การพัฒนาเกม 2 มิต ิ  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา    ปรับเป็นวิชา MTE-456 แทน 

MTE-447 การตัดต่อวีดิทัศน ์  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-448 มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

MTE-449 
การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

BIS-406 
การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
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BIS-407 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) BIS-407 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)   

BIS-408 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) BIS-408 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)   

BIS-410 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการท าโมเดล   3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

BIS-411 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT  3(3-0-6) BIS-411 ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารงาน IT  3(3-0-6)   

BIS-413 ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ  3(3-0-6) BIS-414 ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ  3(3-0-6)   

BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) BIS-415 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)   

INT-201 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

INT-202 
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 
1  1(0-3-2)  ยกเลิกรายวิชา      

INT-303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

ITE-206 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

ITE-406 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  3(2-3-6)  ยกเลิกรายวิชา      

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

ITE-419 ระบบปฏิบัตกิาร  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

ITE-423 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

ITE-426 การประมวลผลคลาวด์  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์  3(2-3-6) ITE-428 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์  3(2-3-6)   

ITE-431 วิธีการวิจยั  3(3-0-6) ITE-431 วิธีการวิจยั  3(3-0-6)   

ITE-432 
กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      

DTM-201  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  3(2-3-6) DTM-201  การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  3(2-3-6)   

DTM-304  การตลาดดิจิทัล  3(3-0-6) DTM-304  การตลาดดิจิทัล  3(3-0-6)   
DTM-431  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  3(2-3-6) DTM-431  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  3(2-3-6)   
     BIS-306 วิทยาการข้อมูล  3(3-0-6)  
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     DTM-205 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับการสื่อสารมวลชน  3(3-0-6)  

     DTM-211 
เทคโนโลยีการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ดิจิทัลเบื้องต้น  3(2-3-6)  

     DTM-301 การบริหารงานธุรกิจสื่อและการบันเทิงแบบญี่ปุ่น  3(3-0-6)  
     DTM-302 สื่อใหม่กับสังคม  3(3-0-6)  
     DTM-303  การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  3(3-0-6)  
     DTM-413 เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์  3(3-2-6)  
     ITE-425 ปัญญาประดิษฐ ์  3(3-0-6)  
     ITE-433 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)  3(3-0-6)  

     ITE-434 
การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ
ไฮบริด  3(3-0-6)  

     ITE-435 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย .Net Framework  3(3-0-6)  
     MTE-450 การออกแบบอินโฟกราฟิกส ์  3(3-0-6)   
     MTE-451 การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดีโอ  3(3-0-6)  
     MTE-452 การออกแบบและวาดการ์ตูนแนวญี่ปุ่น  3(3-0-6)  
     MTE-453 การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(3-0-6)  
     MTE-454 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ  3(3-0-6)  
     MTE-455 การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิต ิ  3(3-0-6)  
     MTE-456 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจออนไลน ์  3(3-0-6)  
     MTE-457 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนยุ์  3(2-3-6)  

     MTE-458 
การเตรียมความพร้อมเพือ่การท างานตา่งประเทศ
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(3-0-6)  

           
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรอื
กลุ่มวิชาภาษาส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  โดยให้นับหนว่ยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวชิา
เลือกสาขา ดังนี้ 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรอืกลุ่มวิชาภาษา
ส าหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  โดยให้นบัหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้ 
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 กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร    หมวดวชิา กิจกรรมเสริมหลักสูตร     
MTE-496 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 1 1(1-0-10)  ยกเลิกรายวิชา      
MTE-497 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 2 3(3-0-10) MTE-497 กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3(3-0-10) แก้ไขชื่อวิชาให้เหมาะสม (น าเลข 2 ออก) 
 กลุ่มวิชาภาษาส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ    หมวดวชิา ภาษาส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ      
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จ านวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้   

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จ านวนไม่เกิน 6 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้      

JPN-405 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
JPN-406 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา     
    JPN-428 ภาษาญี่ปุ่นฉบับคนไอท ี  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 
ENL-406 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา      
ENL-407 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)  ยกเลิกรายวิชา     
    ENL-424 ภาษาอังกฤษฉบับคนไอที  3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า                      6          หน่วยกติ   

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลย ี
ไทย-ญี่ปุ่นทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขวิชาที่ต้องศึกษามากอ่นด้วย   

  
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนดว้ย 
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3.ค าอธิบายรายวิชา 
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INT-301      ระบบฐานข้อมูล            3(3-0-6)  
     (Database System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    INT-103, INT-104  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :    ไม่ม ี
                สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล และโมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ 
ศึกษาหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล แนวคิด เกี่ยวกับการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการท างานของ โพ
รเซสหลายๆโพรเซสที่ท างานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้
กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูล 

INT-301      ระบบฐานข้อมูล      3(3-0-6)  
     (Database System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       :    ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :    ไม่ม ี
                สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล และโมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ ศึกษาหน้าที่ของระบบ
จัดการฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การ
ควบคุมการท างานของ โพรเซสหลายๆโพรเซสที่ท างานพร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิค
การกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล 

 
ปรับรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
 

INT-302      ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู      1(0-3-2)  
     (Database System Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :    INT-103, INT-104 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :    ไม่ม ี
                ฝึกทักษะในการเขียนค าสั่งในการค้นคืนข้อมูลด้วยภาษาคิวรีขอ้มลู 
เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่จัดการกับฐานข้อมูล 
เช่น พีแอล/เอสคิวแอล ภาษาฝังตัว เป็นต้น การฝึกเขียนค าสั่งท่ีเก็บไว้และทริก
เกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกเขียนโปรแกรม
อินเทอร์เฟสกับฐานข้อมูล การฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บที่เช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูล การฝึกพัฒนาเว็บ ไดนามิคด้วยฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่อง
สนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมูล 
 
 
 

INT-302      ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู      1(0-3-2)  
     (Database System Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :    ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :    ไม่ม ี
                ฝึกทักษะในการเขียนค าสั่งในการค้นคืนข้อมูลด้วยภาษาคิวรีข้อมูล เช่น ภาษาเอสคิว
แอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานท่ีจัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล ภาษาฝังตัว เป็น
ต้น การฝึกเขียนค าสั่งที่เก็บไว้และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึก
เขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟสกับฐานข้อมูล การฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 
การฝึกพัฒนาเว็บ ไดนามิคด้วยฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล 
การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมูล 

 
ปรับรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
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ไม่ม ี
 

MTE-106      เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น                              3(3-0-6)                                                                        
       (Introduction to Multimedia Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
      รูปแบบลักษณะและองค์ประกอบประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดียความรู้เบื้องต้นในการ
ผลิตสื่อภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวเสยีงและวีดิทัศน์ในระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสือ่มัลติมีเดีย 
 
 
 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่

 
 

ไม่ม ี
 

MTE-107      การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นทางมัลติมีเดีย      3(2-3-6)                                                                                             
       (Object-Oriented Programming for Multimedia) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
 เรียนรู้แนวคิดและเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิง
วัตถุ การสร้างแบบจ าลองซอฟแวร์เชิงวัตถุด้วย UML ไวยกรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ ประเภท
ข้อมูลโอเปอเรเตอร์ และนิพจน์ หลักการของออบเจ็กค์ คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และ
โพลีมอร์ฟิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ การวิเคราะห์ปัญหา การน าทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติจรงิ ด้วยเครื่องมอื
ในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการเขียนโปรแกรมที่ได้ และ
การประยุกต์โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเพื่อการสร้างงานทางมัลติมีเดีย 
 
 
 
 

  
เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ไม่ม ี
 

MTE-108      พาณิชย์ดิจิทัล                   3(3-0-6)            
                    (Digital Commerce)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
                การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจสมัยใหม่ และการท าธุรกิจออนไลน์ ผ่าน
สื่อดิจิทัลต่างๆ บนระบบดิจิทัล อาทิเช่น เว็บ โมบายแอพพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการ
วิเคราะห์ถึง การท าการตลาดออนไลน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนและกลยุทธ์การท าธรุกจิ 
แนวโน้มของสื่อดิจิทัลกับธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล จรรยาบรรณ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจออนไลน์ 
 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่

 

MTE-201     ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย      3(3-0-6)                                                                     
       (Multimedia Computer Network and 
Communication System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่ม ี
 ศึกษาพื้นฐานการสื่อสารข้อมลู สถาปัตยกรรมตามแบบจ าลองของโอเอส
ไอ ล าดับช้ันโพรโตคอลอินเทอร์เนต็ การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย โพรโตคอลใน
ช้ันแอพพลิเคช่ันเลเยอร์ หลกัการส่งข้อมูลแบบเช่ือถือได้ โพรโตคอล ทีซีพี/ไอพ ี
การก าหนดเส้นทางในเครือข่าย โพรโตคอลที่ใช้ในการก าหนดเส้นทาง โพรโตคอล
เข้าถึงหลายทาง เครือข่ายพื้นที่ท้องถื่นไร้สาย การท างานของอุปกรณบ์นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองงานทางด้านมัลติมเีดีย 
 
 

MTE-201     ระบบสื่อสารและเครือข่ายมัลติมีเดีย      3(3-0-6)                                                                     
       (Multimedia Computer Network and Communication System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่ม ี
 ศึกษาพื้นฐานการสื่อสารข้อมลู สถาปัตยกรรมตามแบบจ าลองของโอเอสไอ ล าดับช้ัน
โพรโตคอลอินเทอรเ์น็ต การเช่ือมตอ่ระหว่างเครือข่าย โพรโตคอลในช้ันแอพพลิเคช่ันเลเยอร์ หลักการส่ง
ข้อมูลแบบเช่ือถือได้ โพรโทคอล ทซีีพี/ไอพี การก าหนดเส้นทางในเครอืข่าย โพรโทคอลที่ใช้ในการก าหนด
เส้นทาง โพรโทคอลเข้าถึงหลายทาง เครือข่ายพื้นที่ท้องถื่นไรส้าย การท างานของอุปกรณ์บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองงานทางด้านมัลติมเีดีย 

 
มีการแก้ไขค าผิดให้

ถูกต้อง 
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MTE-203   การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่       3(2-3-6)         
                  (Mobile Device Application Development )                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  INT-103, INT-104                                
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท าให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ
ท าให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมูล 
 
 
 

MTE-203      การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่           3(2-3-6)                          
                      (Mobile Device Application Development )                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
 แนวคิด สถาปัตยกรรม และเครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคงปลอ ดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอ
ลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท าให้เกิดผลของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การท าให้เกิดผลของ
ผู้รับและผู้ให้บริการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมูล 

 
ยกเลิกรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
 
 

 
ไม่ม ี

MTE-204      การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้                 3(3-0-6)            
                      (User Experience and Interface Design)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่ม ี
           เรียนรู้หลักการออกแบบ User Interface และ User Experience ศึกษารูปแบบการ
ตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อการพัฒนาส่วนติดต่อกับมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้งานระบบ 
 
 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ไม่ม ี

MTE-205      การออกแบบและพัฒนาเว็บเชิงสร้างสรรค์                    3(2-3-6)            
                      (Web Creative Design and Development)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่ม ี
           เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์อยา่ง
สร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและเนื้อหา ฝึก
ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อ
ฐานข้อมูลบนเว็บ และการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่

 

 
ไม่ม ี

MTE-206      การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ทางมัลติมีเดีย                    3(3-0-6)            
                      (Creative Storytelling in Multimedia)                                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่       :  ไม่ม ี
           เรียนรู้แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบบ และวิธีการในการกระตุ้นพลัง
ความคิดทางด้านบวกเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางมัลติมีเดีย 
เพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่

 

MTE-414      การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์             3(2-3-6)                          
                     (Computer Graphic Design)                        
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี

 หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทฤษฎีสีและ
การออกแบบ การออกแบบและตกแต่งภาพบิทแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพ
เวคเตอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้ฟอนท์ที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 

MTE-414      การออกแบบกราฟิก             3(2-3-6)                          
                     (Graphic Design)                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
                  หลักการออกแบบงานกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทฤษฎีสีและการออกแบบ การ
ออกแบบและตกแต่งภาพบิทแมพ การออกแบบและตกแต่งภาพเวคเตอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้
ฟอนท์ท่ีเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 

 
แก้ไขช่ือวิชา 
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MTE-415      การพัฒนาเกม                                3(2-3-6)                          
                      (Game Development)                         
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน         :  INT-103   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี

 ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกม องค์ประกอบในการ
พัฒนาเกม การออกแบบระบบเกม เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม และฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาเกม 
 

MTE-415      การพัฒนาเกม                                3(2-3-6)                          
                      (Game Development)                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
 ศึกษาพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาเกม องค์ประกอบในการพัฒนาเกม การออกแบบ
ระบบเกม เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกม 

 
ยกเลิกรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
 
 

MTE-418         ความจริงเสมือน  3(3-0-6) 
                        (Virtual reality) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่ม ี

 หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของ
ความจริงเสมือน เครื่องมือส าหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบ
สภาพแวดล้อมเสมือนจรงิ การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้
ความจริงเสมือน 
 

MTE-418         การสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง (VR/AR)  3(3-0-6) 
                        (Virtual and Augmented Reality) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่ม ี
 หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน 
เครื่องมือส าหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน 

 
ปรับชื่อวิชาให้

ถูกต้อง และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

MTE-428       วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ                        3(2-3-6) 
                   (3D Visual Effects)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   MTE-202, MTE-304  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่    : ไม่มี 
 การรออกแบบฉากหรือเหตุการณ์ที่จะต้องมีตัวละครหรือวัตถุที่สร้าง
จากซอฟต์แวร์สามมิติ น ามาผสมกับภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลเพื่อให้ได้ภาพที่
มีความสมจริงกับเหตุการนั้นๆ 

MTE-428       วิชวลเอฟเฟค 3 มิติ                                                 3(2-3-6) 
                   (3D Visual Effects)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 การรออกแบบฉากหรือเหตุการณ์ที่จะต้องมีตัวละครหรือวัตถุที่สร้างจากซอฟต์แวร์สามมิติ 
น ามาผสมกับภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมจริงกับเหตุการนั้นๆ 

 
ยกเลิกรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
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MTE-429       ดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม        3(2-3-6) 
                   (Multimedia Scoring and Sound) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี                   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี  
 บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง หลัก
เบื้องต้นในการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในสื่อประสม เทคโนโลยี
เกี่ยวกับเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียง เทคนิคการประสานจังหวะใน
งานสื่อประสม และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อ
ประสม 
 
 
 

MTE-429           ดนตรีและเสียงประกอบในงานสื่อประสม       3(2-3-6) 
                           (Multimedia Scoring and Sound) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี                   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี  
 บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง หลักเบื้องต้นในการ
ออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในสื่อประสม เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บันทึกเสียง เทคนิคการประสานจังหวะในงานสื่อประสม และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีและเสียง
ประกอบในงานสื่อประสม 

 
ไม่มีการแก้ไข

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

MTE-430          การออกแบบตัวละคร 3 มิติ    3(2-3-6) 
                         (3D Characters Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  MTE-202  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 การออกแบบตัวละครส าหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์  การต์ูน 
แบบ 3 มิติ สามารถสรา้ง concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต่อ
ต้องการ ให้มี บุคคลิกลักษณะ นิสยั จุดเด่น-จดุด้อย และเป็นผู้อยู่ใน
สถานการณ์ที่ถูกก าหนดขึ้นไปตามเรื่องราว  
 
 
 

MTE-430          การออกแบบตัวละคร 3 มิติ    3(2-3-6) 
                         (3D Characters Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 การออกแบบตัวละครส าหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์  การต์ูน แบบ 3 มิติ สามารถสรา้ง 
concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต่อต้องการ ให้มี บุคคลิกลักษณะ นิสยั จุดเด่น-จุด
ด้อย และเป็นผู้อยู่ในสถานการณท์ี่ถูกก าหนดขึ้นไปตามเรื่องราว  

 
ยกเลิกรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
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MTE-435    การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต ์    3(2-3-6) 
                   (Applied Web Design and Development)    
    
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  : ITE-301 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพฒันาเว็บไซตด์้วยเทคนิค Tableless 
layout โดยการใช้ div , span และ css เพื่อน าไปประยุกตส์ร้างเวบ็ตาม
หลักการของ Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บ
ขัน้ประยุกตเ์พื่อการพัฒนาระบบตามที่ต้องการของภาคธุรกิจ  
 
 
 

MTE-435     การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์     3(2-3-6) 
                            (Applied Web Design and Development)      
  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      : ไม่มี 
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพฒันาเว็บไซตด์้วยเทคนิค Tableless layout โดยการใช้ 
div , span และ css เพื่อน าไปประยุกต์สร้างเว็บตามหลักการของ Responsive Web Design และ
ศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บข้ันประยุกต์กับงานในลักษณะต่าง ๆ  

 
มีการแก้ไขค าอธิบาย

รายวิชา 
 

MTE-442    การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส     
                     3(2-3-6)                          
                      (iOS Application Development)                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  INT-103, INT-104 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี

 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น ไอโฟน และไอ
แพด การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การแสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การ
ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
 
 

MTE-442     การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส          3(2-3-6)                          
                             (iOS Application Development)                        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
 การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น ไอโฟน และไอแพด การสร้างส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ การแสดงผลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
ยกเลิกรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
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ไม่ม ี

MTE-450    การออกแบบอินโฟกราฟิกส์                 3(3-0-6) 
                   (Infographic Design) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
      การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว ชัดเจน น่าสนใจ สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 
ไม่ม ี

MTE-451    การปรับแต่งโทนสีส าหรับงานวีดีโอ                 3(3-0-6) 
                   (Color Grading for VDO) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
      การใช้สีแก้ปัญหาของภาพวีดิโอ เรียนรู้วิธีการลดปัญหาการถ่ายงานวิดีโอที่มีความ
หลากหลาย อาทิเช่น งานโฆษณา มิวสิควิดีโอ ภาพยนตร์สั้น หรือสื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  
ตลอดจนเรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการช่วยปรับสีในงานวีดิโอให้มีความเรียบเสมอกัน 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 
ไม่ม ี

MTE-452    การออกแบบและวาดการ์ตูนแนวญ่ีปุ่น                 3(3-0-6) 
                   (Japanese Cartoon Design and Drawing) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
      การออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน สไตล์การออกแบบการ์ตูนญี่ปุ่น โดยการใช้เส้น 
รูปทรงและการให้แสงเงา การจัดช่องภาพสี หรือ ขาวด า ในการล าดับเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่อง
ที่จะสื่อสาร 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ไม่ม ี

MTE-453  การสร้างสรรค์งานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(3-0-6) 
(Multimedia Technology Creation) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

แนวคิด หลักการและการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร การออกแบบโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย 
การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การท าภาพเคลื่อนไหว การน าอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนกิส์
ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการน าเสนอข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาประกอบกัน 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

 
ไม่ม ี

MTE-454  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ   3(3-0-6) 
(2D Animation) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 
 การสร้างและพัฒนาภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติในขั้นสูง ตลอดจนเทคนิคในการท างานเอนิ
เมชันในขั้นสูง เข้าใจถึงหลักการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ศึกษากระบวนการท าเเอนิเมชันตั้งแต่ขั้น
วางโครงเรื่องจนถึงกระบวนการใส่เสียง และการเขียนโปรแกรมควบคุมภาพ 
เคลื่อนไหว 2 มิติ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ไม่ม ี

MTE-455     การออกแบบและพัฒนาเกม 2 มติิ             3(3-0-6) 
                            (2D Game Design and Development) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
 การสร้างเกมในระบบแกนพิกัด 2 มิติ ท้ังแบบมุมมองแบบ Side View และ Top Down 
(Bird eye View) การท า Sprite วัตถุต่างๆในเกม การ input Mouse และ Keyboard เพื่อควบคุม
การเล่นเกม การเคลื่อนที่ของตัวละคร  การก าหนดตัวแปร การก าหนดเง่ือนไขต่างๆในระบบเกม 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

 
ไม่ม ี

MTE-456     การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์             3(3-0-6) 
                            (Web Development for Online Business) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์ การ
ออกแบบเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และการฝึกเขียนโปรแกรมเว็บเพื่องานทางธุรกิจ
ออนไลน์ 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

 
ไม่ม ี

MTE-457    การออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             3(2-3-6) 
                            (Multimedia Design for Human Resource Development) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
 การออกแบบมัลติมีเดียส าหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประเภทของบทเรียน
มัลติมีเดีย ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย การประเมินผลบทเรียน และฝึกปฏิบัติการสร้าง
บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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ไม่ม ี

 

MTE-458    การออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์             3(2-3-6) 
                            (Multimedia Design for Human Resource Development) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่        :  ไม่ม ี
 เรียนรู้การเตรียมตัวทางด้านเอกสาร รวมถึงแนวทางการสอบวดัระดบัทางภาษาทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้ในยื่นสมัครขอท างานในบริษัทต่างประเทศ เรียนรู้กฏข้อระเบียบ 
การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพ่ือการท างานทางสายงานเทคโนโลยมีัลติมีเดยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
 

 
ไม่ม ี

 

MTE-490      โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานทางธุรกิจ                       1(0-3-2)                          
                      (Business Application Program)                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
                    การฝึกปฏิบัติโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานในภาคธุรกิจ อาทิเช่น โปรแกรมด้านการ
จัดการเอกสาร โปรแกรมด้านการค านวณเพื่อการสร้างรายงาน และโปรแกรมช่วยการน าเสนอในการ
ประชุมให้มีความน่าสนใจ 
 
 
 
 

 
เพิ่มรายวิชาใหม ่
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MTE-492      สหกิจศึกษา    6(0-40-10) 
                      (Co-operative Education)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
                    การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 
สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความ
เห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม หรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ท ารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่ง
สาขาวิชาพร้อมทั้งมีการน าเสนอผลงาน 

MTE-492      สหกิจศึกษา                                        6(0-40-10) 
                      (Co-operative Education)                       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  MTE-491 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่      :  ไม่ม ี
                    การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของ
นักศึกษา ช่วยพัฒนาความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรม หรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ให้ท ารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการน าเสนอ
ผลงาน  
 

 
เพิ่มรายวิชาที่ต้อง

เรียนมาก่อน 
 

MTE-497  กิจกรรมเสรมิหลักสตูรด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2    3 (3-0-10) 
            (Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือ
ด้านอืน่ใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมง 

MTE-497  กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย             3(3-0-10) 
                (Extra Curriculum Activity in Multimedia Technology ) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     : ไม่มี 

การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือด้านอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง 

 
 

ปรับชื่อวิชาให้
เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น   หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดยี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในรอบ 5 ปี 
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ข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ     นายนิติรัตน์ ตัณฑเวช       

 อีเมล์   nitirat@tni.ac.th    เลขประจ าตัวประชาชน    3-1005-00354-XX-X  

2. ข้อมูลการท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลตมิีเดยี 

3. ข้อมูลประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด) 
-  วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลยัรังสติ, 2549 
-  บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546 
 

4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(1) Nitirat Tantavech , Apichaya Nimkoompai , “CAPTCHA:Impact of Website Security on User Experience” , 
4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019) ,Da Nang, Vietnam ,February 
20-23, 2019. 
 
 

5. ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ประสบการณ์การสอน 

(1) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 7 ปี วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(2) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี วิชาหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(3) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 2 ปี วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(4) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปี วิชาสหกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(5) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 6 เดือน วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(6) สอนระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 6 เดือน วิชาหลักการตลาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
    5.2 ประสบการณ์การท างาน 

(1) อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2554-ปัจจุบัน) 
(2) อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจ า หลักสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม   
(2552-2554) 
(3)  อาจารย์พิเศษ หลักสตูรปริญญาโท คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2560) 
(4) อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ในรายการ G-Step ช่อง True Vistion (True Spark), (2552) 
(5) เจ้าหน้าท่ีระบบสารสนเทศ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), (2550 – 2552) 

 

รส 0023ver6.0 
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ข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  ฐิติพร เลิศรัตนเ์ดชากุล        

 อีเมล์     thitiporn@tni.ac.th      เลขประจ าตัวประชาชน    3-1006-02084-XX-X  

2. ข้อมูลการท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีมลัติมเีดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ข้อมูลประวัติการศึกษา   
- Ph.D. (Interdisciplinary Course on Advanced Science and Technology)  
  The University of Tokyo, Japan, 2006 
- M.Eng. (Electronic Engineering) The University of Tokyo, Japan, 2003 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 

4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(1) K. Ruxpaitoon and T. Lertrusdachakul, “Color Analysis on the Symbolic Temple of King in Chakri Dynasty of 

Thailand,” 2019 11th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2019), Phuket, 
Thailand, 2019, pp.17-22. 

(2) K. Thiptarajan and T. Lertrusdachakul, “Integrating Monozukuri-Based Learning for Undergraduate Program in 
Information Technology,” 2018 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International 
Conference (TIMES-iCON), Bangkok, Thailand, 2018, pp.1-4. 

(3) K. Udomsin, K. Ruxpaitoon, and T. Lertrusdachakul, “Color Information Analysis that Influence Psychology on 
Digital Media Design”, 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR), Bangkok, 
Thailand, May 17-18, 2018, pp.200-203. 

(4) T. Lertrusdachakul and P. Sancharoen, “Detection of Air Void on Hardened Concrete Surface by Image 
Processing”, The 2nd ACF Symposium 2017, Chiang Mai, Thailand, November 23-25, 2017. 

(5) เกษม ทิพย์ธาราจันทร์ และ ฐิติพร เลิศรตัน์เดชากลุ. (2560). แนวทางการเรียนการสอนตามหลักการ Monodzukuri ส าหรับ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 9 (NCIT 2017), หน้า 329-334. 

(6) W. Wiphusitphunpol and T. Lertrusdachakul, “Fetch Performance Comparison of Object Relational Mapper in 
.NET Platform”, The 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017), Phuket, Thailand, June 27-30, 2017, 
pp.423-426. 

(7) ฐิติพร เลศิรัตนเ์ดชากุล และ เกษม ทิพย์ธาราจันทร์. (2559). ทักษะด้านสังคมที่สถานประกอบการตอ้งการในมุมมองของสถาน
ประกอบการและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวชิาการระดบัประเทศทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งท่ี 8 
(NCIT2016), หน้า 522-527. 
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(8) Thitiporn Lertrusdachakul, “Image Layout and Camera-Human Positioning Scheme for Communicative 
Collaboration”, The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 
2015), Chiang Mai, Thailand, October 29-30, 2015, pp.227-231. 

(9) Kasem Thiptarajan and Thitiporn Lertrusdachakul, “Taxonomy based Self-Assessment Report System for 
Educational Quality Assurance”, TNI Journal of Business Administration and Languages, vol.3, no.2, July-
December 2015, pp.43-48. 

 

5. ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ประสบการณ์การสอน 
(1) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 2.5 ปี วิชาการประมวลผลสญัญาณดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(2) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 2 ปี วิชาการประมวลผลภาพดจิิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(3) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 1.5 ปี วิชาวิธีการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(4) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 1 ปี วิชาทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ส าหรับมลัตมิีเดยี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

5.2 ประสบการณ์การท างาน 
(1) อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2553 - ปัจจุบัน) 
(2) R&D Engineer, Ricoh Company, Japan (2549 - 2553) 
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ข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  ประมุข บุญเสี่ยง        
 อีเมล์   b.pramuk@tni.ac.th เลขประจ ำตัวประชำชน    3-1104-01470-XX-X  

2. ข้อมูลการท างานปัจจุบัน 
 ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเทคโนโลยมีัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. ข้อมูลประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด) 
- วศ.ด. (วิศวกรรมศำสตร์) สถำบนัเทคโนโลยีนำนำชำตสิิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2557 
- วท.ม. (วิศวกรรมศำสตร์) สถำบนัเทคโนโลยีนำนำชำตสิิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำตสิิรินธร มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์, 2548 

4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำตรีอย่ำงน้อย 1 ช่ือเรื่อง ปริญญำโทอย่ำงน้อย 3 ช่ือเรื่อง ในรอบ 5 ปี เขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม) 

(1)  A.  Ninkoompai,  Pramuk Boonsieng and P.  Sirikongtham , “   IMPROVING STUDENT ACHIEVEMENT AND 
SATISFACTION USING VIRTUAL CLASSROOM ” .  International Conference on INTERNET STUDIES, pp.  1- 8, 
Takamatsu, Japan, 2018.   

(2)  T. Yatsungnoen, P. Boonsieng and K. Tiwatthanont, "Data Mining to Reduce The Student Dropout by Adjusting 
Imbalance Data at Thai- Nichi Institute of Technology" , The First International Conference on Digital Practice 
for Science, Technology, Education, and Management, Hokkaido, Japan, March 7, 2018, pp.23-27. 

 

5. ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ประสบการณ์การสอน (เช่น สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำภำษำอังกฤษ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น) 
(1) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 4 ปี วิชำ คณิตศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(2) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 3 ปี วิชำ เตรียมควำมพร้อมคณิตศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น 
(3) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำ คณิตศำสตร์ 1 สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(4) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำ กำรประมวลผลภำพดิจิทัล สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(5) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำ กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(6) สอนระดับปริญญำโท ระยะเวลำ 2 ปี วิชำ คณิตศำสตร์คอมพิวเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(7) สอนระดับปริญญำตรี ระยะเวลำ 1 ปี วิชำ ทัศนศำสตร์ของคอมพิวเตอร์ส ำหรับมัลติมีเดีย สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(8) สอนระดับปริญญำโท ระยะเวลำ 1 ปี วิชำ โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริธึม สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

5.2 ประสบการณ์การท างาน 
(1) อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2557-2562) 
(2) ผู้ช่วยคณบดีบณัฑิตวิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2560-2561) 
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ข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ     นางสาวอภิชญา นิ้มคุ้มภยั        

 อีเมล์   apichaya@tni.ac.th  เลขประจ าตัวประชาชน    3-1101-02348-XX-X  

2. ข้อมูลการท างานปัจจุบัน 
 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี 

3. ข้อมูลประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด) 
- วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551 

 - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546 
4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ช่ือเรื่อง ปริญญาโทอย่างน้อย 3 ช่ือเรื่อง ในรอบ 5 ปี เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

(1)  Nitirat Tantavech , Apichaya Nimkoompai , “CAPTCHA:Impact of Website Security on User Experience” , 4th 
International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019) ,Da Nang, Vietnam ,February 20-
23, 2019. 

(2) Apichaya Nimkoomapi ,Worapat Paireekreng , Suwannit Chareen Chit , “Enhancing User Experience for Mobile 
Learning Using Augmented  Reality and Learning Style” ,  7th International Conference on Computing and 
Informatics (ICOCI2019), March 27-29 ,2019 ,Bangkok,Thailand. Triratana Metkarunchit, “SCMA codebook design 
base on circular-QAM,” Integrated Communication Navigation and Surveillance Conference (ICNS), Virginia, 
USA, pp. 3E1-1-3E1-8, May. 2017. 

(3) Apichaya Ninkoompai, Pramuk Boonsieng and Puwadol Sirikongtham , "IMPROVING STUDENT ACHIEVEMENT 
AND SATISFACTION USING VIRTUAL CLASSROOM" International Conference on INTERNET STUDIES (NETs 
2018) Takamatsu, Japan. 

(4) Apichaya Nimkoompai, Chan Jaruvongrangsee and Puwadol Sirikongtham , “Integration of speech 
recognition into virtual classroom to enhance learning achievement”, 2018 VII International Conference on 
Network, Communication and Computing (ICNCC 2018) , December 14-16, Taipei.. 

(5)  Apichaya Nimkoompai , Worapat Paireekreng , “FRAMEWORK FOR UX BASED M-LEARNING USING LEARNING 
STYLE AND RECOMMENDATION SYSTEM”, International Conference on Internet Studies (NETs2017), July 14-
16, 2017, Bali, Indonesia. 

(6) Apichaya Nimkoompai , Worapat Paireekreng , “DYNAMIC UX BASED M-LEARNING USING USER PROFILE OF 
LEARNING STYLE” , 2017 the 3rd International Conference on Communication and Information Processing 
(ICCIP 2017)November 24-26, 2017 ,Tokyo, Japan. 

(7) หนังสือ Professional web design: เรียนรู้กระบวนการออกแบบ web site อย่างมืออาชีพ (2550) ,ND Publishing) 
(8) หนังสือ Professional web design CS 3: เรียนรู้กระบวนการออกแบบ web site อย่างมืออาชีพ (2551) ,ND Publishing 
(9) หนังสือ Professional web design CS 4 : เรียนรู้กระบวนการออกแบบ web site อย่างมืออาชีพ (2552) ,ND Publishing 

รส 0023ver6.0 
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5. ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ประสบการณ์การสอน(เช่น สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 2 ปี วิชาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น) 
(1) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 6 ปี วิชา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(2) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 1 ปี วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(3) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 2 ปี วิชา หลักการตลาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(4) สอนระดับปรญิญาตรี ระยะเวลา 2 ปี วิชา พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

5.2 ประสบการณ์การท างาน 
(1) อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2555-2562) 
(2)  วิยากรพิเศษอบรมหัวข้อเกี่ยวการใช้สื่อ Social Media ในการท าธุรกิจ ให้กับบริษัท Isuzu Thailand , 2561. 
(3)  วิทยากรในโครงการ NEC Learning จัดโดยกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2560. 

      (4)  อาจารย์พิเศษหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560. 
(5)  วิทยากรอบรมหลักสตูร E-Commerce ส าหรับผู้ประกอบการธรุกิจสปา กระทรวงพาณิชย์ , 2554.  
(6)  วิทยากรอบรมหลักสตูร E-Commerce ส าหรับผู้ประกอบการธรุกิจOTOP กระทรวงพาณิชย์ , 2553. 
(5)  วิทยากรอบรมหลักสตูร E-Commerce , ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (ลพบุรี) , 2552. 
(6) พิธีกรรายการสอนคอมพิวเตอร์ G-Step ช่อง True Vision (True Spark) , (2551 – 2552) . 
(7) อาจารย์ประจ าหลักสูตร Professional Web Designและ Computer Graphic Design ที่สถาบันอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
NetDesign , (2546 – 2554). 
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ข้อมูลประวัติและผลงานอาจารย์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ  ภูวดล ศริิกองธรรม        

 อีเมล์    puwadol@tni.ac.th   เลขประจ ำตัวประชำชน    1-1014-01191-XX-X  

2. ข้อมูลการท างานปัจจุบัน 
 ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเทคโนโลยมีัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. ข้อมูลประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด) 
- วท.ม. (วิศวกรรมเว็บ)  มหำวิทยำลัยธุรกิจบณัฑติย์, 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมช่ันและเกม) มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553 

4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำตรีอย่ำงน้อย 1 ช่ือเรื่อง ปริญญำโทอย่ำงน้อย 3 ช่ือเรื่อง ในรอบ 5 ปี เขียนตำมรูปแบบบรรณำนุกรม) 

1. P. Sirikongtham, A Technique for Internet Television Control Using Kinect Combination of Voice 
Recognition and Motion Detection Approach. M.B.Sc thesis, Web Engineer,  Dhurakij Pundit University, TH, กำรบรหิำร
จัดกำรแห่งโลกพลวตั ครั้งท่ี 8, October 2012 

2. P. Sirikongtham, กำรพัฒนำเกมส ำหรับผู้พิกำรทำงแขน โดยกำรใช้เทคโนโลยีกำรรู้จ ำเสียง. The 6th National 
Conference on Information Technology, pages 17-20, Bangkok, 27 February 2014 

3. P. Sirikongtham, Development of Interactive Virtual Dressing Room. The 3RD National nterdisciplinary 
Academic Conference, page 257-261, Bangkok, 15th May 2015 

4. P. Sirikongtham, “ กำรพัฒนำโปรแกรมควบคุมพำวเวอร์พอยท์ส ำหรับกำรน ำเสนองำนโดยใช้กล้องคีเนค”. กำรประชุม
วิชำกำรระดับประเทศทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 8 (NCIT2016) , pp. 29-33, Krabi , Thailand, 2016. 

5. P. Sirikongtham and W. Paireekreng, “Improving Speech Recognition Using Dynamic Multi-Pipeline API”. 
Fifteenth International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp. 65-70, Bangkok, Thailand, 2017. 

6. P. Sirikongtham and A. Ninkoompai, “Improved Learning Outcomes Using Virtual Reality a Case Study of 
Solar System”. International Conference on INTERNET STUDIES, pp. 1-10, Takamatsu, Japan, 2018.  

7. A. Ninkoompai, P. Boonsieng and P. Sirikongtham "IMPROVING STUDENT ACHIEVEMENT AND SATISFACTION 
USING VIRTUAL CLASSROOM" International Conference on INTERNET STUDIES (NETs 2018) Takamatsu, Japan 

8. A. Nimkoompai, C. Jaruvongrangsee and P. Sirikongtham , “Integration of speech recognition into virtual 
classroom to enhance learning achievement”, 2018 VII International Conference on Network, Communication and 
Computing (ICNCC 2018) , December 14-16, Taipei. 
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5. ประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ประสบการณ์การสอน(เช่น สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำภำษำอังกฤษ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น) 

      (1) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 8 ปี วิชำเทคโนโลยมีัลตมิเีดีย สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(2) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 6 ปี วิชำหลักกำรทำงมัลติมีเดยี สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(3) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 6 ปี วิชำปฏิบัติกำรทำงมลัติมเีดีย สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(4) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 3 ปี วิชำพื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมทำงมัลติมีเดีย สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(5) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำกำรปฏิสัมพันธ์ระหวำ่งคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(6) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำหัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยีมลัตมิีเดยี สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
(7) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 2 ปี วิชำเตรียมสหกิจศึกษำ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(8) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 1 ปี วิชำหัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(9) สอนระดับปรญิญำตรี ระยะเวลำ 1 ปี วิชำหัวข้อพิเศษทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธุรกิจ สถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
5.2 ประสบการณ์การท างาน 

(1) อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (2553-2562) 
(2) Project Leader พัฒนำ Software Video Interactive บริษัท Project Planning Service PLC. 2559 
(3) Project Leader พัฒนำ Software Game ส ำหรับวดัระดับพุทธปัญญำส ำหรับเด็กด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงต่อห้องปฏิบัติกำร
วิจัยเทคโนโลยีเพื่อกำรวัดระดับและอ ำนวยควำมสะดวก หน่วยพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์และระบบทำงชีวกำรแพทย์ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ Nectec (2558) 
(4) Programmer บริษัท Imagimax Animation & Design Studio เมื่อปี (2553)  
(5) Programmer บริษัท Good Team Enterprise co. ltd เมื่อปี (2553) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

         (เปรียบเทียบเฉพาะวิชาพ้ืนฐานและวิชาบังคับ) 
 

ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

1 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology 

Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT  INT-105 Internet Technology 

- IT and its Related & Informing Disciplines  

- History of IT  INT-105 Internet Technology 

- Application Domains  

2 
ปฏิสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์  
(Human-Computer Interaction) 

- Human Factors  MTE-108 Digital Commerce 

- Accessibility  

- HCI Aspects of Application Domains  MTE-204 User Experience and Interface Design 

- Emerging Technologies  

- Human-Centered Evaluation  MTE-108 Digital Commerce 

- Human-Centered Software Development MTE-206 Creative Storytelling in Multimedia 

- Developing Effective Interfaces  

3 
ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ

(Information Assurance and 
Security) 

- Fundamental Aspects  MTE-105 Fundamental of Multimedia Programming 

- Forensics  

- Securities Mechanisms  INT-105 Internet Technology 

- Information States  

- Operational Issues  MTE-203 Mobile Device Application Development 

- Security Services  

ภาคผนวก ฉ. 
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

- Policy   INT-105 Internet Technology 

- Threat Analysis Model  MTE-205 Web Creative Design and Development 

- Attacks    

- Vulnerabilities   

- Security Domains   

4 การจดัการสารสนเทศ  
(Information Management) 

- IM Concepts and Fundamentals   

- Data Modeling INT-301 Database System, INT-302 Database System Laboratory 

- Database Query Language  INT-301 Database System, INT-302 Database System Laboratory 

- Managing Database Environment  

- Data Organization Architecture  INT-301 Database System, INT-302 Database System Laboratory 

- Special-Purpose Database  

5 

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี  

(Integrative Programming 
&Technologies) 

- Intersystem Communications  MSC-103 Basic Drawing 

- Software Security Practices MTE-105 Fundamental of Multimedia Programming 

- Data Mapping and Exchange   

- Miscellaneous Issues  

- Integrative Coding  MTE-108 Digital Commerce 

- Overview of Programming Languages MTE-105 Fundamental of Multimedia Programming 

- Scripting Techniques  

  

- Random Variables and Functions  MTE-414 Computer Graphic Design 
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

6 
คณิตศาสตรแ์ละสถิตสิ าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
(Mathematics and Statistics for IT) 

- Discrete and Continuous Probability and  

  distribution  

- Basic Logic  MSC-127 Mathematics for multimedia technology 

- Hypothesis Testing   

- Discrete Probability    

- Sampling and Descriptive Statistics   

- Functions, Relations and Sets   MTE-204 User Experience and Interface Design 

- Simple Linear Regression   

- Graphs and Trees   MTE-432 Digital Image Processing 

- Correlation Analysis   

- Application of Mathematics to IT MSC-127 Mathematics for multimedia technology 

7 เครือข่าย (Networking) 

- Foundations of Networking  MTE-201Multimedia Network and Communication System 

- Security MTE-108 Digital Commerce 

- Routing and Switching   

- Network Management MTE-201Multimedia Network and Communication System 

- Physical Layer  MTE-205 Web Creative Design and Development 

- Applications Areas MTE-201Multimedia Network and Communication System 

8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 

- Fundamentals of Data Structures  MTE-105 Fundamental of Multimedia Programming 

- Algorithms and Problem-Solving  

- Programming Constructs  MTE-202 3D Animation 

- Event-Driven Programming MTE-105 Fundamental of Multimedia Programming 

- Object-Oriented Programming MTE-107 Object-Oriented Programming for Multimedia 

- Operating Systems   
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

9 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี  
(Platform Technologies) 

- Computing Infrastructures MTE-106 Introduction to Multimedia Technology 
- Architecture and Organization MSC-103 Basic Drawing 

  

10 
การบ ารุงรกัษาและการบริหารระบบ 
(Systems Administration and 

Maintenance) 

- Operating Systems   

- Administrative Activities MTE-107 Object-Oriented Programming for Multimedia 

- Applications   

- Administrative Domains MTE-206 Creative Storytelling in Multimedia 
   

11 
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ 

(Systems Integration and 
Architecture) 

- Requirements  MTE-104 Introduction to Animation 

- Testing and Quality Assurance MTE-202 3D Animation 

- Acquisition/Sourcing   

- Organizational Context  

- Integration and Deployment  MTE-490 Business Application Program 

- Architecture MSC-103 Basic Drawing 

- Project Management MTE-206 Creative Storytelling in Multimedia 

12 ประเดน็ทางสังคมและวิชาชีพ  
(Social and Professional Issues) 

- Professional Communications   

- Legal Issues in Computing INT-105 Internet Technology 

- Teamwork Concepts and Issues  MTE-490 Business Application Program 

- Organizational Context  

- Service Management  MTE-204 User Experience and Interface Design 

- Professional &Ethics Issues & Responsibilities  

- Social Context of Computing  MTE-490 Business Application Program 

- History of Computing   

- Intellectual Property    
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ล าดับ 
รายวิชาในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาในหลักสูตร 

- Privacy and Civil Liberties   

13 ระบบเว็บและเทคโนโลยี  
(Web Systems and Technologies) 

- Technologies  MTE-203 Mobile Device Application Development 

- Web Development MTE-205 Web Creative Design and Development 

- Information Architecture  MTE-106 Introduction to Multimedia Technology 

- Vulnerabilities  

- Digital Media MTE-206 Creative Storytelling in Multimedia 

  

 


